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RESUMO 

 

O dinamismo do mercado e da sociedade, facilitado pela expansão do acesso aos meios 

de informação e comunicação, leva as organizações, tanto públicas como privadas, a se 

reconfigurem, vistas à sua sobrevivência e competitividade. Sobretudo nas últimas 

décadas, o Estado tem buscado modelos mais modernos de gestão, que necessariamente 

perpassam por uma abertura para a participação social na tomada de decisões. Assim, 

alicerçado na Teoria do Cotidiano de Michel de Certeau, que enxerga resistências e 

subversões à ordem dominante, desenvolvidas por sujeitos situados nas bases 

hierárquicas das organizações, o objetivo deste trabalho foi investigar estas práticas 

durante o planejamento estratégico participativo e sua execução em uma unidade 

organizacional de uma Instituição Federal de Ensino, processo este entendido como 

busca por mudança institucional. O trabalho caracteriza-se pela tipologia descritiva e 

utilizou abordagem qualitativa. O roteiro de entrevista semi-estruturado foi aplicado a 

uma amostra não probabilística por conveniência e os dados produzidos foram tratados 

pela abordagem teórico-metodológica Análise Francesa do Discurso. Foram 

apreendidos aspectos diversos relativos à como os sujeitos comuns perceberam-se neste 

processo, sobretudo relativos à participação e a imposição de resistências pelos mesmos, 

conforme suas próprias percepções. Conclui-se que, apesar de limitada, houve 

participação no planejamento, muito embora o tema da exclusão esteja implícito 

sobretudo quando trata-se da execução das ações e subações estratégicas. 

 

Palavras-chave: Artes do fazer. Servidores públicos. Planejamento participativo. 

Michel de Certeau. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The dynamism of the market and society, facilitated by the expansion of access to 

means of information and communication, directs public and private organizations to, 

reconfigure themselves, in view of their survival and competitiveness. Especially in the 

last decades, the State has been seeking more modern management models, which 

necessarily involve an opening to social participation in decision-making. Thus, based 

on the The Practice of Everyday Life of Michel de Certeau, which sees resistances and 

subversions to the dominant order, developed by subjects located in the hierarchical 

bases of the organizations, the objective of this work was to investigate these practices 

during participatory strategic planning and its execution in an organizational unit of a 

Federal Educational Institutions, process this understood as search for institutional 

change. The work is characterized by descriptive typology and used qualitative 

approach. The semi-structured interview script was applied to a non-probabilistic 

sample for convenience and the data produced were treated by the theoretical-

methodological approach French Discourse Analysis. Several aspects regarding how the 

common subjects perceived themselves in this process were apprehended, especially 

regarding participation and the imposition of resistance by them, according to their own 

perceptions. It is concluded that, although limited, there was participation in planning, 

even though the issue of exclusion is implicit especially when it comes to the execution 

of strategic actions and subactions. 

 

Keywords: Arts of doing. Public employees. Participatory planning. Michel de 

Certeau. 
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1 INTRODUÇÃO 

O advento de um acesso intensivo à informação nos últimos anos tornou dinâmicos e instáveis 

os mais diversos contextos organizacionais que, muitas vezes, buscam a adoção de práticas de 

gestão renovadas, tendo em vista sua sobrevivência e competitividade. O processo de 

mudança envolve aspectos diversos (culturais, gerenciais, estratégicos), o que requer 

transformações substanciais, nas quais a organização é tanto sujeito como objeto de reforma 

(GELBCKE, 2006). Todavia, a utilização de tecnologias inovadoras, se por um lado 

potencializa aspectos técnicos e operacionais, por outro pode negligenciar fatores humanos e 

sociais, desapropriando crescentemente o empregado do sentido de seu trabalho, limitando-o a 

fornecer dados e a acatar ordens (MILLER; HICKSON; WILSON, 2004). 

As organizações públicas não fogem à regra, na medida em que a sociedade, mais exigente e 

participativa, requer a prestação de melhores serviços aos cidadãos, bem como o atendimento 

de suas diversas demandas e especificidades sociais. Entretanto, os discursos de eficiência e 

eficácia ali presentes, especialmente quando se evidencia o chamado gerencialismo na gestão 

pública (MATIAS-PEREIRA, 2010; PAES DE PAULA, 2005; PAES DE PAULA, 2016; 

TINOCO, 2013), por vezes invisibilizam as práticas dos servidores púbicos em lugares de não 

poder. Assim, na busca de maior eficácia de suas ações e de maior qualidade para seus 

serviços, diversos governos desenvolvem o rearranjo das atividades de seus servidores 

(DENHARDT; DENHARDT, 2000). 

Este trabalho parte do pressuposto de que, enquanto agente de implementação de políticas 

públicas, o servidor público pode ser a chave para o sucesso dos processos de mudança 

institucional. Tão logo, se, em sua maioria, os estudos em Administração focam no papel dos 

gestores como os protagonistas das práticas organizacionais, a abordagem de Certeau (1998) 

muito tem a contribuir para análises de perspectivas inversas, na medida em que permite um 

foco de estudo sobre as práticas sociais que decorrem das ações gerenciais (VARGAS, 2013) 

e, não necessariamente, diretamente sobre essas ações. De acordo com a perspectiva de 

Certeau (1998), um historiador do cotidiano e crítico das grandes narrativas da historiografia 

tradicional que tem sido utilizado na Administração (CABANA; ICHIKAWA, 2017; 

CARRIERI et. al., 2012; PEIXOTO, 2011) como possibilidade de deslocamento da lente 

tradicional de análise, fazendo uso de uma linguagem figurada, “os projetores abandonaram 

os atores donos de nomes próprios e de brasões sociais para voltar-se para o coro dos 
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figurantes amontoados dos lados, e depois fixar-se enfim na multidão do público” 

(CERTEAU, 1998, p.57). E, ainda 

a uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e 

espetacular, corresponde outra produção, qualificada de consumo: esta é astuciosa, é 

dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, 

pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 

impostos por uma ordem econômica dominante (CERTEAU, 1998, p. 39). 

O estudo das artes (aparentemente) invisíveis de fazer de servidores públicos ordinários1, ou 

seja, aqueles que não ocupam nenhum cargo de chefia ou direção, se dará no lócus do 

processo de planejamento participativo de uma unidade organizacional de uma instituição 

federal de ensino (IFE), aqui entendido como reflexo do contexto supracitado de busca por 

formas renovadas de gestão. O planejamento participativo, ferramenta de elaboração de 

objetivos, metas e prazos de forma democrática, presume que o envolvimento de parcela 

maior de pessoas leva a uma percepção mais aguçada das potencialidades e limitações 

organizacionais, de forma a beneficiar tanto aqueles que dele usufruem (clientes/cidadãos), 

como os que o operacionalizam (HOLM et. al., 2017). “Convidados” a envolverem-se em um 

processo “democrático” de definição e consecução de objetivos e metas, as artes inventivas 

destes sujeitos (os servidores públicos) aqui interessam na medida em que podem recriar e 

resistir à ordem imposta pelos níveis hierárquicos superiores. 

No contexto de pesquisa delineado, questiona-se: será que este planejamento participativo, a 

partir da percepção dos servidores em posição de não poder formal que compõe o lócus de 

estudo, promove, de fato, a participação? O objetivo geral deste trabalho propõe investigar as 

táticas cotidianas de sujeitos comuns, por meio das quais os mesmos podem resistir e 

subverter as estratégias, em um contexto no qual estas últimas foram justamente formuladas 

para dar-lhes voz e vez (ainda que pretensamente).  

Por sua vez, têm-se, por objetivos específicos: i) descrever o processo de planejamento 

estratégico (formulação e implementação) desta unidade organizacional a partir do lugar de 

fala de servidores em posição formal de poder e não-poder; ii) apreender as percepções destes 

servidores ordinários acerca dos efeitos e consequências do planejamento participativo; iii) 

analisar as artes de fazer dos funcionários durante o supramencionado processo. 

                                                      
1  Expressão utilizada de modo irônico e crítico por Certeau (1998) para referir-se aos sujeitos comuns 

normalmente silenciados pelas grandes narrativas. 
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A realização deste estudo justifica-se, a priori, em virtude da importância que as práticas 

cotidianas de sujeitos não gestores assumem nos contextos organizacionais, inclusive, e, 

sobretudo, em um processo de elaboração e consecução de um planejamento participativo, o 

qual implica a junção de saberes de todos os níveis hierárquicos. Na esfera pública, as táticas 

do homem comum, ainda que mudas ou silenciadas (CABANA; ICHIKAWA, 2017), 

assumem significações distintas, na medida em que as complexas relações de poder e 

subordinação delineiam-se conforme fatores diversos que as modificam em cada organização, 

tais como as fontes de legitimidade, as questões de gênero, identidade e disciplina, além de 

resistência e emancipação (HARDY; CLEGG, 2001). É fundamental, pois, possibilitar a 

escuta da voz destes sujeitos, pois são a eles que mais diretamente as decisões decorrentes do 

dito planejamento participativo impactam, uma vez que vivenciam o cotidiano a partir da 

perspectiva de verdadeiros executores dos objetivos organizacionais. Esta pesquisa almeja 

ainda proporcionar um retorno para que esta ferramenta institucional – o planejamento 

participativo – possa ser repensada, se a pesquisa assim apontar, e aprimorada pela unidade 

organizacional estudada, considerando ser esta uma pesquisa de fins não só acadêmicos, mas 

também profissionais, no contexto de um mestrado profissional em Administração. 

A partir do problema e objetivos levantados, a abordagem de pesquisa será qualitativa por 

pressupor uma imersão do pesquisador à realidade pesquisada, uma vez que os fenômenos 

encontram-se velados pela familiaridade e pelas impressões imediatas e os dados manifestam-

se por meio de ocultamentos, contraposições e revelações complexas (CHIZZOTTI, 1991). 

As especificidades metodológicas serão detalhadas em seção própria. Assim, esta dissertação 

estrutura-se em oito capítulos: a esta introdução segue o referencial sobre a perspectiva do 

cotidiano e as definições conceituais de Michel de Certeau. Na sequência, apresentam-se as 

discussões teóricas sobre planejamento participativo. O quarto capítulo destina-se a 

contextualizar o universo do objeto de estudo, percorrendo os modelos de gestão, as estruturas 

participativas e o papel do servidor público. São, então, apresentados os caminhos 

metodológicos; os resultados de pesquisa e análise; as possibilidades de redesenhos do 

processo estudado; as considerações finais; e, por fim, as referências bibliográficas. 

 

2 A PERSPECTIVA DO COTIDIANO 
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Segundo Barros e Carrieri (2015), a vida cotidiana possibilita amplas perspectivas de análise 

para ciências diversas, dentre as quais a Administração. O estudo desta categoria teórica 

auxilia na compreensão das estratégias e táticas apropriadas a cada contexto organizacional, a 

partir da compreensão das interpretações e significados que os grupos sociais imprimem às 

suas ações (CARRIERI; PERDIGÃO; AGUIAR, 2014). Em âmbito internacional, Faria e 

Silva (2017) realizaram um levantamento de algumas dezenas de artigos científicos que 

partem da análise do cotidiano em contextos organizacionais, dentre os quais se destacam: 

estratégia como prática social (JARZABKOWSKI; BALOGUN; SEIDL, 2007), planejamento 

estratégico (ABDALLAH; LANGLEY, 2014), e relatos de rotina organizacional (HUMLE; 

PERDERSEN, 2014; FLETCHER; WATSON, 2007). 

No que tange à literatura nacional, esta área do conhecimento tem-se enriquecido, nos últimos 

anos, com pesquisas e publicações que partem deste mesmo horizonte conceitual: a 

construção da estratégia enquanto prática social a partir da consideração dos fazeres 

cotidianos (ÁVILA, et. al., 2013; CARRIERI; SILVA; JUNQUILHO, 2008; PEIXOTO, 

2011), a identidade organizacional moldada conforme estes mesmos fazeres (CABANA; 

ICHIKAWA, 2017), o estudo das práticas cotidianas em feiras e ambientes cooperativos 

(GOUVÊA; ICHIKAWA, 2015a; CARRIERI et. al., 2012), dentre outros.  

Leite (2010) elenca três autores que consideram o cotidiano como um jogo interativo, apesar 

de estes não serem classificados explicitamente como autores da história e sociologia do 

cotidiano: Erving Goffman (1985), que acredita na relevância da estrutura enquanto cenário 

de regularidades sociais e, concomitantemente, espaço no qual o indivíduo manifesta sua 

inventividade; Hans-Georg Gadamer (1998), para quem o sujeito interage no contexto de um 

cotidiano lúdico, que, contudo, sofre também influências das regularidades sociais; e Pierre 

Bourdieu (2002), que se situa no entremeio de não creditar excessiva relevância na estrutura 

sem, entretanto, desconsiderar seus efeitos sobre a ação do sujeito. 

Paralelamente, Junquilho, Almeida e Silva (2012) destacam outros estudiosos sociais que são 

referências explícitas para o estudo do cotidiano na Administração: Agnes Heller, Henri 

Lefebvre e Michel de Certeau. Segundo os autores, todos eles têm a compreensão de que o 

cotidiano se constitui a partir da (re)invenção das ações dos sujeitos, em seus contextos 

específicos. Para Heller (1989) o cotidiano é inerente a todos, sendo sobremaneira 

caracterizado pela heterogeneidade e espontaneidade, desenvolve-se a partir dos saberes 

criativos e transformadores dos sujeitos, envolvendo todos os aspectos da vida humana. Já 
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Lefebvre (1991) foca no cotidiano enquanto processo estruturante de relações sociais mais 

amplas, sendo o domínio do espaço, controle do tempo e do dinheiro as principais formas de 

exercício do poder. Certeau (1998), por sua vez, propõe que os indivíduos, por meio das 

práticas cotidianas, se apropriam do sistema formal imposto pela ordem dominante, criando 

redes de antidisciplina, reinventando diariamente sua rotina (LEVIGARD; BARBOSA, 2010). 

Ainda que cercado por múltiplas perspectivas de análise, a originalidade da obra de 

Certeau está justamente no como ele inverte a forma de interpretar as práticas culturais 

contemporâneas, recuperando as astúcias anônimas das artes de fazer – esta arte de viver 

a sociedade de consumo. Na perspectiva da racionalidade técnica, o melhor modo 

possível de se organizar pessoas e coisas é atribuir-lhes um lugar, um papel e produtos a 

consumir. Certeau, ao contrário, nos mostra que ‘o homem ordinário’ inventa o cotidiano 

com mil maneiras de ‘caça não autorizada’, escapando silenciosamente a essa 

conformação. Essa invenção do cotidiano se dá graças ao que Certeau chama de ‘artes de 

fazer’, ‘astúcias sutis’, ‘táticas de resistência’ que vão alterando os objetos e os códigos, 

e estabelecendo uma (re) apropriação do espaço e do uso ao jeito de cada um (DURAN, 

2007, p. 124, grifos do autor). 

Assim, Certeau (1998), um historiador crítico à historiografia tradicional, autor que vem 

sendo utilizado em estudos organizacionais que privilegiam o estudo das práticas de sujeitos 

comuns em espaços organizacionais ou em dimensões organizativas mais ampliadas da vida 

social (CARRIERI et. al., 2012; CARRIERI, 2014; GOUVÊA; ICHIKAWA, 2015c), intriga 

e desconcerta na medida em que credita à liberdade dos sujeitos não conformistas e 

silenciados a modificação das ordens sociais impostas (GIARD, 2007). 

Onde tantos outros enxergam apenas rotinização, Certeau (1998) enxerga inventividade nas 

práticas cotidianas, sobretudo nas táticas que o homem comum emprega a fim de resistir à 

ordem dominante e exercer, ainda que de maneira informal e não intencional, o seu poder. Por 

mais que as táticas, operações invisíveis e silenciosas, não sejam de domínio do estudo da 

Administração, nem por isto constituem-se saberes menos criadores e subversivos (SOUSA 

FILHO, 2002). 

Além dos autores supramencionados, há Mary Del Priore, que defende que o cotidiano 

sempre guarda uma riqueza de saberes e de saber fazer que fica escondida sobre a aparência 

de pobreza (DEL PRIORE, 1997). A autora afirma que 

Vivemos um tempo que reclama sem cessar o sensacional, o extraordinário, o exótico, se 

não, ao menos, o diferente e o novo. Por isso mesmo, são imensas as dificuldades para 

nomearmos a complexidade e a riqueza que estão mais próximas de nós, impregnadas da 

aparente banalidade do cotidiano. Recusamo-nos a admitir habitualmente que o 

desconhecimento mais digno de curiosidade não esta longe e sim ao lado, sob os nossos 

olhos (DEL PRIORE, 1997, p. 376). 
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Apesar de os estudos do cotidiano se basearem, num âmbito geral, nestes autores, optou-se 

aqui pela utilização mais direta das ideias de Certeau (1998), em virtude da associação do 

autor com a analítica de Foucault (1992), que considera que onde há poder, há resistência, e 

que todas as pessoas estão em condições de exercê-lo e de sofrer sua ação, o que se relaciona 

às considerações de Certeau (1998) a partir das possibilidades de que algumas artes dos 

sujeitos ordinários possam tanto representar resistência, como práticas advindas de seus 

lugares de poder, ainda que não hegemônicos numa estrutura social (ou, no contexto deste 

trabalho, organizacional).  

Além disso, considerando serem Heller (1989) e Lefebvre (1991) os outros principais autores 

sobre cotidiano utilizados no campo da Administração, juntamente com Certeau (1998), há 

uma justificativa epistemológica para a não utilização direta dos dois primeiros autores: a 

primeira (Heller) é representante do marxismo oriental, enquanto o segundo (Lefebvre), do 

marxismo ocidental. E este trabalho não perpassa as orientações filosóficas e epistemológicas 

do marxismo. Ao se desvincular dessas orientações, não considera como central uma relação 

alienatória dos indivíduos com seu cotidiano, não desconhecendo a alienação, mas creditando 

importância às possibilidades de resistência dos indivíduos (TEIXEIRA, 2015), contraponto 

que Certeau (1998) possibilita trazer. 

 

2.1 O COTIDIANO EM MICHEL DE CERTEAU 

Ainda em 1979, Certeau defende a utilização do termo [cultura, e posteriormente sujeito] 

ordinária (o) no lugar de popular, por entender que o segundo vocábulo encontra-se 

comprometido por muitos usos ideológicos. O antissistema proposto por Certeau (1998) é 

então chamado de “consumo”. Em sua linha subversiva, utiliza o termo “produtores”, 

ironicamente, para designar aqueles que nada produzem, apenas comandam. Já “usuários” ou 

“consumidores” são vocábulos que se referem, para ele, aos homens comuns. Ainda, o autor 

destaca que este consumo não é mero receptáculo inerte (FROW, 1991). 

Sua inquietação parte dos seguintes questionamentos: como captar a produção cotidiana dos 

consumidores? Ainda, como analisar o uso que fazem dos produtos televisivos, urbanos e 

comerciais oferecidos pelo Estado, aparelho produtivo ou meio de comunicação em massa, e 

como especificar os procedimentos desta criação anônima e efêmera? (CERTEAU, 1979). 

Sendo o cotidiano um campo de resistências e inovações, nele se encontra a liberdade de 
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opção e os ganhos de autonomia, mas também as perdas de aceitabilidade (PAIS, 2007). 

Constitui-se por saberes e fazeres de sujeitos diversos (FERRAÇO, 2007), tanto dominadores 

como supostamente dominados. 

Certeau é capaz de enxergar espaço para transgressão da opressão cotidiana (CABANA; 

ICHIKAWA, 2017), bem como a inventividade do homem ordinário, onde outros identificam 

apenas rotinização e obediência (BERNARDO; SHIMADA; ICHIKAWA, 2015). A teoria 

certeuniana refuta a passividade do sujeito comum, mas está convicta de sua criatividade, a 

qual desenvolve “astúcias silenciosas e sutis, eficazes, pelas quais cada um inventa para si 

mesmo uma ‘maneira própria’ de caminhar pela floresta de produtos impostos” (CERTEAU; 

GIARD; MAYOL, 2005, p. 13). Para Certeau (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 2005), o 

cotidiano é composto por práticas microbianas, intrínsecas entre si, que rompem com a ideia 

de rotinização e associam-se com a de movimento (LEITE, 2010). 

A partir do reconhecimento de tais práticas, considera-se que a organização constitui-se, 

portanto, tanto da disciplina, que leva à submissão dos sujeitos comuns, como pela 

antidisciplina, espaço para transgressão destes mesmos sujeitos (SILVA; CARRIERI; 

JUNQUILHO, 2011). Ambas envolvem o que Certeau (1998) caracteriza como estratégias e 

táticas cotidianas, sendo as primeiras advindas de posições de poder, enquanto as demais 

qualificam-se justamente pela ausência do mesmo, considerando, aqui, que todas as pessoas 

estão em condições de exercê-lo, quanto sofrer a ação do mesmo (FOUCAULT, 1992), já que 

há influências foucaultianas na perspectiva teórica de Certeau (OLIVEIRA; CAVEDON, 

2013). 

Os conceitos de lugar, espaço e a ideia de próprio, em Certeau, ajudam a fundamentar a teoria 

das práticas cotidianas. A produção de sentido para lugar e espaço, para o autor, não parte da 

análise de uma espacialidade concreta, (SANT’ANNA, 2009), mas das apropriações que os 

sujeitos deles fazem (REIS, 2013). Para o autor, o termo lugar remete a ideia de estabilidade e 

a referência concreta e simbólica da posição que o sujeito ali ocupa, tornando-se uma base de 

sentido para o mesmo (CARDOSO, 1998). Cada lugar, em tese, abriga uma harmoniosa 

relação entre seus elementos, que desempenham funções fixas e pré-definidas (SANT’ANNA, 

2009), possibilitando a existência social de cada sujeito (JOSGRILBERG, 2012). Nas 

palavras do autor: 

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações 

de coexistência. Aí se acha portanto excluída a possibilidade, para duas coisas, de 
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ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do “próprio”: os elementos considerados se 

acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar “próprio” e distinto que define. 

Um lugar é portanto uma configuração instantânea de posições. Implica uma indicação 

de estabilidade. (CERTEAU, 1998, p.201). 

Definidas as estruturas e posições sociais e hierárquicas de um lugar, enseja-se a ação de um 

sujeito, revestido de maior poder, sobre outro, o que resulta no estabelecimento de um próprio 

(OLIVEIRA; CAVEDON, 2013). O termo “próprio” remete, nestas circunstâncias, à noção de 

estabilidade, onde cada elemento organizacional ocupa o seu “próprio” lugar (CERTEAU, 

1998). 

Já a definição de espaço considera os movimentos existentes em dado lugar (FRASER, 2010). 

“A noção de espaço remete a uma relação singular no mundo, à dimensão existencial de um 

lugar habitado” (DOSSÊ, 2013, p. 97). O espaço é, portanto, o lugar no qual os indivíduos 

não apenas se sujeitam à ordem social imposta, mas reinventam, dinâmica e incessantemente, 

suas referências (JOSGRILBERG, 2012), ou seja, o espaço é o lugar posto em prática 

(SANTINI, 2010). 

 

2.1.1 ESTRATÉGIAS E TÁTICAS 

As estratégias partem de um próprio, de um lugar, indivíduo ou organização, que detém o 

poder formalmente constituído em uma relação. Referem-se ao “cálculo (ou a manipulação) 

das relações de força que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e 

poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado” 

(CERTEAU, 1998, p. 99). Em consenso, Bernardo, Shimada e Ichikawa (2015) definem 

estratégia, a partir da perspectiva certeuniana, como a imposição de normas e regras que 

objetivam manter a ordem social, inclusive por meio do controle comportamental dos sujeitos, 

muitas vezes alheios ao caráter dominador de tais imperativos (GOUVÊA; ICHIKAWA, 

2015b), que intencionam ainda a manutenção da posição de poder daqueles que formalmente 

o exercem (PEIXOTO, 2011). 

Uma vez que são previamente estudadas, repensadas e por vezes analisadas, quando impostas, 

as estratégias: estabelecem uma vantagem do lugar sobre o tempo, na medida em que se 

encontram um passo a frente do inesperado, acumulando as vantagens conquistadas; 

representam uma percepção mais completa do espaço praticado, na medida em que o dividem 
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para o exercício panóptico2; e apontam a existência de saberes específicos, capazes de manter 

a posição de poder de quem as praticam (CERTEAU, 1998).  

Por sua vez, as táticas são artes de fazer deste herói ordinário, dominado, supostamente 

entregue à passividade e à disciplina (CERTEAU, 1998), as quais lhe possibilitam sobreviver 

à ordem dominante. São também vistas como micropráticas que geram microliberdades.  

Pontualmente, Certeau (1979), inconformado com a marginalidade de uma maioria, ainda que 

heterogênea, assim define a tática: 

[...] chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. [...] 

A tática não tem por lugar senão o do outro. [...] Ela opera golpe por golpe, lance por 

lance. Aproveita as ‘ocasiões’ e delas depende, sem base para estocar benefícios, 

aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não se conserva. [...] Tem que 

utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do 

poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresa. Consegue estar onde ninguém espera. 

É astúcia. (CERTEAU, 1998, p. 100-101) 

Diante de tal colocação, Carrieri et. al. (2012) afirmam que as artes de fazer destinam-se a 

subverter a ordem dominante, a estratégia. Faria e Silva (2015) corroboram, afirmando que as 

táticas tratam-se de astúcias milenares que se apropriam das circunstâncias para driblar o 

poder formalmente estabelecido. São, portanto, microresistências que buscam o deslocamento 

das fronteiras de subordinação, a fim de que o homem ordinário possa também exercer seu 

poder nas relações sociais (GOUVÊA; ICHIKAWA, 2015b). 

O homem comum não detém poder formal e disciplinador. Assim, suas artes de fazer ocorrem 

nos espaços cotidianos, os lugares praticados, o que não as impede, não obstante, de 

conquistarem, não intencionalmente, um lugar circunscrito como próprio (PEIXOTO, 2011). 

Estas “engenhosidades do fraco para tirar partido do mais forte” (CERTEAU, 1998, p.45) 

caracterizam-se pela hábil utilização do tempo e das falhas nas conjunturas panópticas, 

destarte aquilo que obtém não acumula (RODRIGUES; ICHIKAWA, 2015). Diante disto, é 

eminente destacar que as táticas apenas se configuram como tal enquanto seu uso não for 

recorrente, deixando assim de se valer do oportuno (TEIXEIRA, 2015).  

As táticas desviacionistas, uma vez que não obedecem a um próprio e por este não se definem, 

resultam em trajetórias indeterminadas, e por vezes incoerentes com o espaço no qual se 

                                                      
2 Referência ao panóptico estudado por Foucault (1999), que se refere à um cenário de vigia por meio de torre 

central proposta por Rebentam, que possibilitava controle e inspeção constantes nas prisões, estrutura 

arquitetônica cuja influência esteve também na construção de outros espaços. 
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desenrolam (CERTEAU, 1998). Apesar disto, para os detentores de conhecimento 

especializado, ou seja, aqueles que admitem a existência destas artes de fazer, sua presença 

caracteriza-se por seu caráter evasivo, perturbador, silencioso, estranho e ameaçador 

(ORTEGA, 2016). 

Michel de Certeau (1998) deposita sua confiança na inteligência do outro, o que lhe permite 

crer na liberdade gazeteira das práticas (GIARD, 2007). Se as estratégias advêm de um 

próprio, um lugar de poder, as táticas não têm por lugar senão o do outro. São astuciosas e 

inventivas e não guardam o que têm, pois não são previamente calculadas e somente então 

praticadas. Ao lançar mão de suas táticas cotidianas, o herói comum, ordinário, destituído 

(ainda que formalmente) de um próprio, resiste e subverte a ordem imposta. 

Baseadas em Certeau (1998), Gouvêa e Ichikawa (2015a, p. 77) mostram a clara distinção 

entre estratégias e táticas: as primeiras “são capazes de produzir, mapear e impor [...] são 

organizadas pelo postulado do poder”, enquanto as outras “só podem utilizar, manipular e 

alterar [...] são determinadas pela ausência de poder”. A teoria certeuniana evidencia 

debilidade de qualquer estratégia de dominação diante da capacidade inventiva do fraco 

(MEDINA, 2007), muito embora este não tenha a intenção estratégica de, com suas 

microssubversões, tomar o exercício do poder (TEIXEIRA, 2015). 

Depreende-se, assim, que os indivíduos comuns, não detentores de poder formal, não se 

constituem meros obedecedores da ordem dominante, mas sujeitos capazes de (re) desenhar 

seu cotidiano a partir de suas práticas inventivas, furtivas, sutis e silenciosas (GOUVÊA; 

ICHIKAWA, 2015c). Tais práticas, portanto, apenas aparentemente se repetem, uma vez que 

se revestem de singularidade e unicidade (JUNQUILHO; ALMEIDA; SILVA, 2012). 

No entanto, é importante salientar que não se deve ir ao campo buscando necessariamente, 

sempre, o que é tática e o que é, divergentemente, estratégia, uma vez que as percepções 

acerca dessas duas práticas podem se configurar e reconfigurar dependendo do contexto e, 

também, do modo como o espaço - lugar praticado (SANTINI, 2010) se apresenta para o 

sujeito que pesquisa e, também, o que vivencia o próprio campo.  

 

3 PLANEJAMENTO E PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

Os diversos avanços (sociais, tecnológicos, mercadológicos, acadêmicos) ocorridos nas 
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últimas décadas têm levado os diversos tipos de organizações a buscar um melhor 

desempenho, que reflita sobremaneira no valor dos produtos / serviços ofertados 

(ANDRADE; SANTOS, 2004). Os tradicionais modelos de gestão pública não mais atendem 

aos anseios da sociedade contemporânea, nem mesmo são capazes de superar os desafios 

provenientes de ambientes turbulentos e cidadãos exigentes (OLIVEIRA, 2009). Muito 

embora as atividades das organizações públicas sejam regulamentadas por dispositivos legais 

específicos, estas têm passado por um processo de reformulação de seu papel social, tanto 

enquanto órgãos de consolidação do bem-estar social, como espaço no qual ocorre a 

realização profissional de seus agentes (GELBCKE et. al., 2006).  

Parte deste processo, o reconhecimento, valorização e adequado emprego do capital 

intelectual (MESSEDER, 1992) constituem peça chave para o alcance de valores e objetivos 

organizacionais (AKTOUF, 1996). Dentre o rol de ações possíveis, inclui-se a realização de 

um planejamento participativo, espaço de reflexão coletiva, no qual os sujeitos sintam-se 

corresponsáveis pelos caminhos que a organização deverá seguir. 

O planejamento em nível estratégico na administração pública, segundo Almeida et. al. 

(2015), tem sido amplamente aplicado nos últimos tempos, sendo prática fundamental para 

que os gestores possam pensar ações estratégicas que objetivem o adequado emprego dos 

recursos públicos. Segundo os autores, desde 1962 busca-se a melhoria dos métodos de gestão 

pública, destacando-se a instituição do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), e culminando com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em 

2000, que consolida a obrigatoriedade da apresentação de ferramentas, pelo executivo, já 

consolidadas pela Constituição: o Plano Plurianual (PPA), A Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) (ALMEIDA et. al, 2015). 

Planejamento é o cálculo dos problemas futuros decorrentes da complexidade, indecisão e 

incerteza organizacional, ato que permite avaliar os possíveis cenários com antecedência, 

aumentando a assertividade na tomada de decisões (MEDEIROS; BORGES, 2007). Silveira, 

Palassi e Silva (2013) o determinam como o processo de definição de um curso de ações para 

alcance de resultados futuros. É, portanto, uma ferramenta de gestão que estrutura um 

conjunto de objetivos, em sua maioria quantificáveis, que devem ser atingidos no médio e 

longo prazo (MOISÉS, 1999).  
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Para Paes de Paula (2016), planejar refere-se à criação de estratégias, em um processo 

contínuo, concomitantemente dedutivo e indutivo. Enquanto sequência lógica e racional, o 

planejamento concerne à expectativa de concretizações futuras, que almeja a adequada 

aplicação dos recursos disponíveis e, ainda, à otimização das atividades operacionais, tendo 

por propósito o alcance dos objetivos traçados, além de caracterizar-se também por seus 

aspectos tendencialmente tecnocráticos (que distinguem o trabalho manual e intelectual) e 

sistêmicos (DEMO, 1985). A dificuldade que se imprime no estabelecimento de um 

planejamento legítimo e factual reside na racionalidade limitada daqueles que o formulam, 

bem como na imprevisibilidade de dados cenários e ainda na insuficiência de informações 

úteis (PAIVA, 2010). 

Kwasnicka (2004) aponta que a resistência aos objetivos estabelecidos e ao plano como um 

todo também pode tornar-se sério obstáculo para a efetividade do planejamento e sua 

execução. A autora orienta ainda quanto à medidas que visem transpor tais desafios: é 

importante permitir que os indivíduos responsáveis pela execução do planejamento participem 

da formulação dos objetivos, estabelecendo sistemas de comunicação adequados, além de 

fomentar a percepção de que tais objetivos poderão ser sujeitos à alterações diante de 

mudanças contextuais. 

Enquanto ação social, intencional e reflexiva, o planejamento, em qualquer nível 

organizacional, poderá, portanto, ser uma ação interativa (MOURA, 1997), instrumento de 

mudança (SILVEIRA JÚNIOR, 1995) e aprendizado organizacional, na medida em que 

requer esforço por parte de todos os envolvidos e tempo para que as ideias sejam debatidas e 

analisadas (GANZELI, 2001). Poderá o planejamento ser de caráter participativo 

sobremaneira em instituições que não têm por missão o aumento de receitas, mas melhorar a 

realidade social (GANDIM, 2001).  

Este processo baseia-se na ampliação da base de tomada de decisões, com o uso essencial do 

diálogo, harmonizando interesses dos indivíduos aos da organização (CONCEIÇÃO; NUÑES, 

2007). Não há, entretanto, um modelo único e rígido, uma vez que justamente a administração 

participativa é um contraponto da inflexibilidade dos modelos tradicionais, buscando meios 

pelos quais se aumente a participação dos empregados na definição dos caminhos que a 

organização deverá trilhar (MENDONÇA, 1992). 
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Teoricamente, a participação de todos os sujeitos envolvidos no cotidiano organizacional no 

processo de formulação e execução do planejamento garante a contemplação de diversos (e 

por vezes divergentes) pontos de vista, construindo um senso de compromisso entre os níveis 

hierárquicos (GANZELI, 2001). Possibilita ainda uma visão universal das tarefas que 

precisam ser desempenhadas e facilita a comunicação grupal, ao passo em que evidencia as 

formas de pensar o nível de responsabilidade de cada sujeito (MEDEIROS; BORGES, 2007). 

Envolver os empregados neste processo participativo contribuiria ainda para retirar-lhes de 

seu estado de apatia, criando vínculos mais sólidos entre estes e a organização (SIQUEIRA; 

MENDES, 2009). A adoção de práticas de gestão participativa, que vão desde a definição de 

objetivos à resolução de problemas, hipoteticamente faz com que os sujeitos aceitem as 

mudanças mais facilmente, criando menos resistências, como já apontado, propiciando 

inclusive formulações estratégicas de mais qualidade, fruto da interação social (NEVES; 

CASTRO, 2010). 

Entretanto, o planejamento participativo é alvo de controvérsias. Prates e Andrade (1985) já 

questionavam como seria possível garantir que os interesses individuais e coletivos sejam 

efetivamente conciliados e ainda como assegurar a participação dos agentes envolvidos no 

processo. Além disto, os autores levam a seguinte reflexão: não seria o planejamento 

participativo um instrumento meramente genérico e manipulativo, na medida em que no 

momento da elaboração as decisões continuam centralizadas em uma cúpula, enquanto o 

termo participativo só se torna uma prática no nível de execução? Não seria, pois, o 

planejamento participativo instrumento de gerenciamento da autonomia dos profissionais? 

(LIMA; FAVERET; GRABOISN 2006). 

D’Agostini e Fantini (2005) questionam a isenção, por parte dos mediadores do processo de 

planejamento participativo, de seus interesses e preferências. Já Cavalcante e Ferraro Júnior 

(2002) entram diretamente no mérito da participação, alegando que as formulações grupais 

não são constructos simples como possam parecer, pois os processos de verbalização e 

significação variam de sujeito para sujeito, o que pode comprometer os objetivos do processo 

de planejamento. Para Demo (1991), a participação não pode ser impositiva e implica em um 

processo de redução (senão extinção) das desigualdades sociais. Gohn (2001) ratifica tal 

posicionamento ao apontar que é fundamental que os cidadãos compreendam o 

funcionamento e limitações das estruturas estatais, vistas à efetividade do processo 

participativo. 
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No Brasil, as estruturas participativas ganharam destaque a partir da década de 70, em virtude 

da luta antiditadura, as quais questionavam as gestões centralizadas (GUARANÁ; FLEURY, 

2008). Nos termos da lei, a Constituição Cidadã (BRASIL, 1988) fez emergir um conjunto de 

inovações políticas, cujo objetivo é o de democratizar a gestão pública (PAES DE PAULA; 

KEINERT, 2016), dentre as quais o Projeto de Lei por Iniciativa Popular e a criação de 

Conselhos Gestores nas três esferas governamentais (SILVEIRA; CANÇADO; PINHEIRO, 

2014). 

 

4 CONTEXTUALIZANDO O UNIVERSO DO OBJETO DE ESTUDO: A COISA 

PÚBLICA NO BRASIL 

 

4.1 MODELOS DE GESTÃO E ESTRUTURAS PARTICIPATIVAS 

A constituição do Estado nacional e a formação da administração pública brasileira tornaram-

se possíveis a partir da transferência, para o Brasil, da família real portuguesa, fato que 

rompeu com os moldes coloniais de gestão e favoreceu a posterior independência nacional 

(COSTA, 2008). Assim, o primeiro modelo de gestão observado no Brasil denomina-se 

patrimonialismo, caracterizando-se pela centralização decisória portuguesa e pela livre 

utilização dos bens do Estado pelos seus agentes (OLIVEIRA, 2007), tendo se estendido até 

meados de 1920, quando instaura-se as raízes da administração burocrática. 

Este segundo modelo implantado no Brasil, a administração pública burocrática, possui como 

fundamento a profissionalização da burocracia, a rígida definição de objetivos e critérios de 

promoção e maior assertividade no tratamento de demandas organizacionais (ARAGÃO, 

1997). Este modelo entra em crise ainda durante o regime militar, em razão de sua 

incapacidade de impedir as práticas patrimonialistas e clientelistas da administração pública 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Assim, o gerencialismo, também conhecido por new public management, é o modelo pós-

burocrático cujos preceitos de eficiência, eficácia e competitividade importados do setor 

privado foram implantados na administração pública brasileira durante a década de 90 

(SECCHI, 2009). Contudo, a realidade evidencia que não basta a simples importação de 

conceitos do setor privado para o público, tendo em vista as especificidades deste último 

(SIQUEIRA; MENDES, 2009). 
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Estes três paradigmas históricos de gestão, patrimonialista, burocrático e gerencial, apesar de 

se sucederem cronologicamente, não foram completamente abandonados na prática 

(KLERING; PORSSE; GUADAGNIN, 2010). Tais modelos têm em comum a centralização 

do Estado como decisor público. Entretanto este protagonismo tem perdido espaço para uma 

sociedade civil organizada, cuja participação institucional mais intensa possibilitou a 

emergência de inovações na gestão pública brasileira (PAES DE PAULA, 2016). 

Neste sentido, a administração pública societal busca a reformulação das relações entre 

Estado e sociedade no que se refere à participação cidadã voltada para o atendimento das 

necessidades do povo (PAES DE PAULA, 2005). Esta vertente alternativa é uma proposta de 

gestão mais dialógica, na qual a população participa ativamente da definição da agenda de 

políticas públicas, o que acarreta um maior controle social das ações do Estado. Observa-se a 

emergência de uma nova concepção de democracia, facilitada pela insurgência de tecnologias 

de informação e comunicação (KLERING; PORSSE; GUADAGNIN, 2010). Os constructos 

da gestão social partem da premissa de que os meios são tão relevantes quanto os fins, 

visando romper com o exercício historicamente autoritário da política brasileira (OLIVEIRA; 

PEREIRA; OLIVEIRA, 2007). 

Se por um lado o pilar que sustenta a gestão societal é o equilíbrio e a dialogicidade entre 

Estado e sociedade (OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 2010), por outro a participação 

social nas questões públicas mostra-se um desafio (OLIVEIRA, 2009). A priori porque, 

historicamente, tal participação é tardia, fato que se justifica pelos moldes coloniais e 

centralização decisória da coroa portuguesa, que por sua vez inibia o associativismo 

(AVRITZER, 2012). Somente a partir da década de 50 observa-se a eclosão de uma sociedade 

civil autônoma e democrática, na forma de associações de bairro, sindicatos, organizações não 

governamentais e comunidades eclesiais de base. Posteriormente, muito embora o militarismo 

limitasse e desencorajasse a expressão e participação social, observa-se o fortalecimento dos 

movimentos supramencionados e o advento de uma concepção democrática mais ampliada, 

que visava a transformação gradual das estruturas de poder do Estado, consolidando as bases 

para a promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabelece o Estado Democrático de 

Direito no Brasil (CICONELLO, 2008). 

A chamada Constituição Cidadã foi ineficaz em reduzir a desigualdade econômica, exclusão 

social e violação dos direitos humanos. Se, na teoria, a cidadania está assegurada a todos os 

brasileiros, na prática a precariedade de condições diversas intimida a expansão de uma 
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cultura política participativa ideal para a consolidação de uma sociedade democrática 

(PANDOLFI, 1999). Entretanto, não se pode refutar os ainda tímidos avanços no campo 

político: desde a década de 90 observa-se a formalização de novos meios de expressão da 

vontade coletiva, tais como referendos, plebiscitos, ações civis públicas, leis de iniciativa 

popular, fóruns temáticos (OLIVEIRA; PEREIRA; OLIVEIRA, 2010), os conselhos gestores 

de políticas públicas e os orçamentos participativos (DAGNINO, 2004). 

Não obstante à maior tendência do governo federal em adotar modelos participativos de 

gestão (AVRITZER, 2012), para além das raízes antidemocráticas herdadas dos modelos 

autoritários e excludentes de gestão (OLIVEIRA, 2009), outros descaminhos apresentam-se à 

participação social: a resistência de setores da administração pública em compartilhar o poder 

com a sociedade, a fragilidade financeira e política da sociedade civil (CICONELLO, 2008), a 

possibilidade de um enxugamento das funções de um Estado mínimo que relega o seu papel 

de garantidor de direitos e transfere suas responsabilidades à sociedade civil organizada 

(DAGNINO, 2004), relacionada a ideia do Estado como provedor único das necessidades 

sociais e a dificuldade de organização social (OLIVEIRA, 2009).  

Fica evidente, pois, que o país tem buscado, sobretudo nas últimas décadas, por meio de suas 

múltiplas reformas na gestão pública, a modernização da máquina estatal, adquirindo 

características de eficiência, publicidade, moralidade e transparência (COSTA, 2008). 

Contudo, muito ainda há de ser feito. O principal desafio, como visto, consiste em tornar 

estruturas hierárquicas verticalizadas e burocráticas em organizações flexíveis e 

empreendedoras (GUIMARÃES, 2000), abertas à participação social. Esta transição requer 

uma mudança cultural, que exige quadros de pessoal capacitado, qualificado e motivado 

(DONAZAR, 2015). Não é mais possível operar mudanças estruturais complexas sem que se 

envolvam os sujeitos internos à organização, uma vez que toda mudança afeta o 

comportamento humano de maneira individualizada e coletiva (WOOD JR., 2002). 

 

4.2 O SERVIDOR PÚBLICO 

Mesmo ao longo dos processos de reforma, o serviço público foi e é considerado ineficiente e 

oneroso. As características depreciativas não se restringem à estrutura em si, mas se estendem 

ao próprio servidor público, que é visto como acomodado, privilegiado, sem ambição 
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intelectiva e ineficiente, sendo responsável por todas as mazelas do Estado (RIBEIRO; 

MANCEBO, 2013). 

O Regime Jurídico do Servidor Público, na forma da Lei Federal 8.112/1990, define servidor 

público federal como aquele legalmente investido em cargo público, ao qual acometem-se 

atribuições conforme a estrutura organizacional de uma instituição pública (BRASIL, 1990). 

Cabe aqui esclarecer que a expressão servidor público estende-se a três categorias, por assim 

dizer: i) servidores titulares de cargo público, regidos por regime jurídico específico; ii) 

empregados públicos regidos pela CLT; iii) servidores de caráter temporário. Tal 

diferenciação teórica faz-se necessária diante dos distintos direitos trabalhistas dos mesmos 

(DI PIETRO, 2010).  

O acesso aos cargos públicos efetivos, de caráter permanente, é sujeito à concurso público, 

onde mensura-se o conhecimento e capacidade dos candidatos por meio de seu nível de 

qualificação escolar, associado ao desempenho em provas escritas e/ou práticas (MARTINS, 

1997), critérios estes que nem sempre atendem às exigências profissionais específicas. Os 

profissionais que ingressam na carreira pública possuem valores e expectativas distintos 

daqueles da iniciativa privada: seus principais fatores motivacionais perpassariam a ética e o 

bem comum (RODRIGUES; REIS NETO; GONÇALVES FILHO, 2014). A maioria destes 

servidores, subordinados à regime jurídico específico (os quais constituem o lócus de estudo 

da presente dissertação), desenvolvem um trabalho intelectual e não braçal, alicerçado em 

normas jurídicas complexas e, muitas vezes, contraditórias (NUNES; LINS, 2009). 

É preciso considerar que as organizações públicas não proporcionam condições para que o 

servidor público desenvolva características requeridas pelo mercado de trabalho e admiradas 

pela sociedade. O serviço público é fragmentado e nele há um grande isolamento entre o nível 

estratégico e tático (CODO; JACQUES, 2002). A adoção de iniciativas do setor privado, tais 

como as práticas gerencialista, tende a trazer mais problemas que soluções (COUTINHO; 

DIOGO; JOAQUIM, 2008), uma vez que as instituições públicas, diferentemente das 

privadas, estão cercadas de limites contextuais, tais como excesso burocrático, insuficiência 

de recursos, restrições orçamentárias, visão hostil que a sociedade dirige a tudo o que é de 

origem do Estado (RIBEIRO; MANCEBO, 2013), impossibilidade de ascensão profissional, a 

autoimagem negativa que o servidor tem de si, a desvinculação de sua formação acadêmica, a 

falta de oportunidade e subutilização de seu capital intelectual e criativo (COSTA; MAZZILI, 

2001). 



 
 

28 
 

Independente da visão negativa da sociedade com relação ao serviço público, fato que 

contribui para a constituição da subjetividade dessa categoria (RIBEIRO; MANCEBO, 2013), 

e das condições de trabalho que o Estado oferta a seus empregados, são estes quem 

movimentam a máquina pública, dando sustentação à todo o sistema composto por aparatos 

legais e estruturais (GOMES, 2008). Assim, este é o principal agente de consolidação de 

políticas públicas e, consequentemente, de atendimento das necessidades sociais (SILVA, 

ICHIKAWA, 2009). 

 

5 METODOLOGIA 

A pesquisa é um contínuo processo pelo qual desvendamos realidades parciais, pois estas são 

bem mais encobertas e amplas do que nossos roteiros de diagnóstico (DEMO, 2014). Esta 

colocação reforça o posicionamento assumido neste estudo, no sentido de as táticas invisíveis 

e silenciosas dos sujeitos ordinários constituírem verdades e relevantes significações tanto 

quando as práticas gerenciais consagradas pelos estudos em Administração.  

Barros e Carrieri (2015, p. 157) motivam os pesquisadores da Administração “a buscar 

compreender as estruturas sociais e o contexto específico no qual as ações se realizam, com 

base em pesquisas que tomem como objeto o cotidiano”. A partir desta provocação, o objeto 

de estudo ora proposto compõe-se das artes invisíveis de fazer dos servidores de uma 

instituição pública em um contexto de planejamento participativo. Esta escolha parte também 

do entendimento de que as táticas e astúcias do homem ordinário, em seu lócus profissional, 

muito dizem de sua ética e profissionalismo. Portanto, buscou-se estudar estes sujeitos sob 

outra perspectiva, mas ainda dentro do espectro laboral, crendo que assim os dados coletados 

e produzidos serão mais representativos e fidedignos do que se fossem extraídos do rol de 

atividades estritamente formais inerentes a cada cargo. 

 

5.1 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

Para a realização deste estudo, foi utilizada a abordagem qualitativa, uma vez que esta admite 

que o objeto de pesquisa não é inerte e neutro, mas composto de subjetividade: são sujeitos 

que produzem e reproduzem padrões e conhecimentos (CHIZZOTTI, 1991). A escolha desta 

abordagem justifica-se por um posicionamento de não busca por métodos de orientação 
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positivistas, que podem induzir a simplificações de realidades complexas (DEMO, 2004). 

Além disto, esta escolha vai ao encontro com o posicionamento epistemológico do próprio 

Certeau (1998), que não submete-se aos encantos quantitativos ou às facilidades da 

informatização (GIARD, 2007). Segundo ele, destes descaminhos institucionais, que se visa 

apreender neste trabalho, as estatísticas, que se contentam em classificar, calcular e tabular, 

nada entendem (CERTEAU, 1998). 

O trabalho caracteriza-se pela tipologia descritiva. Didio (2014) a define como aquela onde o 

pesquisador não interfere nos dados coletados, apenas os descreve e analisa. No entanto, 

como a abordagem teórico-metodológica a ser utilizada será a AFD (Análise Francesa do 

Discurso), considera-se algo que vai além do entendimento acerca da definição de uma 

pesquisa descritiva. Pois, numa AFD, considera-se que os dados de pesquisa são produzidos e 

não meramente coletados, pois, no caso da realização das entrevistas, uma das técnicas de 

coleta e produção de dados a ser utilizada, considera-se, nesta abordagem, haver a produção 

de um efeito de sentidos (ORLANDI, 2002) entre entrevistadores e entrevistados. Sendo 

assim, os enunciados discursivos produzidos a partir dos momentos das entrevistas decorrem 

não só de interpretações isoladas dos sujeitos, mas dos efeitos provocados pelo momento de 

produção discursiva, a entrevista, solicitada pelo entrevistador. 

 

5.2 PRODUÇÃO DE DADOS 

A produção de dados se deu por entrevistas semiestruturadas. Reconhece-se as limitações 

inerentes ao acesso ao campo na pesquisa qualitativa, pois é preciso um contato mais próximo 

e intenso com o lócus de estudo (FLICK, 2009), o que nem sempre é possível se obter. 

A entrevista é uma ferramenta de produção de dados largamente utilizada pelas ciências 

sociais. Esta técnica de pesquisa requer do pesquisador posturas complexas, como a decisão 

de quando investigar em detalhes determinado assunto e como e quando as perguntas serão 

feitas (FLICK, 2009). O emprego de roteiro semiestruturado justifica-se pela conjectura de 

uma pesquisa qualitativa, que pressupõe não apenas a subjetividade e as interações entre 

pesquisador e pesquisado, como pela necessidade de o pesquisador estar aberto ao inesperado 

trazido pelo outro (JOSGRILLBERG, 2008). Nesse sentido, o roteiro semiestruturado permite 

flexibilidade na condução da entrevista, ao possibilitar a adequação de um roteiro previamente 

estabelecido às especificidades dos entrevistados e dos momentos de entrevistas.  
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Visando proporcionar conforto e privacidade aos entrevistados, as seis primeiras entrevistas 

foram realizadas em um pavilhão de aulas, conjunto arquitetônico distante do prédio no qual 

se realizam as atividades laborais dos sujeitos que compõe a unidade organizacional estudada. 

As últimas três (duas de sujeitos ordinários e a do moderador) realizam-se nas dependências 

da própria unidade, a pedido, tanto por questões climáticas como pela necessidade de 

deslocamento. Neste último caso, vistas a não prejudicar os dados produzidos, utilizou-se uma 

sala de atendimento psicológico e social, de paredes grossas e porta fechada. 

Nos primeiros instantes das entrevistas foi acordado entre entrevistador e entrevistado: que a 

mesma seria gravada, para fins de posterior análise; que os dados produzidos seriam 

utilizados e publicados para fins acadêmicos; que as identidades das pessoas e dos setores 

seriam ocultadas; e que a transcrição seria encaminhada a cada um para que solicitassem o 

descarte de partes que viessem a caracterizá-los. Infelizmente, alguns sujeitos em posição de 

poder formal dentro da unidade organizacional, cientes do processo de pesquisa, 

manifestaram-se de forma que outros se sentiram intimidados e solicitaram o descarte de 

enunciados relevantes para o objetivo da pesquisa que, por questões éticas, não serão, 

portanto, aqui abordados.  

Tal situação pode ser reconhecida como uma limitação da pesquisa, uma vez que tais 

ocultamentos prejudicaram as análises. No entanto, considerando um estudo que utilizou 

como abordagem teórico-metodológica a AFD, os silêncios e, aqui neste caso específico, os 

silenciamentos são, também, significantes (ORLANDI, 2007).  

 

5.3 OS SUJEITOS DE PESQUISA 

O lócus do estudo desta pesquisa envolve o contexto de trabalho dos sujeitos ordinários 

envolvidos no planejamento participativo de uma unidade organizacional de uma IFE. À 

época da formulação do planejamento (fevereiro a maio/2017), o universo de estudo era 

composto por 39 indivíduos, dos quais 11 ocupavam cargo de chefia ou direção, todos de 

livre nomeação e exoneração (BRASIL, 2012); 04 eram terceirizados e os demais 24 eram 

servidores efetivos. Destes 24, convencionou-se que 09 não poderiam constar entre os sujeitos 

da pesquisa, uma vez que não frequentemente compareciam às reuniões por questões diversas 

(alguns estavam de licença, outros trabalhavam em horário incompatível com o das reuniões e 

alguns, como apresentado posteriormente, utilizavam-se de subterfúgios diversos para não 
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comparecer), e 01 deixou a Instituição. Dos 14 sujeitos restantes, 08 foram convidados a 

conceder entrevistas. As percepções e fazeres destes sujeitos, “fracos”, “dominados”, 

“figurantes”, “produtores desconhecidos”, “poetas de seus negócios”, “inventores de trilhas 

nas selvas da racionalidade convencionalista”, “cada um” destes “ninguém” (CERTEAU, 

1998) constituem, portanto, o objeto de análise desta proposta de trabalho. Tais servidores são, 

aqui, em termos teóricos, significados como sujeitos ordinários, uma vez que se situam no 

menor nível hierárquico da unidade organizacional em tela. 

O critério para escolha dos entrevistados foi, portanto, por conveniência, aquele em que o 

pesquisador utiliza sua experiência e as observações já realizadas para definir quais e quantas 

pessoas serão entrevistadas. Compreende-se aqui a cautela que o pesquisador deve ter para 

não ser tendencioso na seleção (HAIR, 2005). Portanto, buscou-se na triagem garantir que 

pelo menos um indivíduo de cada setor fosse entrevistado, bem como selecioná-los 

proporcionalmente ao quantitativo total de cada setor, embora esta pesquisa não tenha 

critérios característicos de pesquisas quantitativas. 

A Figura 1 evidencia a estruturação da unidade organizacional em questão, sendo os setores 

de menor hierarquia representados pelos retângulos brancos periféricos. Os sujeitos 

pertencentes à amostra, conforme detalhado anteriormente, pertencem aos setores situados à 

direita e à esquerda da representação organizacional. 

Figura 1 - Estrutura Organizacional 

 

          Fonte: elaborado pela autora 

Tais sujeitos são Técnicos Administrativos em Educação (TAE), cujas atividades são de apoio 

técnico, administrativo e operacional (BRASIL, 2005) à oferta de ensino superior, pesquisa e 

extensão. Todos os componentes efetivos da unidade são pertencentes aos níveis de 
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classificação D ou E, cujo nível mínimo de instrução para ingresso no cargo é ensino médio 

ou médio/técnico e ensino superior, respectivamente (BRASIL, 2005). Fundamental aqui 

ressaltar que, neste tipo de organização, atividades pedagógicas e administrativas são 

indissociáveis entre si, e igualmente relevantes para o alcance dos objetivos organizacionais 

(SCHMITZ JUNIOR et. al., 2016). 

Vistas a capturar as estratégias dominantes desenvolvidas pelo sujeito idealizador e condutor 

do processo, ocupante de cargo de chefia e, portanto, em posição de poder distinta dos demais 

sujeitos entrevistados, este foi também convidado a conceder uma entrevista. Tal indivíduo 

gerenciou todo o processo de formulação do planejamento, muito embora não seja 

responsável por sua execução. Acredita-se que tal entrevista auxiliará na interpretação dos 

discursos dos servidores ordinários, uma vez que melhor contextualizarão suas falas a partir 

de uma percepção tradicional do processo de planejamento (top-down). 

 

5.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Fala-se sobre a AFD neste tópico metodológico específico para descrever o tratamento e 

análise dos dados. No entanto, ela não é só um método, sendo, portanto, tratada como uma 

abordagem teórico-metodológica. Teoricamente, traz a consideração, para este estudo, de que 

a linguagem não é um mero mecanismo de comunicação, mas instrumento de construção da 

vida social (BAUER; GASKELL, 2012), espaço de debate e conflito (ORLANDI, 2011) e 

meio de manifestação ideológica, uma vez que decorre de processos histórico-sociais, não 

sendo, portanto, neutra ou imparcial (BRANDÃO, 2004). 

A este respeito, Van Dick (1998) integra os conceitos de ideologia e discurso, uma vez que 

este exerce protagonismo na reprodução daquela. O autor define ideologia como 

representações compartilhadas por membros de um grupo, de forma que estes possam guiar 

seu comportamento conforme suas crenças e valores acerca do bom / ruim e certo / errado. 

Em situações de texto e conversas intra e interpessoais, os sujeitos são capazes de expressar 

seus posicionamentos ideológicos, o que leva à aquisição, mudança ou confirmação de 

crenças sociais. 

Assim, o discurso pode persuadir, criando um jogo velado de manipulação entre enunciador e 

enunciatário (FIORIN, 1989). A análise do discurso deve, tão logo, transpor a investigação da 
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linguagem em si, partindo em busca do entendimento das relações (hierárquicas, sociais, 

institucionais) por detrás dela concebidas (MELO, 2009). 

A AFD parte de uma distinção, por exemplo, entre enunciado e enunciação. O primeiro é o 

conteúdo do discurso em si, passível de repetição em duas enunciações, enquanto o segundo é 

singular e refere-se ao sujeito contido no enunciado (TEIXEIRA; CARRIERI, 2013). Para 

Maingueneau (2000), o enunciado é uma unidade de comunicação com sentido e sintaxe 

completos, que “se refere ao mundo refletindo o ato de enunciação que o encerra” 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 53), sendo este último um ato individual de utilização da 

linguagem. 

Há meios distintos de se adotar a abordagem da análise do discurso e este trabalho optou pela 

abordagem de linha francesa, considerando suas potencialidades de interpretação dos 

elementos discursivos e não discursivos das entrevistas que foram realizadas. É fundamental, 

neste sentido, considerar os aspectos contextuais dos quais decorrem as enunciações, 

ponderando-se especialmente sobre o lugar que ocupa o autor do discurso (NARDI, 2002). 

A partir de roteiro elaborado por Faria (1998) e Saraiva (2009) para análise do discurso de 

linha francesa, foram analisados os seguintes aspectos dos enunciados discursivos: i. análise 

lexical; ii. dos temas e figuras (explícitos ou implícitos) dos discursos, inclusive as 

personagens; iii. dos percursos semânticos estruturados a partir dos temas e figuras; iv. dos 

aspectos interdiscursivos; v. dos aspectos refletidos e refratados nos discursos; vi. das 

condições sociais de produção dos discursos; vii. dos discursos presentes no texto; e viii. da 

posição do texto em relação ao discurso hegemônico na sociedade em que se situa. 

As categorias de análise definidas, segundo as quais são apresentados os resultados, análises e 

discussões, são: i) lugares e discursos, vinculando os enunciados discursivos aos lugares 

ocupados pelos sujeitos entrevistados; ii) as percepções dos sujeitos ordinários a respeito do 

processo de formulação e implementação do planejamento estratégico; e iii) as estratégias e 

táticas cotidianas de sobrevivência praticadas por estes servidores durante o referido processo.  

 

6 RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES 
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6.1 OS LUGARES OCUPADOS E O CONTEXTO DE TRABALHO DOS SUJEITOS 

ORDINÁRIOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

PARTICIPATIVO E SUA EXECUÇÃO 

Na dinâmica estabelecida pelo planejamento, situar os lugares ocupados pelos entrevistados é 

fundamental para realização de AFD, uma vez que seu lugar de fala possibilita melhor 

entendimento de seus discursos. Para Ribeiro (2017), o lugar de fala remete a mais do que 

indivíduos dizendo algo: refere-se às suas divergentes visões de mundo decorrentes das 

desiguais posições sociais advindas de características diversas (tais como gênero, raça e classe) 

e das relações de poder existentes nos grupos os quais estes indivíduos se inserem. Muito 

embora a autora reconheça os sujeitos como potenciais agentes de mudança social, admite que 

os lugares de fala socialmente impostos dificultam a transcedência do mesmo. 

Não obstante a relevância do entendimento do lugar de fala dos sujeitos, a caracterização dos 

mesmos foi realizada de forma genérica, objetivando garantir o seu anonimato. Assim, foram 

entrevistados indivíduos tanto do sexo feminino quanto do masculino, cujas idades variam de 

26 a 53 anos. A maioria dos entrevistados é solteira e não tem filhos.  Em sua quase totalidade 

estes indivíduos possuem especialização e recebem remuneraçãos básicas brutas (antes do 

desconto previdenciário e da retenção de impostos) que vão de R$3.421,93 a R$6.837,25, 

sendo que a média do rendimento mensal dos brasileiros é de R$2.205,00 (IBGE, 2018). 

Os oito sujeitos ordinários entrevistados, identificados ao longo das sessões seguintes pelas 

siglas E1 a E8, afirmaram que já possuíam experiências profissionais antes do ingresso nesta 

IFE, dos quais somente três em órgãos públicos. O tempo de serviço dos mesmos nesta 

Instituição varia de um a nove anos, desconsiderando-se os meses. No que tange à lotação 

destes servidores na atual unidade organizacional, observa-se que: a. metade já esteve lotada 

em outro setor; b. dois possuem cargos específicos que, teoricamente, não os permitiriam 

trabalhar em outro lugar desta Instituição; dois conciliaram a oportunidade proporcionada pela 

Instituição com seu interesse, motivo pelo qual lá desenvolvem suas atividades; e os demais 

foram simplesmente para lá direcionados; c. três manifestaram seu desejo de trabalhar em 

outro lugar; um não descarta esta possibilidade e os demais não a cogitam, por ora. 

A nona entrevista (E9) realizou-se com o sujeito idealizador e condutor do planejamento que, 

à época das reuniões, recebia função gratificada (FG) por estar no cargo de chefe de um dos 

setores da unidade organizacional estudada. 
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A análise do contexto de trabalho no qual se desenvolve o planejamento estratégico 

participativo possibilita a compreensão de fatos e relações que ali se desenvolvem e que 

influenciam não apenas o posicionamento de cada sujeito em relação ao processo como 

também os resultados do mesmo. Portanto, o que se discute abaixo não são fatos isolados do 

objeto de estudo, mas a gênese deste último. Pires e Macêdo (2006) sustentam esta colocação, 

afirmando que características “como apego às regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, 

paternalismo nas relações, apego ao poder, entre outras” contribuem com a formulação de 

processos, políticas e valores organizacionais. 

Questionados sobre o que desgostam em seu contexto de trabalho, alguns apontamentos 

acionam discursos contrários dos sujeitos, apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1. Do que os sujeitos desgostam em seus contextos profissionais 

Mas é claro que algumas coisas geram descontentamento, como a falta de comprometimento de alguns 

servidores. [E1] [FD1] 

Eu não gosto quando alguns servidores ligam e xingam a gente, com coisa que a gente tem culpa de... a gente 

segue a lei, né? Eles não entendem. Muitos não entendem. Então a forma como eles tratam a gente [...]. [E2] 

[FD2] 

Da parte, como vou dizer... do acúmulo de serviço. É muito serviço pra pouca gente. Demais mesmo. Chega a 

ser, a passar do limite do que uma certa pessoa pode fazer. Muita informação! [E3] [FD3] 

Basicamente a falta de comunicação. A falta de comunicação e a falta de respaldo no nosso trabalho. [E5] [FD4] 

Não gostava da interferência interna que era muito grande no setor. É... pessoas acima determinavam certas 

atividades que não estavam, digamos assim, no dia-a-dia. Chegava com uma determinada atividade, faça esta 

atividade. [E6] [FD5] 

[...] eu acho que às vezes no setor é tudo muito maçante, eu faço todos os dias as mesmas coisas e eu não preciso 

pensar muito para poder realizar as minhas atividades. Aí eu acho que isto, [...] acho que com o tempo isto vai 

piorar, às vezes já me incomoda um pouco, sabe? Esta coisa de ser todos os dias muito repetitivo, e eu acho que 

com o tempo eu vou sentir mais essa necessidade, mas eu não sei se consigo isso como técnica. [E7] [FD6] 

E atender telefone, telefone toda hora a gente tem que parar o que está fazendo para atender ao telefone. [E7] 

[FD7] 

[...] uma coisa que me incomoda também e que eu acho que pode ser resolvida agora é a questão do espaço 

físico. Acho nosso espaço físico muito ruim. Fica tudo muito tumultuado, todo mundo perto [...] [E7] [FD8] 

Fonte: enunciatários 
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Em fragmentos discursivos (FDs) presentes no Quadro 1, percebemos a caracterização de três 

personagens por meio de escolhas lexicais: colegas de trabalho descomprometidos [FD1]; 

colegas de trabalho que reclamam do serviço do setor (“ligam e xingam” - FD2); e chefes 

autoritários que interferem na rotina de trabalho [FD5]. No enunciado do FD5, E6 aponta a 

interferência de níveis hierárquicos superiores nas atividades daquele setor, na medida em que 

atribuí novas responsabilidades a seus sujeitos, lançando mão de sua autoridade (“faça esta 

atividade”). Tais enunciações evidenciam condições sociais de produção discursiva de um 

aparato administrativo marcado por um alto grau de diferenciação vertical e clara definição de 

linhas de comando na unidade estudada. Cabe aqui analisar que, conforme Guimarães (2000), 

o não rompimento com estes níveis formais de hierarquia podem constituir um dificultador do 

processo participativo. 

Os fragmentos discursivos 1, 3, 4 e 6 alinham-se ao discurso social predominante no contexto 

brasileiro quando se referem à falta de comprometimento de alguns servidores [FD1], a 

ineficiência da coisa pública (“acúmulo de serviço” - FD3; “falta de comunicação” - FD4; 

“falta de respaldo” - FD4) e às atividades que não demandam esforço cognitivo em sua 

execução (“eu não preciso pensar muito para poder realizar as minhas atividades” - FD6), 

respectivamente, em consonância com Ribeiro e Mancebo (2013), que elencam adjetivos 

destinados a desqualificar os servidores. Ao mencionar a “falta de respaldo” [FD4], E5 ainda 

aponta um implícito subentendido de que, muitas vezes, há questionamentos incabíveis por 

parte de instâncias hierárquicas superiores. 

Em contraponto, os enunciados 2, 3 e 7 refletem a precarização das condições de trabalho em 

órgãos públicos, inclusive da unidade organizacional ora estudada, silenciada por muitos 

discursos políticos e sociais (“a gente segue a lei” - FD2; “é muito serviço para pouca gente” - 

FD3; “toda hora a gente tem que parar o que está fazendo para atender ao telefone” - FD7), 

conforme antecipado por Codo e Jacques (2002). 

As relações de trabalho foram categorizadas para fins de melhor compreensão e análise. Os 

entrevistados foram unânimes ao apontar o bom convívio com os colegas de setor e de divisão, 

conforme enunciados do Quadro 2. 

Quadro 2. As relações entre os colegas de setor e de divisão 

Dentro da própria divisão, é... o convívio é tranquilo. Existem alguns setores que interagem mais, de repente pela 

questão de afinidade mesmo entre as pessoas que ali atuam, mas dentro da divisão todos os setores tem um 
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contato, principalmente nos momentos que seriam destinados às refeições, como hora do almoço ou hora do 

café. [E1] [FD9] 

Tudo muito tranquilo! Todo mundo se dá bem [risos do entrevistado]... [E2] [FD10] 

De muita amizade e comprometimento entre todo mundo! [E3] [FD11] 

Boa! Não tenho do que queixar não. [E4] [FD12] 

Em relação às partes pessoais, a gente tem os momentos de interação que ali no horário do café, no café da 

manhã, no café da tarde e eu considero que é bem tranquilo, bem bacana. [E5] [FD13] 

As relações entre as pessoas do setor eram excelentes! Não vi nenhum problema. Às vezes tinha um problema ou 

outro de discordar [...] mas nada que interferisse no trabalho, porque cada um tem uma forma de pensar e era 

interessante expor para o crescimento da equipe. Então não tinha nenhum problema e era um ambiente excelente 

de trabalho. [E6] [FD14] 

[...] ótimo! [...] ótimo, maravilhoso! [E8] [FD15] 

Fonte: enunciatários 

Os léxicos “tranquilo” [FDs 9, 10 e 13], “amizade” [FD11], “comprometimento” [FD11], 

“boa” [FD12], “bacana” [FD13], “ótimo” [FG15] e “maravilhoso” [FD15] são empregados 

para descrever as relações existentes entre os sujeitos e os colegas lotados na mesma divisão. 

Os enunciados presentes nos fragmentos 9 e 13 evidenciam que há momentos de integração 

cotidiana dentro das divisões, estando os mesmos relacionados aos horários de café e almoço. 

Entretanto, no Quadro 3, os discursos evidenciaram explicitamente aspectos negativos nas 

relações entre os sujeitos de divisões diferentes. 

Quadro 3. As relações entre os sujeitos de ambas as divisões 

Entre as divisões já existem algumas... não chegam a ser desavenças, mas o convívio não é tão pleno quanto 

dentro da divisão em que eu trabalho. Desde que eu entrei, percebo que parece que existe uma certa... não sei se 

o termo certo seria rivalidade, mas existe um... não sei, uma questão mais de convívio que não é tão tranquilo 

como na divisão em que eu trabalho. [E1] [FD16] 

Sim, são momentos mais esporádicos, mas ocorrem, como de repente em um chá de fralda de algum servidor 

ocorre a interação das duas divisões, com a participação de todos os setores. Mas, conforme já disse, são 

momentos mais esporádicos. [E1] [FD17] 

Não, aí é só mesmo nos casos de se tiver alguma... igual sempre tem algum evento, alguma coisa que englobe as 

duas divisões. Fora isso não. Acho que é mesmo só assim, se precisar vai lá, conversa, mas fica só no 

profissional mesmo. [E2] [FD18] 
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O relacionamento que eu percebia era bem pouco, tinham atividades que a divisão executava que passavam antes 

por outros setores da outra divisão. Mas assim, era mais um relacionamento profissional do que pessoal. Eu não 

percebi tanto envolvimento dentro da pró-reitoria como um todo. Eram bem divididas mesmo as duas diretorias. 

[E6] [FD19] 

[...] E havia também várias coisas que contribuíam com a separação: são duas divisões, duas cozinhas, são vários 

servidores, momentos diferentes de às vezes tomar um café, almoçar. Então isso dificultava. Acho que é isto, né? 

[E6] [FD20]  

[...] No geral os momentos são bem pontuais, você sabe, quando tem um chá de bebê... [E7] [FD21] 

Fonte: enunciatários 

O interdiscurso (boas x más relações) é acionado quando se compara as relações existentes 

entre os sujeitos de uma dada divisão, conforme análise do Quadro 2, e a partir do momento 

em que se trata de ambas as divisões da unidade: os léxicos empregados para caracterizar as 

relações dos sujeitos com seus colegas de divisão remetem à características positivas e 

desejáveis, enquanto “desavenças” [FG16], “rivalidade” [FD16] e “divididas” [FD19] 

caracterizam as relações mais amplas ali instituídas. O FD20 constrói um percurso semântico 

de oposição entre os lugares que justificam tal situação (“são duas divisões, duas cozinhas, 

são vários servidores, momentos diferentes de às vezes tomar um café, almoçar”), trazendo 

um explícito de que a própria questão da disposição física das duas diretorias contribuiu para 

o estabelecimento desta dualidade que, por sua vez, pode prejudicar fortemente o andamento 

de projetos conjuntos, entre os quais o próprio planejamento participativo. 

Assim, os enunciados presentes nos fragmentos 17, 18, 19 e 21 criam percursos semânticos 

que ratificam a existência de barreiras transpostas entre os sujeitos de ambas as divisões e 

apontam que a integração entre estes sujeitos fica restrita a esporádicos momentos, 

permanecendo o relacionamento restrito ao âmbito profissional (“são momentos mais 

esporádicos” - FD17; “fica só no profissional mesmo” - FD18; “mais um relacionamento 

profissional que pessoal” - FD19; “os momentos são bem pontuais” - FD21). Os enunciatários 

ressignificam a prática discursiva do “chá de fralda” [FD17] e “chá de bebê” [FD21], 

momento em que celebra-se socialmente a espera de uma criança e a concretização da 

instituição familiar, neste contexto sendo visto como uma rara oportunidade de interação em 

âmbito profissional, e não relativa à vida privada de determinado indivíduo, portando 

inclusive um implícito subentendido de que o evento ocorre na Instituição, fato que justifica a 

criação deste significado por estes sujeitos. 
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Os quadros 4 e 5 sintetizam os enunciados discursivos dos sujeitos acerca de seus 

relacionamentos com os níveis hierárquicos superiores (chefes, diretoras e pró-reitora).. 

Quadro 4. O relacionamento com a chefia imediata 

[...] meu relacionamento é tranquilo [...] [E1] [FD22] 

Olha, muito tranquilo também [...] [E2] [FD23] 

Excelente! Acho ela nota 10! Sem problema nenhum! [E3] [FD24] 

Boa. Boa/média! [FD25] 

É tranquilo também. [E5] [FD26] 

Considero como excelente! [E6] [FD27] 

É boa! [E7] [FD28] 

Fonte: enunciatários 

Os léxicos “tranquilo” [FDs 22, 23 e 26], “excelente” [FDs 24 e 27] e “boa" [FD28], bem 

como o uso da metáfora “nota 10” [FD24] expressam o contentamento dos sujeitos no que 

tange às relações (pessoais e profissionais) existentes entre chefes e subordinados.  

Observa-se ainda a existência de um relacionamento entre os sujeitos comuns e seus diretores 

(o chefe de seus chefes), mas há um distanciamento entre o nível estratégico (o chefe do 

diretor) e o operacional, conforme discursos apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5. O contato com as chefias de instâncias hierárquicas superiores 

Com a diretora, atualmente, a gente tem um contato mais frequente. Agora, com a pró-reitora, é um contato mais 

esporádico mesmo. [E1] [FD29] 

Com a diretora sim, dentro do possível ela está sempre lá. Agora, com a pró-reitora não. [E2] [FD30] 

Com a diretora sim. Com a pró-reitora não. [E4] [FD31] 

Sim. Sim. [E5] [FD32] 

Olha, com a diretora digamos que era mais fácil o acesso. Com a pró-reitora tinha contato sim, mas não era 

diário, né? Acho que o acesso era um pouquinho mais... não era igual ao da diretora. [E6] [FD33] 

[...] com a [diretora] tenho bastante contato, com a pró-reitora muito pouco. [E7] [FD34] 

Tinha. Tinha contato mais diretamente com a diretora do que com a pró-reitora, mas tinha contato com as duas. 
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[E8] [FD35] 

Fonte: enunciatários 

As narrativas presentes nos quadros 4 e 5, ainda que abordem especificamente o 

relacionamento dos sujeitos com suas chefias, silenciam sobre a interferência autoritária 

apontada por E6 no FD5 a partir das expressões “interferência interna”, “pessoas acima”, 

“faça essa atividade”. 

Nos discursos destes sujeitos identificam-se personagens caracterizados pelos léxicos e 

percursos semânticos utilizados nas descrições das relações existentes no contexto de trabalho: 

os colegas (“tranquilos” - FDs 9, 10 e 13; “amizade” - FD 11; “ótimo” - FD  15; “maravilhoso” 

- FD15), os chefes (“tranquilo” - FDs 22, 23 e 26; “excelente” - FD 24 e 27; “nota 10” - FD 

24), as diretoras (“mais frequente” - FD 29; “mais fácil acesso” - FD33) e a pró-reitora (“mais 

esporádico” - FD 29; “não era igual ao da diretora” - FD 33; “muito pouco” - FD 34). Há um 

implícito pressuposto de que quanto maior é o nível hierárquico, mais distante é a relação que 

se estabelece com estes sujeitos ordinários. 

Os quadros 06, 07 e 08 destinam-se a expor as percepções dos sujeitos acerca das relações de 

poder e autonomia desenvolvidas em seu contexto de trabalho. 

 

Quadro 6. A liberdade de tratar de questões profissionais com instância hierárquica 

superior à do chefe 

Bom, normalmente a gente tenta manter a questão da hierarquia, né? Passar o assunto para a chefia, para que esta 

repasse para a diretoria. Mas em alguns momentos há o contato direto com a diretora, ela tem dado esta margem 

para que a gente faça desta forma. [E1] [FD36] 

Geralmente a gente passa pela chefia, mas às vezes a chefia não está no momento, se for uma coisa urgente ela [a 

diretora] dá esta liberdade de a gente ir lá tratar também. [E2] [FD37] 

Eu passo para minha chefia primeiro. [E3] [FD38] 

Às vezes eu passo para minha chefia, mas várias vezes eu vou até à diretora direto. [E4] [FD39] 

Tinham momentos em que era passado pela chefia, tinham momentos em que era passado direto. [E6] [FD40] 

Se eu preciso resolver alguma coisa e eu sei que é com ela, eu consigo resolver [...] [E7] [FD41] 

Mas eu evito. [...] [E7] [FD42] 

Fonte: enunciatários 
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Os enunciados 36 a 42 refletem, como condições sociais de produção dos discursos, uma 

dualidade de modelos de gestão que perpassam as organizações públicas: de um lado a rigidez 

hierárquica (“Eu passo para minha chefia primeiro” - FD38) e o apego à esta estrutura, 

características dos modelos patrimonialista, burocrático e gerencial (ARAGÃO, 1997; 

SECCHI, 2009), que não necessariamente advêm de uma postura dos sujeitos ordinários, mas 

da cultura instituída na unidade (“a gente tenta manter a questão da hierarquia” - FD36; “mas 

eu evito” - FD42); de outro ainda incipientes passos para o que seria uma tentativa de 

alargamento das relações hierárquicas entre o nível tático e operacional (“ela tem dado esta 

margem para que a gente faça desta forma” - FD36; “eu consigo resolver” - FD41). Entretanto, 

outros discursos abrem uma terceira possibilidade, a de que as relações entre estes sujeitos e 

seus diretores ocorram em função da necessidade do serviço, e não em virtude de um 

rompimento com os paradigmas históricos de gestão: “se for uma coisa urgente ela [a diretora] 

dá esta liberdade” [FD37]. Pergunta-se: mas será que somente nos casos de urgência? Os 

fragmentos 39 e 40, apesar de ilustrarem ambas as passibilidades, silenciam o porquê de às 

vezes ser seguido o fluxo servidor-chefe-diretor e nas demais ocasiões este caminho ser 

dispensado. 

Quadro 7. Como as decisões são tomadas e a participação dos sujeitos neste processo 

Bom, a decisão final é da chefia. É lógico que a gente vai tentar defender o que nós [...] acreditamos ser o 

caminho adequado, mas a decisão final parte mesmo da chefia. [E1] [FD43] 

Mas apesar de alguns questionamentos que existem, na maioria das vezes sim, nossa opinião é mantida. Com 

algumas alterações de repente em texto, ou coisa parecida, mas o contexto geral é mantido. [E1] [FD44] 

São compartilhadas. Sempre que aparece alguma coisa nova, que está fora do que já é costume nosso, a gente 

sempre conversa primeiro para ver qual decisão, o que nós vamos fazer em determinado caso. A gente sempre 

conversa, aí quando precisa [o chefe] vai até a diretora. Quando não, a gente resolve entre a gente mesmo. [E2] 

[FD45] 

Eu acredito que sim. Algumas vezes não, mas a maioria sim. [E2] [FD46] 

Às vezes. Acho que a chefia preocupa muito com a política em relação à diretora, pró-reitora em si do que com o 

fato em si, com a questão [...], ou... sei lá. Ela se preocupa muito em atender a expectativa da chefia superior, né? 

[E4] [FD47] 

É... [E5] [FD48] 

Tinham decisões que eram compartilhadas, tinham decisões que eram tomadas pelo chefe e tinham decisões que 
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eram tomadas pela diretora. [E6] [FD49] 

Olha, tinham decisões que a gente não ficava muito satisfeito, por entender de forma diferente. [E6] [FD50] 

Sim. A minha opinião, dentro do setor, era levada em conta. [E6] [FD51] 

Digamos que para instâncias acima era um posicionamento mais... era ouvido, mas já tinha opinião formada, 

então era ‘faça’. Então, acredito que não. Dentro do setor era ouvido, compartilhado e discutido. Fora não. [E6] 

[FD52] 

É fechado demais. Muito fechado. Dos outros lugares que eu já trabalhei, aqui é o primeiro lugar que eu vejo que 

é assim. Antes isto não acontecia. E olha que eu já trabalhei no setor privado e era mais aberto do que aqui na 

Universidade. [E7] [FD53] 

Incomoda um pouco porque parece que a gente está ali só como se fosse uma... acho que eu falar assim pode 

parecer um pouco exagerado. Mas é como se a gente estivesse ali só como se fosse uma máquina. Mandou fazer 

isso, você vai e faz e pronto. E é aquilo. Eu não me sinto valorizada neste formato, entendeu? Estou ali, faço o 

que me mandam, pronto, fiz. E por aí é isso mesmo. Sei lá, eu acho que isto desvaloriza o servidor. [E7] [FD54] 

[...] mas às vezes sim, é levada em conta, e outras vezes não. Outras vezes eu nem me manifesto. Acontece e fica 

por isto mesmo. Para ficar claro aqui, eu não estou querendo exagerar, de achar que todo o setor precisa ser 

consultado em todas as decisões não. Eu entendo plenamente esta questão de hierarquia, é para isso que existe 

chefia, que tem a diretoria. Mas eu acho que aqui é muito assim... [E7] [FD55] 

Fonte: enunciatários 

O texto do FD47 remete implicitamente ao apego às estruturas hierárquicas quando afirma 

que muitas vezes a questão política é superestimada em detrimento da prática (“Ela se 

preocupa muito em atender a expectativa da chefia superior”). 

Observa-se no discurso de E1 implicitamente o tema da resistência e o desenvolvimento de 

microprática subversiva. Os caminhos semânticos estruturados por meio dos léxicos “tentar 

defender” [FD43] e “nossa opinião é mantida” [FD44] indicam a imposição de resistência, 

por parte do sujeito, em aceitar a condição que ele mesmo apresenta de que “a decisão final é 

da chefia” [FD43], ratificando a teoria de Certeau (1998) de que os sujeitos comuns não 

entregam-se à passividade e à disciplina. 

Já a fala de E7 evidencia o tema da submissão. O enunciado “Eu entendo plenamente esta 

questão de hierarquia” [FD55] reflete um contexto social de produção discursiva no qual a 

diferenciação hierárquica foi hegemonicamente construída como aceitável, invocando um 

discurso de invisibilização das práticas dos sujeitos ordinários, uma vez que, muito embora 
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este indivíduo se ressinta com a situação (“é como se a gente estivesse ali só como se fosse 

uma máquina; não me sinto valorizada” - FD54), a aceita, chegando até mesmo ao ponto de 

não apropriar-se das falhas na conjunturas estratégias para valer-se do lugar de próprio de 

outrem  (“Outras vezes eu nem me manifesto” - FD55).  

O enunciado contido no fragmento discursivo 45 busca a construção de um sujeito coletivo (a 

gente) que está envolvido no processo de tomada de decisão (“são compartilhadas”; “sempre 

conversa”; “o que nós vamos fazer”). O mesmo não parece ocorrer em outros setores desta 

unidade, onde os processos decisórios percorrem caminhos diferentes: às vezes eram um 

processo conjunto e em outras um processo autocrático [FD49]; ou não havia envolvimento 

dos sujeitos da tomada de decisão [FD53]. E6, assim como E7, sensibiliza-se com as 

imposições de instâncias superiores (“então era ‘faça’” - FD52; “não ficava muito satisfeito, 

por entender de forma diferente” - FD50). 

Não há, portanto, um critério único de tomada de decisão, havendo variações conforme o 

setor e o perfil do chefe. Isto acarreta em diferentes percepções por parte dos sujeitos, 

inclusive quanto à aceitação de suas opiniões no processo: “algumas vezes não, mas a maioria 

sim” [FD46], “às vezes” [FD47] “é...” [FD48], “mas às vezes sim, é levada em conta, e outras 

vezes não” [FD55].  

Quadro 8. A autonomia para desempenhar atividades 

Na verdade a autonomia existe até certo ponto, porque o local em que eu trabalho não tem como, por exemplo, 

emitir um memorando. Então é necessário que a gente formule o texto, repasse para a chefia para que ela analise 

e posteriormente emita o memorando. É lógico que, assim, algumas partes [...] às vezes podem ser questionadas, 

mas como a gente vai ter que explicar o porquê [...] acaba sendo aceito, mas a decisão final mesmo acaba sendo 

da chefia. [E1] [FD56] 

É, autonomia total não. Acaba tendo que passar pela chefia. [E1] [FD57] 

Muita! Às vezes a autonomia que a gente não tem é quando a gente não sabe, entendeu? Eu sinto muito isso lá. 

[o chefe] de forma alguma fala ‘você não vai fazer isso’. Se você sabe você pode pegar, até te incentiva a 

aprender e a fazer. Entendeu? Não tem isto não. ‘Então senta aqui, vamos aprender, vamos fazer, é bom pra 

vocês’. Sem problemas. [E3] [FD58] 

Às vezes. [silêncio] [E4] [FD59] 

Algumas. Alguma autonomia [risos do entrevistado], digamos assim. Em alguns momentos sim; em outros, por 

ausência de respaldo administrativo mesmo, acaba ficando complicado. [E5] [FD60] 
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Tinha uma rotina pré-estabelecida e certa maneira de fazer os cálculos. Então é uma pergunta meio complicada 

porque era bem amarrado. Tinha coisa que estava pré-definida [...] Cabiam certas interpretações que, por mais 

que a gente não concordasse, certas coisas tinha que fazer do jeito que era determinado. Então eu acho isso 

complicado. Digamos que é uma autonomia em partes, não integral. [E6] [FD61] 

Fonte: enunciatários 

No geral, os sujeitos entrevistados demonstram, por meio dos léxicos empregados, que não 

possuem autonomia para desempenhar atividades (“até certo ponto” - FD56; “total não” - 

FD57; “Às vezes” - FD59; “Alguma” - FD60; “bem amarrado”; “em partes” - FD61), até 

mesmo aquelas mais rotineiras (“não tem como, por exemplo, emitir um memorando” - 

FD56). O ambiente de trabalho de E3, entretanto, parece fugir um pouco a regra (“[o chefe] 

até te incentiva a aprender e a fazer” - FD58). 

Conforme anteriormente apontado, o lugar que o sujeito ocupa social e institucionalmente lhe 

confere certas significações (CARDOSO, 1998) que definem o desempenho de determinadas 

funções (SANT’ANNA, 2009) e posicionamentos. Assim, é preciso levar em consideração as 

características cotidianas do ambiente ora apontadas pelos sujeitos ordinários e como as 

mesmas poderiam impactar no processo de planejamento conjunto: a falta de 

comprometimento de alguns servidores poder-se-ia espelhar no processo em pauta, bem como 

a ausência de estímulos para o exercício de atividades mais complexas, e ainda da autonomia 

cotidiana. Ou seja, se não há esforço cognitivo requerido e comprometimento por parte de 

alguns nas atividades do dia-a-dia, haveria no planejamento e sua execução? 

Concerne também uma segunda reflexão fundamental, relativa às relações estabelecidas entre 

os sujeitos desta unidade: os limites hierárquicos ainda não estão definidos, não obstante o 

lugar que cada sujeito ocupa o esteja, ou seja, há clara diferenciação vertical; outrossim, os 

sujeitos apontaram as boas relações pessoais e profissionais instituídas em seus setores (com o 

colegas e chefes), ao passo em que se nota um distanciamento no que tange há níveis 

hierárquicos superiores. Por fim, cabe mencionar a não integração entre os sujeitos de ambas 

as unidades: tais questões seriam suficientes para restringir a participação dos sujeitos 

ordinários nos debates coletivos e no processo de tomada de decisão conjunta? 

6.2 O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DE UMA UNIDADE 

ORGANIZACIONAL DE UMA IFE E A ÓPTICA DOS SUJEITOS ACERCA DO 

MESMO 
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O planejamento foi desenvolvido durante os meses de fevereiro a maio de 2017. As reuniões 

de formulação aconteciam uma vez por semana e tinham duração média de duas horas. Todos 

os sujeitos pertencentes à unidade eram “liberados” de suas atividades para que pudessem 

estar presentes nestes encontros. Assim, o referido processo foi concebido como participativo, 

uma vez que buscava englobar todos os sujeitos lotados na referida unidade, no intuito de, 

assim, potencializá-los como agentes de transformação social. 

Tal planejamento possuía por objetivo aprimorar rotinas organizacionais, bem como torná-las 

mais transparentes aos usuários. Algumas reuniões eram iniciadas por dinâmicas. Na 

sequência, os sujeitos eram divididos em grupos, conforme critérios aleatórios de junção, 

como sorteio. Os constructos trabalhados no dia eram discutidos nos grupos, sendo 

posteriormente apresentados e debatidos entre todos os presentes. Os aspectos formulados 

foram: missão, visão e valores da unidade; análise SWOT (pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças) (HUMPHREY, 2005); fatores críticos de sucesso (a potencializar e 

a minimizar); estratégia (herdada e planejada); objetivos estratégicos; gestão de risco; e 

previsão de recursos. 

Em um primeiro momento, foram definidos seis objetivos estratégicos, ramificados em vinte 

ações e cento e vinte e duas subações. Posteriormente, quatro novas subações foram incluídas 

ao planejamento. Para cada subação definiu-se um responsável pela execução, além de equipe 

de apoio, resultado esperado, prazo e recursos básicos (inclusive orçamentário necessário e 

disponível). 

Desde a primeira formulação (maio/2017) duas novas reprogramações foram realizadas, 

sendo uma em maio/2018 e a outra em julho/2018. Em tais oportunidades, novos prazos 

foram definidos, bem como reestabeleceram-se responsabilidades de servidores que 

porventura tenham deixado a unidade organizacional ou caso fossem necessários mais pessoas 

para executar as subações. Em maio/2018, cinquenta e oito subações foram reprogramadas, ao 

passo em que dois meses depois houve a reprogramação de cinquenta e três delas. Não se sabe, 

entretanto, se há ações reprogramadas em ambos os meses. 

O planejamento tem como meta ser executado durante a gestão vigente da IFE, que estende-se 

até maio de 2020. Em julho de 2018, quarenta e duas subações haviam sido executadas, ao 

passo em que setenta e seis estavam em andamento e oito não tinham sido iniciadas. 
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Nessa dinâmica de lugares, a proposta do planejamento estratégico da unidade organizacional 

estudada nesta dissertação partiu de uma inquietação do próprio moderador (E9), bem como a 

decisão de conduzi-lo de forma participativa, conforme enunciados apresentados no Quadro 9. 

Quadro 9. Origem do planejamento estratégico participativo 

Internamente a gente começou a pensar sobre o planejamento estratégico [...] fui verificar o que a gente poderia 

fazer [...] para ajudar a unidade. Aí comecei a pensar na possibilidade de um planejamento estratégico. Sabia que 

[outra unidade] estava fazendo alguma coisa sobre planejamento [...] a gente não poderia fugir muito da 

metodologia que já estava sendo usada, porque ficaria estranho por ser dentro de uma mesma Instituição e a 

gente fez então. [E9] [FD62] 

Olha, nesses cursos que eu fiz e até lendo algumas críticas, enfim, eu observei que quando não é participativo 

não tem adesão, é muito mais difícil a adesão. Se você faz algo que é participativo você garante que está 

atendendo as necessidades das unidades, dos setores, e garante também que haja mais envolvimento. Quando 

você faz na cúpula administrativa da unidade, é aquilo que cada um entende ali, sem saber o que realmente 

acontece no dia-a-dia e fica muito só por fazer, fica muito artificial, vamos dizer assim. Porque na prática pode 

ser que não estejam sendo atendidas as situações, principalmente quando se pensa em análise de ambiente. Um 

diretor, um pró-reitor pode entender que o ambiente esteja de tal forma, enquanto que está é de outra, é questão 

de percepção. Enquanto você faz o participativo está todo mundo envolvido, apesar de ter o outro lado da 

dificuldade das pessoas se comunicarem, se posicionarem, até por medo de retaliação e tudo mais, mas garante 

mais sucesso ao processo. [E9] [FD63] 

Então, depois que eu conversei com [o moderador do planejamento da outra unidade] e eu vi a metodologia que 

ele estava utilizando [...], tentei fazer mais ou menos a mesma metodologia. Teve algumas adaptações que eu 

achei que seriam pertinentes, mas a gente começou a pensar em cada tópico do planejamento, ‘ah, primeiro 

vamos definir tal situação, vamos definir passo a passo, os objetivos, as estratégias, análise de ambiente e deixar 

para cada reunião fazer cada um desses tópicos que são existentes no planejamento estratégico’. E aí a gente 

pensou em uma metodologia de ser semanal, para não ter muito tempo de espaço, para não perder continuidade, 

mas ao mesmo tempo para as pessoas não ficarem sobrecarregadas e estressadas com aquilo. Se fosse todo dia, 

ou então um dia todo de reuniões a gente teria assim ‘ah, a gente já está cansado, não consegue mais pensar’ e 

tudo mais. Então com o espaço de uma semana a gente conseguiria que as pessoas descansassem um pouco e 

também refletissem sobre aquilo que foi feito na reunião anterior. Então a gente pensou em uma vez por semana 

e no máximo duas horas, sempre tentando atender este limite para todo mundo ficar satisfeito, não ficar muito 

sobrecarregado e entender qual é o objetivo mesmo que era para ser rápido, mas ao mesmo tempo ser rápido não 

significa que era ser sem qualidade, né? [E9] [FD64] 

Fonte: enunciatários 

Muito embora E9 tenha empreendido uma jornada solitária no “planejamento do 

planejamento”, emprega léxicos nos FDs que objetivam construir sentidos coletivos (“a gente 
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começou a pensar” - FD62; “a gente pensou em uma metodologia de ser semanal”, “a gente 

pensou em uma vez por semana e no máximo duas horas” - FD64), construindo um percurso 

semântico de criação de um sentimento de equipe. 

O enunciado deste sujeito, que parte de um próprio, apropria-se do discurso de gestão 

participativa (“observei que quando não é participativo não tem adesão, é muito mais difícil a 

adesão” - FD63), em conformidade com as medidas de transposição de barreiras à efetividade 

do planejamento apresentada por Kwasnicka (2004). Há refrações que generalizam a 

participação e o atendimento das necessidades individuais (“garante que está atendendo as 

necessidades das unidades, dos setores, e garante também que haja mais envolvimento” - 

FD63; “está todo mundo envolvido” - FD63), muito embora reflita, na sequência, algumas das 

dificuldades da participação (“apesar de ter o outro lado da dificuldade das pessoas se 

comunicarem, se posicionarem, até por medo de retaliação e tudo mais” - FD63). 

E como os sujeitos ordinários que foram entrevistados percebem o planejamento participativo? 

O ponto de partida para este entendimento foi perguntar-lhes acerca do conceito deste 

processo, sem apresentar-lhes nenhum embasamento teórico prévio. As respostas obtidas 

compõe o Quadro 10. 

 

Quadro 10. A definição de planejamento participativo segundo os sujeitos ordinários 

Bom, eu entendo que o planejamento participativo seria aquele no qual todas as pessoas envolvidas tem o direito 

de se pronunciar e que a sua opinião fosse acatada e levada em consideração. [E1] [FD65] 

Olha, eu entendo que seria a gente montar nosso, fazer o nosso planejamento com a opinião, assim, levando em 

consideração todo mundo, né? A visão geral que todo mundo tem da [unidade]. [E2] [FD66] 

Adequadamente, a palavra já fala. Planejar é seguir etapas. É saber, pra mim, na minha opinião, primeiro você 

tem que tirar opinião com todo mundo. [E3] [FD67] 

[...] Não é você pegar um planejamento de um livro ou escrito ou coisa, e seguir aquilo, porque não vai dar certo. 

Cada pessoa é uma pessoa, cada setor é cada setor, cada demanda de cada setor é cada demanda de cada setor, 

entendeu? É o que não acontece aqui, entendeu? [...] Não é pegar um livro, eu vou ler, teoricamente é lindo, 

vamos fazer. Mas não é assim que funciona. E é o que aconteceu com a [unidade]. [E3] [FD68] 

Planejamento participativo é aquele em que todo mundo toma as decisões em conjunto sobre determinado 

objetivo. [E4] [FD69] 

Eu entendo que o planejamento participativo é uma forma de você agregar, não seria agregar, mas seria trazer 

mesmo todas as pessoas que trabalham ali para construir os objetivos... na verdade não é nem construir os 
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objetivos, mas para construir o caminho para chegar naqueles objetivos. Então é bem por aí: pegar o que cada 

um entende, a experiência de cada um, a experiência de cada um na sua função, e juntar para montar um 

planejamento coletivo. [E5] [FD70] 

Um planejamento onde todas as opiniões são levadas em conta e há participação de todo mundo [...]. [E6] 

[FD71] 

Ah, é difícil, hein? A própria definição: é um planejamento que você vai fazer e que tem a participação dos 

envolvidos, dos servidores [...]. Não só dos servidores, mas das pessoas que estão envolvidas. [E7] [FD72] 

O planejamento participativo, eu acho que é um planejamento que envolve todas as unidades daquela, no caso, 

da nossa [unidade] que está fazendo aquele planejamento. Então tem que envolver todo mundo de todas as 

unidades, independente de qual cargo ela exerça. Isso pra mim é planejamento participativo. [E8] [FD73] 

Fonte: enunciatários 

Os léxicos “todas as pessoas” [FDs 65 e 70], “todo mundo” [FDs 66, 67, 69 e 71], “opinião” 

[FDs 65 e 67], “nosso” [FD66], “em conjunto” [FD69], “agregar” e “coletivo” [FD70], 

“opiniões” [FD71] e “participação” [FDs 71 e 72] apresentam a essência do que é 

participativo. O enunciado presente no FD73 vai além e fala da redução das desigualdades 

hierárquicas, base da democracia deliberativa (“independente de qual cargo ela exerça”), em 

consonância com a proposta de Demo (1991). 

O entrevistado 3, entretanto, definiu, por meio da construção de seu percurso semântico, o que 

um planejamento participativo não é: genérico (“Cada pessoa é uma pessoa, cada setor é cada 

setor, cada demanda de cada setor é cada demanda de cada setor” - FD68) nem fácil (“Não é 

pegar um livro, eu vou ler, teoricamente é lindo, vamos fazer. Mas não é assim que funciona” 

- FD68). Há, de pronto, o implícito pressuposto de que, para este sujeito (E3), o planejamento 

participativo não obteve êxito (“E é o que aconteceu com a [unidade]” - FD68). 

As reuniões de planejamento foram descritas pelos sujeitos comuns conforme fragmentos 

apresentados no Quadro 11. 

Quadro 11. As reuniões de planejamento 

Bom, as reuniões ocorriam uma vez na semana. Todos os servidores se encontravam em uma sala específica, 

normalmente as pessoas eram dividas em grupos, seguindo critérios para mesclar as divisões e os setores e eram 

propostas atividades para que estes grupos as desenvolvessem, e posteriormente as expusessem em um consenso 

geral. Estas reuniões eram lideradas por uma única servidora. [E1] [FD74] 

Olha, eu achei assim... eu lembro que na época a gente ficava assim: ‘ai, que chatice, lá vem a chatice’ [risos do 
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entrevistado]. Mas eu acho que foi uma coisa válida, né? Foi uma tentativa de englobar todo mundo, né? Acho 

que foi tranquilo! [E2] [FD75] 

Na minha opinião foram super chatas. Não trouxeram nada do que, eu acho, no global, que ninguém soubesse. E 

ficou aquela coisa maçante, cansada, só colocando normas e regras que todo mundo já sabe, a acabou não dando 

em nada. Eu falei desde o início que isto não ia dar em nada. [...] [E3] [FD76] 

Acho que poderia ter sido mais dinâmico. [E4] [FD77] 

Até que foram interessantes, eu achei que foram interessantes mesmo. [E5] [FD78] 

É... foram várias reuniões e em alguns momentos foi passado um pouco de teoria, né? Teoria assim, na verdade, 

não teoria, mas mostrando o que era aquele momento... [E5] [FD79] 

[...] Fizeram dinâmicas, achei que foi bem bacana! E para definir as coisas foi dividido em grupos e aí cada um 

foi dando suas sugestões. [E5] [FD80] 

[...] eram trabalhados vários aspectos para desenvolver o planejamento da pró-reitoria alinhado ao da instituição. 

Então a cada etapa, a cada reunião, era desenvolvido um tema diferente. [E6] [FD81] 

Foram cansativas. Eu achei muito cansativas. Achei que poderiam ser um pouco menores, menos tempo de 

reunião. Mas eu acho que as primeiras foram melhores, mais pessoas falaram. Mas foram boas, não foram de 

tudo ruins não. [E7] [FD82] 

Foi entre todas as divisões, junto com a pró-reitora, e a gente começou a discutir como ia ser feito esse 

planejamento. Como era uma coisa que não era prática e não era feita aqui, eu acho que no começo ficou meio 

perdido. Talvez com o tempo isso melhore. Mas é uma coisa que... o que tinha que ser feito foi feito, com todas 

as pessoas envolvidas, de todas as divisões e a pró-reitora e começou a se discutir como começar o planejamento 

estratégico. [E8] [FD83] 

Fonte: enunciatários 

Alguns entrevistados partiram de características objetivas para descrever as reuniões: 

“ocorriam uma vez na semana”, “em uma sala específica”, “as pessoas eram dividas em 

grupos”, “eram lideradas por uma única servidora” [FD74], “foi passado um pouco de teoria” 

[FD79], “Fizeram dinâmicas”, “foi dividido em grupos” [FD80], “eram trabalhados vários 

aspectos”, “era desenvolvido um tema diferente” [FD81]. Outros optaram por apresentar suas 

percepções subjetivas (e contrárias): “super chatas”, “coisa maçante”, “cansada” [FD76], 

“Interessantes” [FD78], “bem bacana” [FD80]. 

O FD75 aciona um interdiscurso de oposição entre uma percepção de que, à época das 

reuniões, às mesmas eram chatas, mas hoje nota-se que foram válidas e tranquilas (“na época 
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a gente ficava assim: “ai, que chatice, lá vem a chatice”, “mas eu acho que foi uma coisa 

válida” - FD75). Ainda no FD75, o emprego do léxico “tentativa” remete a um implícito 

pressuposto de que “englobar todo mundo” não tenha passado de esforço não concretizado. 

Está explícito no discurso E2 [FD75] a importância dos efeitos de sentidos produzidos entre 

entrevistado e entrevistadora, uma vez que àquele busca a confirmação de seus argumentos 

por esta, perceptível pelo uso e repetição da interrogação “né?”. Este efeito de sentidos 

também é percebido no FD78, uma vez que E5 empreende um esforço para que sua 

concepção das reuniões como sendo interessantes não seja desacreditada, motivo pelo qual 

utiliza, ao final da argumentação, o léxico “mesmo”. 

Por sua vez, o discurso de E7, presente no FD82, denota algumas dissonâncias regressivas: no 

geral, as reuniões foram “muito cansativas” e extensas. Os primeiros encontros “foram 

melhores” do que os demais porque “mais pessoas falaram” (há, portanto, um implícito 

pressuposto de que com o tempo os sujeitos foram deixando de participar, o que tornou piores 

os encontros). Por fim, quando apresenta-se o enunciado “Mas foram boas, não foram de tudo 

ruins não”, há um implícito subentendido de que o enunciatário buscou abrandar a avaliação 

que fez deste processo. 

O enunciado presente no FD83 recorre a aspectos relativos ao caráter inovador e experimental 

do processo na unidade de estudo para justificar porque “no começou ficou meio perdido”. 

Entretanto, o percurso semântico leva ao entendimento de que somente nas próximas edições 

do planejamento ele poderá ser mais claro (“talvez com o tempo isso melhore”). Não obstante, 

o enunciado garante que, apesar das limitações existentes, o planejamento foi executado (“o 

que tinha que ser feito foi feito”) e de forma participativa (“com todas as pessoas envolvidas”). 

Os quadros 12, 13 e 14 contêm os discursos dos sujeitos ordinários acerca das discussões 

grupais, dos indivíduos que mais se destacavam nestas oportunidades e da liberdade de 

participação percebida por eles. 

Quadro 12. As discussões em grupos 

Bom, acaba que nos grupos sempre existem aqueles que manifestam mais a opinião, e aqueles que, mesmo que 

não concordem tanto, acabam aceitando o que foi dito. Então, de uma forma ou de outra, as informações geradas 

pelos grupos acabavam sendo meio tendenciosas por aqueles que se manifestavam mais, né? Então acho que a 

participação não ocorria de forma plena. [E1] [FD84] 

Era consenso e tinha também aquelas opiniões que sobressaiam sempre, mas era um consenso sim, a maioria. 
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[E2] [FD85] 

Por consenso, por consenso. [E4] [FD86] 

Geralmente o posicionamento de algumas pessoas sobressaia. [E5] [FD87] 

Em alguns casos consenso, em outras a opinião prevaleceu. Porque nem todo mundo participava, às vezes você 

chegava com uma ideia e para as pessoas tanto faz como tanto fez. [E6] [FD88] 

Ah, é difícil... Às vezes era consenso, às vezes a gente não conseguia chegar a um consenso e aí algumas 

opiniões sobressaiam. Dependendo do grupo, porque cada dia era um grupo, dependendo do grupo a gente 

conseguia chegar a um consenso. É meio subjetivo, porque depende da reunião, do grupo. [E7] [FD89] 

Na maioria dos grupos as decisões eram tomadas por consenso. Acabava que algumas vezes a opinião de uma 

pessoa sobressaia pelo modo como ela articulava, acabava que ela às vezes tinha mais ideias, ou acabava que o 

modo como ela falava sobressaia, mas gente sempre discutia. Então se a opinião dela no grupo era passada era 

porque ela tinha sido passada e tinha sido discutida em conjunto. Pelo menos nos grupos em que eu trabalhei foi 

assim. [E8] [FD90] 

Fonte: enunciatários 

As percepções dos sujeitos entrevistados acerca da existência de consensos nos grupos e da 

prevalência da manifestação de outros sujeitos são muito variadas. 

O FD84 explicita a não existência de consenso nos grupos, uma vez que E1 estrutura seu 

vocabulário em torno da construção de dois personagens: o primeiro manifesta mais sua 

opinião, enquanto o segundo, muito embora não concorde com o posicionamento do outro, 

aceita o que foi dito (“existem aqueles que manifestam mais a opinião, e aqueles que, mesmo 

que não concordem tanto, acabavam aceitando o que foi dito” - FD84). Tal fato redunda, para 

E1, em decisões “meio tendenciosas” [FD84], uma vez que “a participação não ocorria de 

forma plena” [FD84]. Entretanto, E8 implicitamente também reconhece estes personagens, 

ainda que assuma um posicionamento diverso de E1 em relação aos mesmos: para E8 o 

consenso existia porque, muita embora houvesse o predomínio de alguns pessoas sobre outras 

“pelo modo como ela articulava” [FD90] ou porque “às vezes tinha mais ideias” [FD90] ou 

até mesmo pelo modo de se expressar do sujeito, estas opiniões eram debatidas e aprovadas 

por todos os participantes daquele grupo (“se a opinião dela no grupo era passada era porque 

[...] tinha sido discutida em conjunto” - FD90). 

Em consonância com E1 e E8, E6 recorre à escolhas lexicais que distinguem dois tipos de 

sujeitos (os que participam e os que não participam), e indica que a não participação destes 
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últimos, para o mesmos, era irrelevante (“tanto faz como tanto fez” - FD88). Este discurso 

converge com a falta de comprometimento de alguns colegas apontado por E1 no FD1. 

E2 entra em contradição ao afirmar que as decisões eram tomadas por consenso, ao mesmo 

tempo que afirma que havia “opiniões que sobressaiam sempre” [FD85]. Ou seja, se “sempre” 

havia sujeitos que manifestavam-se de forma mais incisiva, nunca havia unanimidade. 

Os FDs 89 e 90 são mais conciliadores, no sentido de afirmarem que às vezes as formulações 

eram obtidas por consenso, enquanto em outras alguns posicionamentos sobressaiam. Por 

outro lado, os enunciados presentes no fragmentos 86 e 87 se contradizem: E4 [FD86] afirma 

veemente que nos grupos havia consenso, enquanto E5 [FD87] aponta implicitamente que 

este não existia, já que os constructos eram modelados conforme as opiniões das pessoas que 

sobressaiam nas discussões. 

Quadro 13. Os sujeitos que mais se destacavam nas reuniões 

Normalmente, as pessoas que eram mais participativas e que tomavam mais iniciativa e que participavam mais 

ativamente eram as pessoas ligadas à chefia ou diretoria. [E1] [FD91] 

Eu acho que tinham as pessoas que sobressaiam, mas acho que é perfil de cada um. Mas que todo mundo teve 

oportunidade, teve. [E2] [FD92] 

As diretoras, né? As diretoras, eu acho que elas sobressaíram, e... eu acho que nem tanto as chefias, acho que 

mais alguns servidores mesmo dos diversos setores que sobressaiam. Não foi tanto de chefia não. [E2] [FD93] 

As pessoas de nível E, por achar que a teoria, na minha opinião, é mais válida que a prática. Porque tudo que 

estava escrito ali, você via que não tinha nada de prático, entendeu? E nem o palavreado era acessível à parte 

prática, entendeu? Eu acho que era um vocabulário muito acadêmico, muito voltado para a teoria, entendeu? 

Então ficou uma coisa muito... Não que nós não tenhamos capacidade, mas ficou uma coisa de difícil 

entendimento para geral, entendeu? Eu acho que tem que ser uma coisa mais... É isto que o pessoal não olha, 

coloca palavras difíceis, bonitas, constroem frases mas não sabem o que realmente aquilo quer dizer, entendeu? 

[E3] [FD94] 

Na verdade eu nem acho que os chefes participavam mais. Eu senti uma participação muito bacana de pessoas 

que não eram chefes. Eu achei que foi um momento, inclusive, de todo mundo poder falar. E a gente vê pela 

característica pessoal das pessoas. Então quem gosta de participar e quem gosta de falar, tipo a gente [risos do 

entrevistado], fala e se posiciona. Então eu acho que estas pessoas foram ouvidas. Mas em alguns momentos, em 

alguns grupos em que tinham pessoas que tinham estes cargos mais altos, não são cargos, são as funções 

gratificadas, eu observei mais até em questão de diretoria, que se saia com pessoas que tinham um 

posicionamento de ‘ah, não vou falar nada, deixa pra lá’, aquilo acabava abafando um pouco o que aquelas 
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pessoas queriam. [E5] [FD95] 

Tinham pessoas que sobressaiam, mas acredito que não tinha nada... nos grupos em que eu participei não tinha 

nada com as relações de poder. Às vezes era determinado aspecto que era debatido em tal dia, tal pessoa 

prevaleceria devido ao argumento apresentado. [E6] [FD96] 

Não necessariamente a chefia, não necessariamente a nível E. [E7] [FD97] 

Era bem diluído. [E7] [FD98] 

Fonte: enunciatários 

Não há um consenso entre os sujeitos entrevistados sobre quais sejam os participantes mais 

evidenciados durante as reuniões do planejamento, muito embora todos concordem que, de 

fato, algumas opiniões sobressaíam: E1 acredita que tenham sido os chefes e diretores [FD91]; 

E2 e E5 [FDs 92  e 95] acreditam que “todo mundo teve oportunidade” [FD92] e que a 

participação esteve atrelada à características pessoais dos indivíduos (“quem gosta de 

participar e quem gosta de falar” - FD95), muito embora ambos concordem com E1 no 

sentido que as diretoras obtiveram destaque nas discussões. No enunciado 95, E5 retoma as 

personagens caracterizadas por E1 no FD84 (os mais participativos versus os que não se 

manifestam). E6 e E7 defendem que a maior participação de algumas pessoas nada tem a ver 

com seus lugares hierárquicos [FD96, 97 e 98]. Para E2 [FD93], a participação das diretoras, 

em nível tático organizacional, foi mais perceptível, não havendo destaques dos chefes de 

nível operacional. 

E3 [FD94] situa em seu discurso uma nova persona: os servidores de nível E, que acham que 

“a teoria [...] é mais válida que a prática”, e por isso apropriam-se de um “vocabulário muito 

acadêmico, muito voltado para a teoria” e que ainda colocam “palavras difíceis, bonitas, 

constroem frases mas não sabem o que realmente aquilo quer dizer”. Há uma personagem 

oculta, o servidor de nível D. Cria-se, portanto, dois estereótipos: do servidor cujo nível de 

escolaridade mínima para ingresso no cargo é o ensino superior (nível E), que detém amplos 

conhecimentos teóricos em detrimento da prática organizacional; e de um outro (nível D) que 

detém mais habilidades e atitudes, mas que por vezes não domina dada área do conhecimento, 

já que seu cargo lhe exige um nível de formação menos avançado (nível médio ou 

médio/técnico). 

Quadro 14. A participação dos sujeitos nos grupos e discussões gerais 

Eu acho que os grupos de trabalho era uma situação mais tranquila em decorrência do número de pessoas. Então 
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era mais fácil você defender sua opinião com duas, três pessoas do que com o total das pessoas que estivessem 

participando. Então acho que a participação em grupo era mais tranquila. [E1] [FD99] 

Sentir espaço sim, mas foram as poucas as vezes em que eu me manifestei. Como o assunto ficava muito entre 

algumas pessoas, eu acabava não me sentindo tão à vontade em manifestar minha opinião. [E1] [FD100] 

Nos grupos sim. Em alguns eu dei bastante opinião, em outros assuntos até que não. Mas assim, eu me senti à 

vontade. [E2] [FD101] 

Não. Muito pouco. [E3] [FD102] 

Porque eu sabia que não ia valer de nada, pra quê que eu ia opinar, entendeu? Como não valeu. [E3] [FD103] 

[...] era uma coisa obrigatória, às vezes a gente estava insatisfeito, as pessoas não falavam, você caía em um 

grupo em que eram opiniões completamente divergentes, porque onde já se viu você sentado com um psicólogo 

[sujeito ocupante de cargo de nível E] onde ele tem muito mais abordagem teórica e você tem muito mais 

abordagem prática, ele vai te aceitar? Nunca. Então eu acho que ficou meio complicado. [E3] [FD104] 

Às vezes sim. [E4] [FD105] 

Sim. [E5] [FD106] 

Os grupos formados tinham uma forma específica de tirar, às vezes era por número. Tinha grupos em que você 

ficava mais à vontade, outros não, devido ao convívio, que eram pessoas da outra divisão, da outra diretoria, que 

a gente não tinha acesso todo dia. Então tinham grupos em que a gente ficava mais à vontade, outros não. [E6] 

[FD107] 

Teve vez que eu me manifestei, teve vez em que não. [E6] [FD108] 

Algumas sim, outras não. No início eu participei mais. Mas depois eu vi que a gente falava e algumas pessoas 

não aceitavam. [E7] [FD109] 

Me sentia. Os grupos eram sorteados. No começo eu acho que gerou um certo desconforto, para mim nem tanto, 

mas eu via isso no geral. Como as divisões eram bem separadas e não tinha um bom relacionamento interpessoal 

entre o pessoal de uma divisão e de outra, como era sorteio, misturava as divisões e isso acabava causando 

incomodo. Eu via que às vezes a pessoa não se sentia à vontade de estar naquele grupo com aquela pessoa não 

por não gostar dela, mas por não saber muito como trabalhar com ela. Eu vi um certo incomodo, um certo 

desconforto. [E8] [FD110] 

Me manifestei algumas vezes. Todas às vezes em que eu me sentia à vontade para manifestar sim, mas eu não 

via esse posicionamento em todos os colegas. Eram poucas as pessoas que se manifestavam individualmente, 

talvez por receio de expressar sua opinião na frente dos chefes, do pró-reitor. Porque tinha certas questões que 

iam de encontro, às vezes, com a atividade que a chefia desenvolvia, alguma forma de poder, alguma coisa do 

tipo. Então eu creio que as pessoas não ficavam tão à vontade de falar. [E8] [FD111] 
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É, nas outras vezes eu achei que não tinha capacidade de opinar sobre aquilo, tinham muitas coisas que eu não 

conhecia e até hoje não conheço bem na [IFE]. Então sobre o que eu não tinha domínio para falar eu não falava, 

escutava a opinião dos meus colegas. [E8] [FD112] 

De certa forma, às vezes sim. Não só eu como todo mundo. Às vezes certas perguntas que eram feitas, certas 

discussões a gente não fica muito à vontade de falar na frente do chefe às vezes por receio de ele não entender 

aquela posição, do que você está querendo passar. Então algumas vezes, algumas perguntas a gente fica meio 

sem graça de responder. [E8] [FD113] 

Fonte: enunciatários 

O E1 caracteriza a sua participação nos grupos como “mais tranquila” e “mais fácil” [FD99], 

onde era possível “defender sua opinião” [FD99], uma vez que ali a discussão se concentrava 

em menos pessoas. Já no FD100, E1 afirma que não participava das discussões gerais 

justamente pelo fato de que algumas opiniões sobressaiam. O percurso semântico estruturado 

por E2 no FD101 evidencia que este sentia-se à vontade em manifestar suas opiniões nos 

grupos, deixando um implícito pressuposto de que nas discussões gerais isto não acontecia. 

Os enunciados 102, 103 e 104 evidenciam a antidisciplina, na qual E3 desenvolve tática 

desviacionista (CERTEAU, 1998), incongruente com a proposta de trabalho que ali se 

desenrolava, na medida em que o mesmo não participava das discussões por desacreditar que 

aquela estratégia (o planejamento) iria realmente se concretizar (“não ia valer de nada, pra quê 

que eu ia opinar?” - FD103). Novamente, o sujeito recorre ao estereótipo de servidores 

categorizados entre os níveis D e E para enfatizar que os primeiros possuem maior abordagem 

prática, enquanto os demais detém mais conhecimentos teóricos [FD104]. 

O tema da opressão construído na estrutura semântica do FDs 111 e 113 transparece que 

outros sujeitos também silenciavam, mas não como prática de subversão e sim em respeito à 

disciplina ali instituída (SILVA; CARRIERI; JUNQUILHO, 2011), já que preocupam-se com 

as relações de poder existentes na unidade (“talvez por receio de expressar sua opinião na 

frente dos chefes, do pró-reitor” - FD111; “não fica muito à vontade de falar na frente do 

chefe” - FD113]. E7 [FD109] afirma que “algumas pessoas não aceitavam [a opinião das 

outras]”, mas não explicita se isto se dava em razão das questões hierárquicas ali impostas.  

Conforme já abordado, para o estudo de práticas subversivas e de resistência é fundamental o 

entendimento do cotidiano no qual os sujeitos estudados se inserem. Os FD107 (“devido ao 

convívio, que eram pessoas da outra divisão, da outra diretoria”; “não tinha acesso todo dia”) 
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e 110 (“Como as divisões eram bem separadas”; “não tinha um bom relacionamento 

interpessoal entre o pessoal de uma divisão e de outra”; “às vezes a pessoa não se sentia à 

vontade”; “certo incomodo”; “certo desconforto”) explicitam a falta de integração entre as 

duas divisões como um fator que potencialmente prejudicou os resultados do planejamento, 

pois causava estranheza entre seus participantes, que não conheciam o modus operandi dos 

colegas. E8 evidencia em sua fala que a origem deste “desconforto” não era pessoal (“não por 

não gostar dela, mas por não saber muito como trabalhar com ela” - FD110). 

O Quadro 15 traz o posicionamento do moderador a respeito da participação (e não 

participação) dos sujeitos envolvidos no planejamento. 

Quadro 15. A percepção do moderador acerca da participação dos sujeitos no 

planejamento 

Olha, a gente tentou fazer uma coisa bem light, no sentido de não pressionar as pessoas. A gente busca a 

participação das pessoas, mas também entende que cada um tem seu limite de participação. E não é obrigando a 

participação que a gente vai conseguir o resultado. Então a partir do momento em que algumas pessoas 

começaram a se manifestar, outras já se sentiram seguras para manifestar também. Sei que muita gente não se 

sentiu seguro e não se manifestou durante o planejamento. Mas eu acho que apesar dos conflitos que possam 

surgir eu vejo que foi bem tranquilo assim, algumas pessoas não ficam satisfeitas com o que os outros falam, 

mas todo mundo respeitou a opinião de todos, né? Então a estratégia foi essa de deixar todo mundo bem seguro, 

bem tranquilo, poder falar a hora que quiser e não ficar obrigando as pessoas a participarem. Porque a segurança 

foi criando, as pessoas foram participando e ela foi automaticamente vindo com o processo. [E9] [FD114]  

Eu acho que algumas pessoas se sentiam mais confortáveis em expressar do que outras, sabe? Eu vejo que tem 

muitos, muitos tinham conhecimento e quase não se expressavam, né? E aí são diversos motivos e essa análise 

dos motivos é bem complexa, né? Mas alguns ficavam mais confortáveis para se expressar, o que aparentemente 

parecia que estava pessoa estava mais ativa, falando mais e tudo mais, o que pode dar um impressão de poder 

mesmo, né? Mas eu não considero, eu acho que é uma questão de conforto mesmo. [E9] [FD115] 

[...] muitas vezes eu senti que as pessoas deixavam de falar por causa da presença do chefe sim. E algumas vezes 

também eu percebia que os chefes se sentiam um pouco incomodados com as falas de algumas pessoas, né? 

Porque na verdade eu acho que é difícil entender isso, mas ali é um ambiente profissional e as pessoas tendem a 

levar para o lado pessoal. Ali é uma discussão profissional em que você está falando pontos negativos para 

melhorar e as pessoas tendem a levar isso para o lado pessoal. Mas isso acontecia sim. [E9]  [FD116] 

Olha, a gente sabe desta questão, vamos dizer das afinidades pessoais de cada divisão e a gente sabia que isso 

poderia prejudicar, porque querendo ou não quando você fala algo pode parecer que é direcionado a alguma 

pessoa ou a algum setor, e aí o que a gente tentou fazer para poder reverter um pouco essa situação: nos grupos 

de trabalho eu criei umas ideias lá, por exemplo, fulano pega ali uma palavrinha, por exemplo, profissionalismo 
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e todo mundo que sair profissionalismo vai ficar no mesmo grupo e aí mistura um pouco as pessoas para 

justamente elas terem contato com as que não trabalham diretamente com elas, as que estão na outra divisão ou 

outros setores. Internamente dentro destes grupos eu não acompanhava muito a discussão, por mais que eu 

ficasse rodando ou passando não tinha como ficar ouvindo o que as pessoas estavam falando para ver se todo 

mundo estava conseguindo ter um espaço para comunicar e falando de forma adequada para perceber se estava 

afetando ou não estava afetando o lado das divisões, mas eu acho que isso ajudou um pouco a integrar toda a 

equipe no planejamento, né? Em alguns momentos nas discussões com todos que era para passar o que foi 

levantado dentro dos grupos a gente percebe que alguma coisa às vezes não agradava a outra divisão, mas foram 

poucas vezes, eu considero que foram poucas vezes que houve réplica, vai lá e o outro fala, e volta, foram 

poucas vezes. Talvez internamente nos grupos tenha acontecido mais, mas eu não consigo mensurar isso porque 

eram sete ou oito grupos que geralmente a gente fazia e eu ficava rodando, não tinha como ficar perto de um 

grupo para ver o que eles estavam fazendo. [E9] [FD117] 

Fonte: enunciatários 

Esta é uma análise de fragmentos discursivos que partem de um próprio, que, conforme FD63, 

apropriou-se de conhecimento formal para conduzir o planejamento (“nesses cursos que eu fiz 

e até lendo algumas críticas”). O enunciado 114 ressignifica o léxico “ligth”, correlacionando-

o com reuniões “tranquilas”, onde as pessoas não eram obrigadas a se manifestar e nas quais 

respeitava-se o perfil de cada um (“cada um tem seu limite de participação” - FD114). Esta 

construção discursiva, associada ao fragmento “algumas pessoas não ficam satisfeitas com o 

que os outros falam” [FD114] ratificam que as formulações grupais não são simples de se 

obter e que as dificuldades inerentes à comunicação podem prejudicar o processo 

(CAVALCANTE; FERRARO JÚNIOR, 2002). 

A partir da afirmativa que para garantir a participação “a estratégia foi essa de deixar todo 

mundo bem seguro” [FD114], apreende-se um implícito subentendido de que esta segurança 

seria uma proteção a retaliações, como se ali fosse um ambiente neutro de relações de poder, 

ao mesmo tempo em que refrata este sentimento geral de segurança, tendo em vista a postura 

de alguns servidores que retraíram-se diante do posicionamento de níveis hierárquicos 

superiores ali presentes [FDs111 e 113]. O próprio enunciador reconhece esta situação quando 

aponta que “muita gente não se sentiu seguro e não se manifestou” [FD114], explicitando 

melhor o tema da opressão em “as pessoas deixavam de falar por causa da presença do chefe 

sim” e “os chefes se sentiam um pouco incomodados com as falas de algumas pessoas” 

[FD116]. 
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Se os sujeitos ordinários entendem que a falta de integração entre as divisões foi um 

dificultador do processo de formulação do planejamento estratégico da unidade, o moderador 

implicitamente acredita que isto não ocorreu (“poderia prejudicar” - FD117), muito embora o 

mesmo não tenha subsídios para avaliar as discussões intragrupais (“Talvez internamente nos 

grupos tenha acontecido mais” - FD117). 

O Quadro 16 sintetiza as percepções do sujeitos comuns acerca da aceitação de suas opiniões 

durante as reuniões de planejamento. 

Quadro 16. A aceitação das opiniões dos sujeitos comuns 

Conforme eu disse, foram poucas as vezes em que eu me manifestei no grupo como um todo. Quando eu 

manifestei, a opinião foi discutida, não plenamente acatada, mas discutida. Agora, em relação aos grupos 

menores, aí sim, percebi que foi mais aceita a minha opinião. [E1] [FD118] 

Eu acho que sim. [E2] [FD119] 

Não a minha, mas a de qualquer um lá, entendeu? Eles colocaram lá só para falar ‘estamos fazendo alguma 

coisa’, mas na verdade eu acho que não se fez nada. [E3] [FD120] 

[...] já tinha todo um contexto formado, aí alguém falava assim “não, eu acho que aquilo ali e tudo”, mais gente 

“não”, aí “então tá”, 3, 4, 5 e o resto não opinava. [E3] [FD121] 

Às vezes sim, às vezes não; [E4] [FD122] 

Eu achei. [E5] [FD123] 

Sim, era levada em consideração. [E6] [FD124] 

Era, de maneira geral foi sim. [E8] [FD125] 

Fonte: enunciatários 

De maneira geral, os entrevistados 1, 2, 5, 6 e 8 acreditam que , quando se manifestaram, as 

opiniões foram aceitas ou, pelo menos, discutidas [FDs 118, 119, 123, 124 e 125]. Por outro 

lado, o enunciado discursivo de E3 constrói uma forte ideologia de que o participativo é 

apenas uma fachada, alegando que as opiniões (“Não a minha, mas a de qualquer um lá” - 

FD120) não eram aceitas porque o planejamento já estava previamente delineado, sendo, 

portanto, instrumento manipulativo das vontades alheias (PRATES; ANDRADE, 1985). 

O Quadro 17 apresenta as percepções do sujeitos ordinários, destituídos de um próprio, a 

respeito das estratégia de integração do moderador. 
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Quadro 17. Estímulo à participação 

Olha, a pessoa que conduziu o planejamento estimulava a participação sim, mas quando a discussão acabava 

ficando muito ampla eu notava que existia um certo controle, querendo encerrar a discussão, chegar a um 

consenso mais rápido. [E1] [FD126] 

Eu acho que sim. Eu acho que, assim... foi todo mundo incentivado a falar. Mas eu via que tinha gente que era 

mais quietinho, que não dava opinião, que ficava mais quietinho mesmo. [E2] [FD127] 

Eu acho que algumas vezes também o tempo ficou meio corrido. Então eu acho que, tipo assim, o moderador 

pedia para ir mais rápido, ou alguma coisa assim, entendeu? Pode ter sido [por] isto [que algumas questões não 

tenham sido mais discutidas] [E2] [FD128] 

Eu acho que havia o estímulo sim, mas eu acho que poderia ter tido mais estímulo, porque aquilo ficou só na 

reunião, e aí eu acho que acaba morrendo. No início as reuniões foram muito mais interessantes porque criou-se 

uma expectativa muito grande de que muita coisa mudaria, e aí foram passando as reuniões e você via que aquilo 

era só naquele momento. Então foi perdendo um pouco a força, foi perdendo o sentido aquilo ali. [E5] [FD129] 

Eu acho que era mais questão do assunto debatido, porque tinha vez que aparecia mais a figura, tinha vez que 

não aparecia tanto o moderador, e tinha vez que o próprio servidor não tinha interesse, então pra ele tanto fez ou 

tanto faz. Então eu vejo que é mais uma questão do assunto abordado. E lembrando, mais uma vez, que no 

planejamento participativo, nem todo mundo tinha certo conhecimento. Às vezes a pessoa ficava em dúvida, às 

vezes o moderador explicava, mesmo assim a pessoa permanecia em dúvida e também não procurava, não 

esforçava para mudar este momento de dúvida não. [E6] [FD130] 

Por parte da coordenadora do planejamento estratégico sempre teve um estímulo para participar. O jeito que ela 

desenvolveu, o modo como ela desenvolveu as atividades era justamente para participar todo mundo. Então igual 

eu falei, discussão em grupo, discussão dentro do grupo e depois chegar a uma decisão final. Nunca era uma 

decisão tomada por alguém e sim uma decisão tomada em conjunto. Eu lembro que teve vários debates entre um 

grupo e outro para se chegar a um resultado comum. [E8] [FD131] 

Fonte: enunciatários 

E1 [FD126], E2 [FD127], E5 [FD129] e E8 [FD131] utilizam-se dos léxicos “estimulava”, 

“sim”, “incentivado” e “estímulo” para afirmar que houve um esforço, por parte do 

moderador, para que os sujeitos ali presentes participassem das discussões. Entretanto, um 

interdiscurso é incorporado por outros léxicos (“controle”, “encerrar” - FD126; “rápido” - 

FDs 126 e 128; “corrido” - FD128), empregados para apontar uma estratégia implícita de 

controle do fator tempo como potencialmente inibidor da participação. 

O enunciado de E5 [FD129] constrói-se sobre a interdiscursividade entre uma expectativa 

discursiva de mudança e uma prática em que este sentimento se perdeu (“criou-se uma 
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expectativa”, “perdendo um pouco a força, foi perdendo o sentido” - FD129). O FD130 

ratifica as estratégias de resistência e subversão já apresentadas, já que alguns servidores 

mantinham-se indiferentes ao processo (“não tinha interesse”, “tanto fez ou tanto faz” - 

FD130). 

Ainda no que tange à participação, mas agora relacionada à execução das formulações 

estratégicas, os quadros 18 e 19 e análises subsequentes referem-se à divisão das tarefas sob à 

óptica do moderador e dos sujeitos, respectivamente. 

Quadro 18. A divisão de tarefas sob a óptica de um próprio 

Então, depois que a gente definiu os objetivos estratégicos, tinha um grupo que definiu aquele objetivo 

estratégico. Aí a partir da definição de objetivo estratégico que era com toda a equipe, a gente foi e separou os 

grupos para definir as ações e subações dentro daqueles objetos estratégicos, né? Que foi a mesma equipe dos 

objetivos. E dentro dessas ações e subações, que foi separado em grupos, a gente foi então pensando em 

responsáveis. Alguns se sentiam mesmo 'ah, eu sou mesmo o responsável, é inerente a parte que eu trabalho, ao 

setor que trabalho’ e então ficaram responsáveis por isso. Ótimo! Se candidataram como responsáveis. Em 

outros momentos não tivemos responsáveis como candidatos, a gente teria que achar responsáveis então foi mais 

‘então você vai ser responsável?’e a pessoa não se opôs. Inclusive hoje nós temos uma ação que não tem 

responsável até hoje, desde o ano passado, porque não chega a um denominador comum de quem vai ser o 

responsável, né? Por exemplo, você vai ser responsável por uma ação, uma atividade, isso não significa que você 

não pode pedir pra sair. Mas aí a gente vai ter que achar outra pessoa para ser responsável. Como eu estou te 

falando, a gente tem uma ação que não tem responsável até hoje. E se não tiver responsável não vai ser 

executada, né? Então é algo “ah, que saco, eu vou ficar responsável por uma ação”, mas se não tiver um 

responsável não adiantou de nada o planejamento, né? [E9] [FD132] 

É engraçado isso porque eu acho que tem gente que talvez não queria ter assumido, mas ao mesmo tempo, fora 

essa ação que eu estou te falando que não teve responsável, não teve ninguém que de fato falou não, não e não. 

Talvez seja uma insatisfação, mas não uma insatisfação a ponto de falar não, não e não. Porque a pessoa teria 

essa liberdade de falar não, não e não. [E9] [FD133] 

Não, eu acho que não. Porque quando a gente fez em grupos, eu não sei se essa a melhor estratégia não. Mas 

quando a gente fez em grupos a gente acaba que tende a buscar os responsáveis dentro daquele grupo. Então às 

vezes tem gente de fora que poderia se candidatar a ser responsável e ela não teve essa oportunidade. Se 

continuasse sendo todo mundo junto, poderia talvez ter mais essa mobilidade, mas ao mesmo tempo a gente ia 

ter o planejamento muito extenso, muito longo. Imagina em cada objetivo planejar ações e tudo. Então com um 

grupo menor a gente consegue ser mais dinâmico, mais objetivo nesse sentido. [E9] [FD134] 

Fonte: enunciatários 
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No FD132, o moderador pontua objetivamente como se deu a divisão das responsabilidades 

do planejamento participativo: dado objetivo estratégico foi definido por um grupo, que 

consequentemente foi responsável pela estipulação de ações e subações relativas àquele 

objetivo. Tão logo, buscou-se a indicação de responsáveis dentro do mesmo grupo. 

O enunciador expressa-se positivamente quando menciona que alguns sujeitos voluntariam-se 

a executar uma atividade (“ótimo!” - FD132). Entretanto, este próprio, em posição de poder, 

refrata a liberdade de expressão dos sujeitos ordinários desta unidade quando, no FD133, 

afirma que, embora descontentes, alguns assumiram responsabilidades e não posicionaram-se 

contrariamente a isto por opção (“não teve ninguém que de fato falou não, não e não”; “não 

uma insatisfação a ponto de falar não, não e não”; “a pessoa teria essa liberdade de falar não, 

não e não”), apresentando um aspecto ideológico de organização horizontalizada, onde os 

níveis inferiores comunicam-se e apresentam suas insatisfações sem maiores consequências. 

Este mesmo aspecto ideológico que refrata a realidade pode ser percebido pela expressão 

“isso não significa que você não pode pedir para sair” [FD132]. A repetição do léxico “não”, 

na expressão “não, não e não”, repetida três vezes em um só enunciado [FD133], produz um 

sentido de que os sujeitos tenham manifestado-se em contrário quando da atribuição da 

responsabilidade, não sendo, contudo, uma postura suficientemente incisiva a ponto de serem 

destituídos da mesma. 

No enunciado discursivo 134 o moderador reconhece que a estratégia de divisão de tarefas 

não foi a melhor, mas implícita que esta foi uma escolha que pautou-se pela dinamicidade e 

objetividade do processo em detrimento da satisfação e inclusão dos sujeitos envolvidos. 

Quadro 19. A divisão das tarefas sob a óptica dos sujeitos comuns 

Na verdade não foi bem uma escolha, porque na divisão de quem seria responsável por cada objetivo, até aquele 

momento, eu não tinha ficado com a responsabilidade por nenhum deles. E acabou que gerou-se um consenso 

entre o grupo e eu acabei aceitando. [E1] [FD135] 

Eu não sei. Eu acho que foi uma coisa já... não perguntaram se queria [ficar responsável por algum objetivo]. 

Acho que não abriu esta possibilidade, acho que já foi direto pra [pessoa responsável]. Acho que nem se cogitou 

outra pessoa. [E2] [FD136] 

Graças a Deus não! Eu tentei sair mesmo, te falo com sinceridade. [E3] [FD137] 

Chegaram a sugerir, mas eu não quis mesmo. [E3] [FD138] 
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Porque eu não me interessei, na época, por isto, não quis. [E4] [FD139] 

Não houve oportunidade para tal e eu não me manifestei, não procurei, não fui atrás. [E4] [FD140] 

Foi uma oportunidade. [E5] [FD141] 

Não, não foi escolha. Eu dei a ideia, e pelo fato de eu ter dado a ideia me colocaram. [E6] [FD142] 

Fonte: enunciatários 

A partir da divisão das tarefas, temos quatro posicionamentos distintos: dos servidores que 

aceitaram a responsabilidade a contragosto; daqueles que foram excluídos do processo; dos 

que realmente não quiseram participar; e dos sujeitos que voluntariam-se.  

As escolha lexical de E1 (“não foi bem uma escolha; acabei aceitando” - FD135] remete a um 

implícito pressuposto de que o sujeito não assumiu a responsabilidade pela execução de uma 

tarefa oriunda do planejamento estratégico porque quis, mas foi conduzido a aceitação da 

mesma por seu grupo.  Da mesma maneira, E6 explicita que foi colocado como responsável 

por sua atividade (“não foi escolha”; “me colocaram” - FD 142).  

Por outro lado, o enunciado de E2 revela implicitamente o tema da exclusão quando o sujeito 

repete argumentos que justificam o fato de o mesmo não estar participando da execução do 

planejamento: “não perguntaram se queria”, “não se abriu esta possibilidade”, nem se cogitou 

outra pessoa” [FD136]. A estrutura discursiva deste fragmento oculta o sujeito das ações, de 

forma que pode-se atribuir a responsabilidade da situação tanto ao grupo de trabalho no qual o 

entrevistado estava inserido quanto ao moderador do planejamento. 

Já E3 e E4 manifestaram-se de forma contundente no sentido de que não queriam assumir 

nenhuma responsabilidade relativa ao processo. Os léxicos utilizados para garantir esta 

expressividade foram: “Graças às Deus!” (que inclusive aciona um discurso religioso), “tentei 

sair mesmo” [FD137], “eu não quis mesmo” [FD138], “eu não me interessei”, “não quis” 

[FD139], “não me manifestei”, “não procurei”, “não fui atrás” [FD140]. Contudo, se E3 

afirma que “chegaram a sugerir” e realmente houve um esforço em recusar a responsabilidade, 

caracterizado pelo vocábulo “mesmo” [FDs 137 e 138], E4 alega que “não houve 

oportunidade” [FD140], o que sugere que ele poderia ter assumido alguma atividade, 

evidenciada também pelo emprego da expressão “na época [ele não se interessou]” [FD139], 

que faz alusão de que hoje se interessa. Finalmente, E5 queria ter assumido a responsabilidade 

e encontrou espaço para fazê-lo (“foi uma oportunidade” - FD 140). 
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Como até o momento em que se construiu esta dissertação somente cerca de 1/3 das ações 

haviam sido executadas, buscou-se investigar quais os fatores dificultam a concretização das 

mesmas, conforme Quadro 20. 

Quadro 20. Pontos que dificultam a execução do planejamento 

Assim, a questão do tempo eu acho que é o que mais pesa para que a atividade não tenha sido realizada, mas o 

interesse também não existiu na questão do apoio. [E1] [FD143] 

Por esta falta mesmo de apoio, falta de pessoas, falta de condições de fazer. [E5] [FD144] 

[...] Começou a ser desenvolvido, mas devido à rotina do serviço... Ah, e também tem uma coisa que eu acho que 

poderia contribuir para a ação, né? Se o servidor fosse, talvez, liberado das atividades para poder fazer isso, 

porque nem sempre podia fazer as coisas no final de semana ou em casa, tinha que ser no horário de trabalho, 

mas tinha vez que não era permitido fazer uma reunião, sair para organizar alguma coisa... Isso aí eu acredito que 

comprometeu também. E também porque tiveram duas reuniões, foi alocada uma equipe para desenvolver o 

projeto, a ação, e eu percebi que não tinha envolvimento. Então acabava que, por mais que eu fosse o 

responsável, não quer dizer que eu tenha que fazer sozinho. Eu estava em uma equipe e a equipe não fez. [E6] 

[FD145] 

Comecei muito pouco. Como a gente no setor entrou em... teve várias coisas que aconteceram no setor [...] um 

volume muito grande de trabalho, eu não consegui dar continuidade ao que eu tinha iniciado. [E7] [FD146] 

Fonte: enunciatários 

Os servidores entrevistados apontam que muitos foram os fatores que prejudicaram o 

andamento de suas atividades correlatas ao planejamento (“falta de tempo” - FD143; “falta de 

apoio” - FD e 144; “rotina do serviço” - FD145; “volume muito grande de trabalho” - FD146) 

e todos convergem em um só: estes sujeitos devem concretizar objetivos estratégicos, mas são 

agentes de nível operacional que, em diversas oportunidades ao longo das entrevistas 

apontaram que seu setores são sobrecarregados tanto pelo montante de trabalho quanto pela 

escassez de pessoas para realizá-lo. 

Ao mencionar a “falta de apoio” [FD144] para execução dos objetivos, implicitamente E5 

retoma um aspecto trazido em um enunciado anterior [FD4], no qual o servidor se refere à 

falta de respaldo de instâncias hierárquicas superiores para execução das atividades que lhe 

são atribuídas cotidianamente. 
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As informações que se seguem compuseram o último bloco de questões, que tinha por 

finalidade apreender as opiniões dos sujeitos comuns acerca do processo de planejamento e 

execução e como estes impactaram seu cotidiano profissional.  

Quadro 21. O planejamento foi participativo? 

Olha, o intuito, a princípio, eu acredito que tenha sido realmente um planejamento participativo. Porém, em 

decorrência de falta de comprometimento e até mesmo uma certa resistência de alguns servidores, não pode se 

dizer que foi totalmente participativo, porque algumas pessoas nem se manifestaram e outras nem participavam 

das atividades. Mas não deixa de ser participativo porque algumas pessoas tiveram a oportunidade de expor 

suas opiniões. Mas eu não acho que tenha sido plenamente participativo em decorrência das ausências e das 

pessoas que não se manifestaram. [E1] [FD147] 

Olha, a fase de se fazer o planejamento eu acho que foi sim. Tentou-se, o objetivo foi esse, pelo menos abriu pra 

todo mundo, quem quis se manifestar se manifestou, eu acho que foi sim. [E2] [FD148] 

Não. Pouco. [E3] [FD149] 

Sim. Acho que sim. [E4] [FD150] 

Eu acho que foram participativas. Parcialmente participativas. [E5] [FD151] 

Porque algumas pessoas não se envolveram. [E5] [FD152] 

As reuniões foi como eu disse, foi participativa em parte. Só pelo fato de ter servidores que não foram eu 

acredito que isto aí já limitou. Deixou de serem ouvidas partes que poderia ter ideias interessantes. Então eu 

acredito que foi participativo em partes. [E6] [FD153] 

Ah, eu acho que sim, mas eu acho que nem todo mundo se envolveu da forma como deveria ter sido. E algumas 

coisas... como a pessoa não participou fica difícil ela contribuir de alguma forma. E algumas reuniões, até como 

eu disse, algumas coisas que eram participativas na verdade já tinham um padrão fechado que na verdade você 

não estava participando, né? Você estava lá fingindo que estava participando. Mas eu acho que se tivesse uma 

participação melhor das pessoas envolvidas, talvez sim. [E7] [FD154] 

Eu acredito que teve um esforço, uma tentativa para que elas fossem plenamente participativas, mas eu acho 

que como foi conduzido, no caso reunir todo mundo, conversar, discutir, sempre tinham discussões dentro do 

grupo e depois as discussões entre os grupos para se chegar a uma decisão final, eu acho que a maneira como se 

tentou fazer foi certa. Talvez elas não tenham sido plenamente participativas porque as pessoas não acreditavam 

no fim do planejamento estratégico, que isso seria praticado mesmo, que daria um resultado na pratica, então às 

vezes a pessoa não acreditava então não participava tanto, e segundo porque havia um receio das pessoas de 

expressar sua opinião em determinados momentos. Então talvez não tenha sido tão participativo assim por isso. 

Mas eu acredito que a maneira como foi conduzido foi da forma correta, eu faria assim também se eu fosse 

conduzir o planejamento estratégico. [E8][FD155] 
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Fonte: enunciatários 

Os léxicos “intuito” [FD147], “tentou-se” [FD148], “esforço” e “tentativa” [FD155] são 

empregados pelos sujeitos para reconhecer que houve uma busca pela participação durante o 

processo. Entretanto, para E1 [FD147], E5 [FD151] e E6 [FD153] o processo foi parcialmente 

participativo, já que alguns sujeitos não se envolveram, conforme a proposta do mesmo, 

muito embora para os demais participantes tenha havido chance de expor suas opiniões 

(“algumas pessoas tiveram a oportunidade de expor suas opiniões” - FD147; “abriu para todo 

mundo, quem quis se manifestar se manifestou” - FD148]. Já o enunciado de E7 [FD154] 

constrói-se analiticamente sobre dois viéses da participação: o primeiro é de que esta não foi 

total, ou seja, nem todo mundo que deveria se envolveu; e para este sujeito (E7) algumas 

questões eram abertas para discussão, mas já estavam previamente definidas, o que revela um 

novo tema implícito: da manipulação e gerenciamento da autonomia individual (LIMA; 

FAVERET; GRABOISN 2006). 

O enunciado de E8, embora explicite limitações no processo de participação (“as pessoas não 

acreditavam no fim do planejamento estratégico”; “havia um receio das pessoas de expressar 

sua opinião” - FD155), implicitamente assume uma postura empática (“a maneira como se 

tentou fazer foi certa”; “eu faria assim também” - FD155) e um discurso que ideologicamente 

sustenta uma imagem assertiva do planejamento. 

Quadro 22. A execução tem sido participativa? 

[...] Agora a execução eu não sei se... Eu acho que estou meio por fora, não estou vendo movimento, não sei 

como está o andamento, pelo menos dos que dizem respeito lá [nome da unidade] eu não estou vendo 

andamento das questões, não sei como é que está nos outros, mas até agora eu não tive um retorno pra falar se 

está, como é que está ou não. [E2] [FD156] 

Pelo menos eu não estou participando, né? Eu acho que não só eu, eu acho que tem bastante gente que não está 

participando da execução. [E2] [FD157] 

Não. Tem resultado? Você viu alguma coisa? Eu não ouvi falar mais nada. Nem uma nova reunião para 

apresentar, mais nada. Já fez um ano. [E3]  [FD158] 

Não, eu nem estou sabendo se foi dado continuidade nisto. [E4]  [FD159] 

Porque nas ações, nas atividades, o que eu pude perceber, conversando com outras pessoas também, que foi 

mais o responsável pela ação que executou, não teve... tinha uma equipe de apoio, mas, a bem dizer, só tinha no 

papel uma equipe de apoio mesmo. [E6] [FD160] 
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Dentro dos grupos, talvez. Não dá para eu saber porque eu não sei o que cada grupo está fazendo. O do [nome 

do servidor] eu já vi, como ele fez uma apresentação [nome da atividade]l, eu achei ela bem interessante. Ele 

fez e já apresentou para todo mundo. Mas eu não lembro se no final vai ser assim, se no final todo mundo vai 

ter que apresentar o que desenvolveu e tal. Porque isso é uma forma de ser mais participativo. [...] mas eu acho 

interessante mostrar para as pessoas até para ter opiniões, e aí sim ser uma coisa participativa. Mas se for uma 

coisa fechada, se cada um fizer o que foi designado para cada um e a gente não souber acho que não é 

participativo. [E7] [FD161] 

Fonte: enunciatários 

Os FDs 156, 158 e 159 reacionam o tema da exclusão, uma vez que E2, E3 e E4, 

respectivamente, afirmam que não têm conhecimento sobre o processo de execução das ações 

e subações (“não sei como está o andamento” - FD156; “eu não ouvi falar mais nada” - 

FD158; “eu nem estou sabendo” - FD159). E2 [FD157] aponta ainda que muitas pessoas não 

estão envolvidas nesta etapa do processo (“eu acho que tem bastante gente que não está 

participando da execução”). 

O sentido do enunciado de E6 é construído por meio do implícito de que a execução do 

planejamento não tem sido participativa porque a mesma se concentrou no responsável, não 

havendo envolvimento por parte da equipe de apoio (“foi mais o responsável pela ação que 

executou”; “só tinha no papel uma equipe de apoio mesmo” - FD160].  

Já E7 reacende implicitamente, ao empregar os léxicos “talvez” e “não dá para eu saber” 

[FD161], o problema da falta de comunicação, que já foi mencionado em oportunidade 

anterior por outro entrevistado [FD4], gargalo este que deveria ser facilitado pelo processo 

participativo (MEDEIROS; BORGES, 2007). O entrevistado sugere ainda uma forma de 

tornar a execução mais participativa: reunir novamente os envolvidos para apresentar-lhes os 

resultados obtidos (“eu acho interessante mostrar para as pessoas até para ter uma opinião” - 

FD161]. 

Diante dos  juízos acerca deste processo, desde às formulações estratégicas já finalizadas até a 

concretização dos objetivos, que ainda está em andamento, os sujeitos foram questionados se 

estão satisfeitos com o mesmo. As respostas obtidas são apresentadas no Quadro 23. 

Quadro 23. O nível de satisfação dos sujeitos ordinários com o processo de planejamento 

e execução 

Olha, eu acho que o planejamento chegou a muitos objetivos que, eu acredito, nem todos conseguirão ser 
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desenvolvidos. Eu acredito que poderia ter sido um planejamento um pouco mais enxuto, e de repente mais fácil 

de ser alcançado, porque quando da elaboração do planejamento, o pessoal parece que não se atentou para as 

questões do dia a dia, né? Porque já tem as atividades com as quais você já gasta praticamente todo o seu 

tempo; têm aquelas atividades, igual no meu caso, que surgem em decorrência de mudança de legislação, não 

tem como ser previstas, e, no entanto, acabam tomando muito mais tempo do que você acharia que seria 

necessário, e isso acaba que gera um problema. Igual a esta questão do objetivo que eu fiquei responsável, eu 

não consegui concluir ainda em decorrência de outras situações, que dentro do serviço público o pessoal acaba 

chamando de apagar incêndios: sempre surge uma situação diferente, a qual você tem que resolver com 

prioridade, e acaba postergando aquelas outras que não tem tanta urgência. Então eu acho que o planejamento 

deveria ser mais enxuto e prever prazos mais dentro da nossa realidade do nosso dia a dia. [E1] [FD162] 

Sim, principalmente porque foram reuniões semanais, durante alguns meses, em que você tinha que parar a sua 

rotina de atividades para participar deste planejamento, algumas vezes durava mais de duas horas e se for 

avaliar a questão de tempo para elaboração e agora a não execução de alguns dos objetivos, é problemática e 

situação. Gera descontentamento, com certeza. [E1] [FD163] 

Fiquei! Eu achei que foi bem interessante [o resultado da formulação do planejamento]. [E2] [FD164] 

Eu não sei, não sei te dizer como é que está [a execução do planejamento]. [E2] [FD165] 

Eu não vi nenhum [resultado]. [E3] [FD166] 

Se eu fiquei satisfeito? Irrelevante. Eu não sei, satisfeito? Não, normal. [E4] [FD167] 

Acho que ficou bacana, interessante. [E5] [FD168] 

Eu não sei como está ao todo, mas eu acho que muita coisa seria não, não estou satisfeita com muita coisa. 

Inclusive com a minha parte, eu acho que tem muita que já poderia estar melhor, mas ainda não está. [E5] 

[FD169] 

Não, porque não teve muito resultado, né? Tinham as atividades a serem desenvolvidas, e realmente eu não vi 

se as atividades forma executadas. Então, o planejamento não foi efetivo. [E6] [FD170] 

Sim, fiquei satisfeita [com o resultado da formulação do planejamento]. [E7] [FD171] 

Ah, como eu ainda não vi muito resultado do planejamento, até agora não vi nenhum resultado. [E7] [FD172] 

Ficou tudo muito bonito, a gente planejou tudo, mas se a gente não reservar um tempo para a execução, a gente 

não consegue colocar ele em prática. [E8] [FD173] 

Na verdade eu acho que é ruim, é ruim o planejamento estar parado, mas eu entendo porque, até porque a minha 

parte também está parada e não é sem motivo. Isso não foi desenvolvido talvez pela falta de coordenação [...] 

porque a gente reuniu, mas ficou tudo na teoria, na prática ainda não tem quase nada. Então tem essa lacuna, 

esse buraco, e é ruim ter ficado parado, mas tem um motivo. A gente é muito sobrecarregado de trabalho aqui, 
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nas duas divisões, então a gente acaba não tendo tempo pra isso; Eu acho que a saída seria somente se fosse 

reservado um horário, um dia da semana, para desenvolver o planejamento estratégico. Se não tirado um 

determinado tempo só pra isso, a gente nunca vai conseguir colocar ele em prática, porque as pessoas não vão 

desenvolver o planejamento em casa, é uma coisa que tem que ser desenvolvida aqui dentro. As ideias tem que 

sair daqui, tem que ser tudo discutido aqui. Então como não se tem um horário separado pra isso, as unidades 

não param para colocar o planejamento estratégico em prática, colocar as ideias no papel e ver o que vai poder 

mesmo ser feito na prática, se não for feito isso acho que nada vai ser consolidado não. [E8] [FD174] 

Fonte: enunciatários 

O enunciado de E1, aciona questões do cotidiano para justificar seu descontentamento com 

dois principais pontos deste processo: a extensão do planejamento (“poderia ter sido um 

planejamento um pouco mais enxuto”; “eu acho que o planejamento deveria ser mais enxuto” 

- FD162; “reuniões semanais, durante alguns meses”; “algumas vezes durava mais de duas 

horas” - FD163), e a não execução do mesmo (“é problemática a situação” - FD163). Ao 

ressignificar o termo “apagar incêndio” [FD162] como situações em que atividades urgentes 

são executadas, o que leva os servidores a postergar as demais, o sujeito ratifica uma análise 

já realizada nesta dissertação no sentido de que agentes de nível operacional ficaram 

responsáveis por ações de nível estratégico, sem que houvesse um planejamento mais amplo 

que englobasse as atividades rotineiras, o que é reforçado por outros fragmentos do discurso: 

“o pessoal parece que não se atentou para as questões do dia a dia” [FD162], “você tinha que 

parar sua rotina de atividades para participar deste planejamento” [FD163]. 

E2, E5, E7 e E8 explicitam que ficaram satisfeitos com o resultado das formulações 

estratégicas por meio do emprego dos léxicos “fiquei” [FD164], “interessante” [FDs164 e168], 

“bacana” [FD168], “satisfeita” [FD171], e “muito bonito” [FD173]. E2 e E5 apontam que 

desconhecem os níveis de execução das ações e subações, total e parcialmente, 

respectivamente (“não sei dizer como é que está” - FD165; “eu não sei como está ao todo” - 

FD169). Por isto, o enunciado de E2 reacende o tema da exclusão, pois como visto 

anteriormente este sujeito não está responsável por nenhuma atividade [FD136]. Em 

contrapartida, apesar de desconhecer o âmbito geral de execução do planejamento, E5 afirma 

que não está satisfeita com muita coisa, inclusive com suas próprias atividades, mas utiliza o 

léxico “ainda” [FD169] para significar uma expectativa de que o planejamento estará melhor 

em algum momento futuro. Já E4 apresenta seu apatismo ao processo como um todo por meio 

da utilização do vocábulos “irrelevante” e “normal” [FD167]. 
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Por outro lado, outros sujeitos acreditam que “o planejamento não foi efetivo” [FD170], já 

que não teve resultado [FDs166, 170 e 172]. E8 corrobora com E1 ao apontar que o excesso 

de serviço (“sobrecarregado de trabalho aqui”; “acaba não tendo tempo para isso” - FD174) 

impede (“estar parado”; “tudo na teoria, na prática ainda não se tem quase nada”; “essa lacuna, 

esse buraco” - FD174) que as atividades do planejamento sejam executadas e aponta uma 

alternativa para solucionar este problema: “reservar um tempo para execução” [FD173], 

“reservado um horário, um dia da semana”, “determinado tempo só para isso” e “um horário 

separado para isso” [FD174]. 

Quadro 24. As melhorias nas atividades cotidianas decorrentes do processo 

Não, não identifico nenhuma melhoria, nem durante a elaboração e nem agora durante a execução. [E1] 

[FD175] 

Não, até agora não [E2] [FD176] 

Não. [E3] [FD177] 

Não. [E4] [FD178] 

Eu acho que não mudou nada. No meu trabalho específico não mudou nada. [E5] [FD179] 

Não, como eu falei, não mudou nada até agora. Porque a gente só discutiu e colocou no papel o que a gente 

queria colocar na prática, só que na prática ainda não foi tomada nenhuma atitude, a gente não transformou 

nada do que a gente planejou ainda, não executou o planejamento estratégico. Então, como consequência, não 

mudou em nada as atividades. [E8] [FD180] 

Fonte: enunciatários 

Os enunciadores concordam que o processo não acarretou melhorias em seu cotidiano de 

trabalho: “nenhuma melhoria” [FD175], “não” [FDs177 e 178], “não mudou nada” [FD179]. 

Outros fragmentos carregam um implícito pressuposto, perceptível pela expressão “até agora”, 

de que as mudanças ainda poderão ocorrer: “até agora não” [FD176], “não mudou nada até 

agora” [FD180]. 

O Quadro 25 sintetiza a percepção dos sujeitos acerca de como ficam as boas e nem tão boas 

relações posteriormente ao processo do planejamento e sua execução.  

Quadro 25. As mudanças nos relacionamentos interpessoais 

Olha, é... com algumas pessoas eu não tinha tanto contato. Então, de uma forma ou de outra, dentro dos grupos 

acaba que você vê a linha de pensamento das pessoas em relação a determinados assuntos, então isto gera uma 
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maior integração. […]” [E1] [FD181] 

Também não vi diferença para falar que foi por conta desta interação, deste planejamento não. Eu achei que está 

a mesma coisa. Não teve mudança por conta disso não. [E2]  [FD182] 

Unm-unm [não]. Não, eu não vi, não vi mudança, não vi interação, não vi nada. [E3] [FD183] 

Unm-unm [não]. [E4] [FD184] 

Não. [E5] [FD185] 

Não, os vínculos já existiam. Não teve nada de novo, continua a mesma coisa. [E6] [FD186] 

Eu acho que toda reunião que a gente tem, só de você estar ali semanalmente encontrando as pessoas, estar ali 

todo mundo junto, quebra um pouco o gelo. Principalmente aqui que a gente tem duas divisões e é um 

pouquinho... até fisicamente é um pouco separado, eu acho isso bom, dá uma quebrada, acho que melhora um 

pouco. Assim, quebra um pouco o gelo mesmo. [E7] [FD187] 

Eu acho que o planejamento em si ajudou a gente a conhecer um pouquinho mais da outra divisão nas reuniões, 

mas eu ainda sinto que tem a separação entre as duas divisões, acho que não tem um relacionamento bom e 

integrado entre essas equipes não. Ainda é meio separado, mas foi uma porta, abriu caminho. [E8]  [FD188] 

Fonte: enunciatários 

E2, E3, E4, E5 e E6 são enfáticos ao afirmar que o planejamento não despertou nenhuma 

mudança nas relações interpessoais: “não vi diferença”, “está a mesma coisa”, “não teve 

mudança” [FD182], “não vi mudança, não vi interação, não vi nada” [FD183], “unm-unm” 

[FD184], “não” [FD185] e “não teve nada de novo, continua a mesma coisa” [FD186]. 

Em contraponto, os entrevistados 1, 7 e 8 concordam que o planejamento e sua execução 

contribuíram para uma mudança nas relações, embora a mesma não seja substancial: “vê a 

linha de pensamento das pessoas”, “isso gera uma maior integração” [FD181], “melhora um 

pouco”, “quebra um pouco o gelo” [FD187], “foi uma porta, abriu um caminho” [FD188]. 

No que tange às atividades cotidianas, o processo parece, da mesma maneira, não ter 

ocasionado melhorias, conforme enunciados dispostos no Quadro 26. 

Quadro 26. Os prejuízos provenientes do planejamento e sua execução 

Ah, sim, se for avaliar o tempo dedicado principalmente à formulação, algumas atividades foram postergadas 

em decorrência do tempo que a gente tinha que dedicar para o planejamento. [E1] [FD189] 

 Não. [E2] [FD190] 
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Com certeza. Porque toda quarta ficar parando a manhã inteira, você chegava e tinha um monte de coisa. E 

naquela semana perdia, ia passando para outra, [...] e foi ficando para trás. Porque se você for olhar foi muito 

tempo, toda quarta de manhã. Soma-se dias, semanas, no decorrer do tempo. [E3] [FD191] 

Não. [E4] [FD192] 

Não. [E5] [FD193] 

Alguns dias sim. Foram poucos, porque como eu já sabia que ia ter reunião, eu já me planejava para não ter 

nenhum problema. Mas acaba que prejudica sim, dependendo da época, da semana, do que você está fazendo, 

acaba que você tem correr depois um pouquinho, ficar um pouquinho depois do horário para dar conta disso. 

[…] [E7] [FD194] 

Eu acho que se for feito de uma forma planejada, aperta o trabalho, mas não chega a prejudicar. É difícil 

conseguir conciliar, assim como você mesma falou, os horários das pessoas, porque como são divisões 

diferentes, setores diferentes, às vezes o horário em que eu consigo sair do meu setor é um horário em que a 

outra pessoa não consegue. Mas tem como a gente articular para não atrapalhar tanto, talvez atrapalhe um pouco 

sim o trabalho, mas é necessário, mesmo que parasse um pouco as atividades é necessário para fluir melhor 

depois. [E8] [FD195] 

Fonte: enunciatários 

Novamente não há consenso entre os entrevistados. E2 [FD190], E4 [FD192] e E5 [FD193] 

acreditam que todo o processo de planejamento estratégico e execução não atrapalharam suas 

atividades rotineiras, mas não entram em maiores detalhes a respeito. Outros sujeitos, 

entretanto, possuem percepções distintas: E1 acredita que “principalmente [o tempo dedicado] 

à formulação” [FD189] fez com que algumas de suas atividades fossem postergadas; O 

percurso semântico do discurso de E3 afirma que “com certeza” as reuniões do planejamento 

atrapalharam seu cotidiano, contribuindo para o acúmulo de serviço (“tinha um monte de 

coisa”; “foi ficando para trás”; “soma-se dias, semanas, no decorrer do -  FD191). 

Se E7 por um lado explicita, tal como E1 e E3, que houve certo prejuízo de tempo em que os 

sujeitos estariam se dedicando às atividades cotidianas (“alguns dias sim, acaba que 

prejudicam sim” - FD194), afirma que, ciente das reuniões, já se organizava para minimizar o 

impacto destes prejuízos em sua rotina, não obstante, ainda assim, tenha sido preciso “correr 

depois um pouquinho” e “ficar um pouquinho depois do horário” [FD194]. E8 ratifica que 

pode haver um planejamento para “não atrapalhar tanto”, e ainda que “mesmo que parasse um 

pouco as atividades” é necessário executar o planejamento [FD195]. 
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Quadro 27. Não fosse obrigatório, os sujeitos comuns participariam do processo? 

Bom, se não houvesse a obrigatoriedade, eu não tinha participado. [E1] [FD196] 

Eu acho que teria sim. Se fosse uma coisa vai se quiser, né? Teria ido sim. [E2] [FD197] 

Poderia ser, do apoio poderia ter assumido sim. Acho que coordenar não. Mas no apoio sim. [E2] [FD198] 

Também não. Porque eu não gosto de fazer alguma coisa em que eu não acredito. Porque se eu acreditasse, eu 

estaria ali, eu daria maior força. Mas eu não acredito nele. Até posso estar errado, tomara que eu esteja errado e 

que ele dê algum resultado, mas por enquanto eu acho que não. Tá bom? [E3] [FD199] 

Não. [E4] [FD200] 

Teria. Teria porque eu acho que é a oportunidade de somar, de acrescentar ali. [E5] [FD201] 

Tendo em vista como foi o planejamento em si, como foi participativo em partes, pra mim já deixa de ser 

participativo, como não abrangeu todo mundo. Então se um, dois, três, quatro servidores não vão, não tem 

sentido participar. [E6] [FD202] 

Sim, teria participado. [E7] [FD203] 

Teria. […] Então eu sei da importância que é um planejamento estratégico para a unidade e sei os resultados 

que isso pode trazer a longo prazo, porque a curto prazo às vezes é difícil a pessoa entender como o 

planejamento funciona na prática. Mas um planejamento bem feito, sendo participativo, integrado, com 

atividades bem fechadinhas melhora muita o trabalho da equipe toda. [E8]  [FD204] 

Fonte: enunciatários 

O último ponto analisado, como muitos dos anteriores, apresenta interdiscursos entre as falas 

do entrevistados. E1 [FD196], E2 [FD199], E4 [FD200] e E6 [FD202] não teriam participado 

do processo se não fossem obrigados, muito embora tenha-se percebido que outros sujeitos, 

mesmo sendo submetidos à mesma condição, eximiram-se de participar das reuniões e, 

consequentemente, da execução dos objetivos estratégicos. E3 e E6 apresentam as razões 

pelas quais não participariam: o primeiro por não acreditar que este planejamento sairia do 

papel (“eu não gosto de fazer alguma coisa em que eu não acredito”; “eu não acredito nele” - 

FD199); e o outro porque, para ele, o processo foi participativo em partes, de forma que “não 

tem sentindo participar” [FD202]. 

Os demais sujeitos entrevistados (E2 - FD197, E5 - FD201, E7 - FD203 e E8 - FD204) 

explicitam que teriam sim participado do processo. Novamente, o FD198 retoma o tema da 

exclusão quando afirma que participaria também da execução das atividades, ainda que como 
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apoio. O FD201 carrega um forte discurso de gestão de pessoas, onde os sujeitos acrescentam 

e somam às suas organizações. Paralelamente, o enunciado de E8 [FD204] recorre a um 

discurso administrativo atualmente hegemônico na área acerca da relevância do planejamento 

nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. 

 

6.3 AS TÁTICAS DESVIACIONISTAS DOS SUJEITOS COMUNS 

Ao longo de toda a entrevista buscou-se apreender táticas e estratégias desenvolvidas pelos 

sujeitos que os permitam sobreviver e subvertem à ordem dominante, tanto em seus 

cotidianos de trabalho quanto durante todo o processo de planejamento estratégico e sua 

execução, embora tal busca, como mencionado no referencial teórico, não devesse buscar uma 

rigidez de distinção entre ambos os conceitos. Os Quadros 28 e 29 são compostos pelas 

micropráticas de subversão e resistências reconhecidas pelos sujeitos em seu dia-a-dia de 

trabalho. 

Quadro 28. Micropráticas subversivas e de sobrevivências desenvolvidas no contexto 

organizacional apreendidas pelo próprio enunciador 

É... algumas situações, por exemplo, alguns trâmites a serem seguidos que, a meu ver, são desnecessários, pode 

ser que eles sejam dispensados. Mas nada muito além disto. [E1] [FD205] 

Não tem. Você tem que fazer e fazer. Como eu vou criar... O mecanismo seria contratar mais gente e dividir o 

serviço. Mas não está nas minhas mãos. Eu vou criar o quê? Eu vou deixar de fazer? Eu vou atrapalhar pra ver 

se o pessoal lá em cima vê? Não tem como eu criar uma forma para diminuir a demanda, não tem. [E3] [FD206] 

É... a questão do horário, por exemplo, [...] às vezes eu chego 7:20 e vou embora às 16:20, porque eu preciso 

sair mais cedo. Então meu horário não é linear, varia. Acho que nesta questão, é... acho que só. Às vezes sair no 

horário de trabalho ir à farmácia comprar alguma coisa e voltar. [E4] [FD207] 

Burlando alguma regra? Não... não, não. Talvez, por exemplo, eu estou fazendo alguma atividade, meu 

WhatsApp toca, por exemplo, eu paro de fazer o que estou fazendo para ver, não é toda hora, mas algumas 

vezes eu faço isso. Não sei se é uma regra, mas às vezes eu paro o que estou fazendo, por exemplo, para olhar o 

WhatsApp. [E7] [FD208] 

Fonte: enunciatários 

Muitas foram as maneiras de formular os questionamentos que possibilitassem apreender 

táticas e estratégias cotidianas (você se vê desenvolvendo formas de sobreviver a este setor?; 

você se vê desenvolvendo formas de dinamizar seu cotidiano?; você se vê seguindo e/ou 
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burlando regras? e variações). Capturar tais práticas por meio de discursos constitui árdua 

tarefa, pois muitas vezes os próprios sujeitos ainda não identificaram e apropriaram-se das 

mesmas. 

E1 apropria-se de léxicos que estruturam um percurso semântico que constrói um implícito 

pressuposto de que o mesmo resiste à estratégia imposta, na medida em que julga “alguns 

trâmites” formalmente instituídos como sendo “desnecessários” [FD205].  

E4 admite que não cumpre seu horário criteriosamente, desenvolvendo, pois, táticas de 

sobrevivência que o permitem colocar as necessidades pessoais acima dos interesses da 

Instituição (“eu preciso sair mais cedo”; “Às vezes sair no horário de trabalho ir à farmácia” - 

FD207), reforçando a existência do clássico personagem esteriotipado que drena os bens do 

Estado: o servidor público que deixa seu paletó sobre a guarda da cadeira vazia, 

permanecendo na instituição somente pelo tempo necessário de registrar sua entrada, voltando 

ao final do dia para anotar a saída e recolher então o casaco. 

Já E7 conta que se rende, vez ou outra, às facilidades da tecnologia, quando deixa seus 

afazeres organizacionais por alguns momentos para visualizar as mensagens recebidas 

instantaneamente pelo aplicativo multiplataforma de celulares, o WhatsApp [FD208]. 

O FD206 apresenta percurso semântico que possibilita a identificação de um implícito 

pressuposto que se relaciona com a sobrecarga de trabalho, já apontada pelo mesmo sujeito 

(E3) no FD3 (“É muito serviço pra pouca gente”). Importante observar neste discurso a 

relevância dos efeitos de sentidos produzidos entre entrevistador e entrevistado que levam E3 

a um processo de reflexão e questionamento sobre quais táticas de subversão o mesmo 

poderia desenvolver (“Você tem que fazer e fazer. Eu vou deixar de fazer? Eu vou atrapalhar 

pra ver se o pessoal lá em cima vê?” - FD205). 

Quadro 29. Micropráticas subversivas e de sobrevivências desenvolvidas no contexto 

organizacional apreendidas por terceiros 

Burlam. Principalmente aquelas mais diárias. Por exemplo, como questão de registro de ponto e tudo. Apesar de 

o registro ser realizado, às vezes a pessoa não cumpre a carga horária diária, ou às vezes registra o ponto e vai 

fazer alguma coisa pessoal... [E1] [FD209] 

É. Acaba tendo um jeito realmente de contornar. Registra o ponto e vai tomar café ainda, para depois iniciar 

suas atividades. Ou então está com o ponto registrado e sai para resolver um assunto particular. Eu acho que 

esse jeitinho existe sim. [E1] [FD210] 
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[...] você vê que toda hora tá no Face, internet, ou não está no setor... [E3] [FD211] 

[risos do entrevistado] Vamos lá! É... eu não sei se seriam bem... em relação ao ponto, ao registro de ponto; e eu 

não sei se seria bem regra, mas cada um tem uma função definida, né? um trabalho a ser feito, e eu percebo que 

algumas pessoas não querem fazer este trabalho. Acho que isto é um pouco uma forma de burlar regras. [E5] 

[FD212] 

Regras de horários, de, por exemplo, a gente vê que não cumpre o horário direitinho... De talvez não fazer as 

atividades que são demandas... São poucas pessoas, bem poucas mesmo, mas tem pessoas. [E7] [FD213] 

Fonte: enunciatários 

E1 [FDs 209 e 210], E5 [FD212] e E7 [FD213] identificam servidores que assumem posturas 

tais como a de E4 [FD207], enunciados que refletem uma situação presente em muitos órgãos 

públicos no Brasil: a ideologia hegemônica do servidor que vai à Instituição, registra seu 

ponto, mas não trabalha e “Acaba tendo um jeito realmente de contornar [a situação]” 

[FD210]. Os textos contidos nos fragmentos 211 (“toda hora tá no Face, internet, ou não está 

no setor”) e 212 (“algumas pessoas não querem fazer este trabalho”) reforçam esta imagem 

negativa, ao apresentarem atitudes de quem está no lugar mas não está a trabalho. 

Além da resistência de E1, identifica nos FDs 43 e 44, de E3 em FDs 120, 137 e 138, e de E4 

nos FDs 139 e 140;  e da antidisciplina evidenciada nos enunciados 102, 103 e 104, o Quadro 

30 apresenta as táticas subversivas desenvolvidas pelos sujeitos e narradas por eles próprios, 

durante as reuniões de formulação do planejamento. 

Quadro 30. Táticas subversivas apreendidas durante as reuniões de planejamento 

Tinha muita gente que, de repente falava que tinha algum compromisso que tinha cumprir, ou tinha alguma 

atividade que tinha que ser feita naquele momento e não participava. Isso foi bem frequente e algumas pessoas 

participaram pouquíssimas vezes. [E1] [FD214] 

Bom, como não tinha envolvimento com o que estava acontecendo, tinham assuntos paralelos, ou então dedicava 

sua atenção a outras coisas, de repente até outras leituras. Eu cheguei a ver pessoas com leituras extras do 

assunto que estava sendo discutido. [...] [E1] [FD215] 

“Não era todo mundo [que ia] não, mas eu acho que a presença de quem foi, foi mais assim... o pessoal lá do 

[nome do setor] que começou a faltar muito. Mas o restante eu acho que todo mundo ia.” [E2] [FD216] 

Ah, nada. Eu acho que simplesmente não falava. Ficava sem se envolver, mas não fazia outras coisas não, só 

ficava lá, sem prestar atenção eu não sei, né? Acho que prestava atenção, mas não se envolvia, não queria 

participar. [E2] [FD217] 
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[...] era aquela coisa assim ‘tô aqui porque tem que estar, não porque eu quero estar’. Dava para perceber isto 

nitidamente. [E3] [FD218] 

Mexiam no telefone, abaixavam a cabeça, conversavam de outro assunto. [E4] [FD219] 

Algumas ficavam mexendo no telefone e outras ficavam fazendo nada mesmo, só olhando. [E5] [FD220] 

[...] era um momento em que todo mundo estaria liberado para participar, mas eu percebia que havia escolha do 

servidor e questão de serviço, a demanda de trabalho. Então é um pouco de cada um, a demanda do setor e a falta 

de interesse do servidor em participar. [E6] [FD221] 

Conversa paralela. A maioria das vezes era conversa paralela. Talvez a conversa tratada ali fosse mais 

interessante que o momento, até porque a forma como foi conduzido o planejamento estratégico, ao final do 

planejamento muitas pessoas estavam cansadas. Então, dispersava muito fácil. Às vezes a pessoa pensava que 

podia estar aproveitando melhor o tempo, entre outras coisas. A maioria era conversa paralela. [E6] [FD222] 

Ficava ouvindo quieto. Ficavam no cantinho deles. [E7] [FD223] 

Nada, simplesmente não se manifestavam em nenhuma reunião [risos do entrevistado] [E8] [FD224] 

Fonte: enunciatários 

O discurso de E3 [FD218] traz como explícito que àqueles que estavam presentes nas 

reuniões de formulação do planejamento estratégico submetiam-se à ordem dominante, pois 

mesmo contra sua vontade, lá estavam. Entretanto, os outros enunciados [FDs 214, 215, 216, 

217, 219. 220. 222. 223. 224] evidenciam que nem por isto os sujeitos ali presentes 

abstinham-se de suas práticas subversivas. 

Pode-se perceber pelo percurso semântico estruturado na fala de E1 que alguns servidores 

valiam-se de subterfúgios (“falava que tinha algum compromisso” - FD214) para não 

comparecer às reuniões, mesmo que, teoricamente, conforme ratifica E6 [FD221], todos 

fossem liberados de seus setores para fazê-lo. O enunciado de E2 indica que tais práticas 

consistiam em estratégias de resistência à ordem dominante, uma vez que as ausências 

tornaram-se recorrentes (“começou a faltar muito” - FD216). São, pois, micropráticas que 

geram microliberdades (CERTEAU, 1998), resistências que resultam em ganhos de 

autonomia (PAIS, 2007). 

Os discursos apresentam ainda outras táticas subversivas percebidas pelos sujeitos durante as 

reuniões do planejamento: conversas particulares [FDs 215. 219 e 222], leituras [FD215], não 

envolvimento [FDs 217, 220, 223 e 224], mexer no telefone [FDs219 e 220]. 
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Tais aspectos trazem, também, em termos de condições sociais de produção discursivas, uma 

resistência cultural à participação política no país, uma vez que nossas bases políticas foram 

historicamente conduzidas com viéses patrimonialistas que dificultavam uma participação 

dialógica e deliberada dos indivíduos nos processos de tomadas de decisões que lhe 

influenciariam direta ou indiretamente em suas vidas cotidianas. Além deste aspecto 

contextual a que se ligam estes enunciados discursivos, discutiu-se no referencial teórico que 

a resistência ao processo de planejamento participativo pode advir da própria não participação 

dos indivíduos na formulação dos objetivos em si do planejamento (KWASNICKA, 2004), 

fazendo parecer algo que tenha sido imposto de fora, e não de dentro.  

Diante das astúcias dos sujeitos ordinários para não participação no processo, ou presença 

física sem participação, o Quadro 31 reúne os resultados da investigação das estratégias que o 

moderador, indivíduo em posição de próprio, desenvolveu para reverter o não 

comparecimento e não envolvimento destas pessoas, uma vez que idealizou o processo como 

sendo “participativo”. 

Quadro 31. A estratégia do moderador diante das táticas subversivas 

Eu acho que algumas pessoas prendiam a atenção a outras coisas. [E9] [FD225] 

Eu? Na verdade não me incomodava não, sabe? Na verdade o objetivo era bem maior do que ficar “ah, fulano de 

tal não está participando” e não sei o quê. Isso não me incomodava não. Em certos momentos eu podia até tentar 

chamar a atenção das pessoas para voltar, mas não tinha como obrigar. Eu acho que em um planejamento 

estratégico participativo a gente tem que tentar pensar é passar para as pessoas que aquilo é importante. Talvez a 

estratégia de passar para as pessoas que aquilo é importante pode ter diversas outras, ser diferente, mas obrigar 

as pessoas a participar não vai adiantar, você não vai ter resultado. Você vai fazer a pessoa a se manifestar em 

algo que ela não está motivada a fazer? É tampar o sol com a peneira, né? Lógico que além deste ambiente de 

planejar era um ambiente de integração e eu vejo que as pessoas podem ter se sentido obrigadas a estarem ali, 

mas teve um resultado assim. Isso não me incomodava não, sabe? [E9] [FD226] 

Fonte: enunciatários 

O moderador do processo reconhece que alguns sujeitos desenvolviam suas práticas 

subversivas (“prendia a a atenção a outras coisas” - FD225). Entretanto, no FD226, ratifica, 

como estratégia de convencimento, por continuadas vezes que esta questão não lhe 

incomodava particularmente, sendo o objetivo do planejamento muito maior do que ater-se ao 

comportamento individual. O discurso reflete a dificuldade de um processo participativo, no 

qual a condição de obrigatoriedade não necessariamente gera resultados, conforme já 
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esclarecido por Demo (1991), muito embora o entrevistado admita que, mesmo ciente desta 

questão, tentava “chamar a atenção” para que os indivíduos dispersos voltassem à cooperar. 

A análise dos fragmentos discursivos presentes nos quadros 28, 29 e 30, apontam a 

inventividade do sujeito comum (BERNARDO; SHIMADA; ICHIKAWA, 2015), suas 

práticas que resultam em jornadas indeterminadas e que possibilitam-lhe sobreviver às 

imposições organizacionais (CERTEAU, 1998), ainda que seus impactos nos programas de 

gestão possam ser ignorados pelos níveis hierárquicos superiores. Não obstante a pequena 

expressividade das práticas subversivas narradas pelos sujeitos, tanto quantitativamente 

quanto em termos de sua magnitude, deve-se refletir: o que seria mais resistente e subversivo 

do que não participar de um processo idealizado como participativo? Pode-se afirmar ainda 

que tais práticas não possuem caráter silencioso e sutil3, já que são percebidas e narradas 

pelos sujeitos ordinários e pelo moderador do processo. 

A unidade de lotação destes servidores possui tendências de verticalização hierárquica (FDs 5, 

29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 111, 113 e 116) e acúmulo de serviço 

(FDs 143, 145, 146, 162 e 174), onde o descompromisso de alguns (FD1) e a  falta de 

respaldo (FDs 4 e 144), dentre outras características, foram apontadas como dificultadoras do 

cotidiano. 

Estes sujeitos de nível operacional, que possuem autonomia limitada e que pouco participam 

dos processos de tomada de decisão (FDs 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53 e 55), são então 

convidados a envolver-se em um processo de formulação estratégia e sua execução, que 

alguns descreveram como chato e cansativo (FDs 74, 76, 77 e 82). O lugar que estes 

servidores ocupam na dinâmica organizacional (REIS, 2013) desta unidade remete a uma 

posição estática pela qual se definem suas tarefas e comportamentos (CARDOSO, 1998), o 

que dificulta a transposição para um espaço no qual devam opinar e decidir tanto quanto seus 

superiores hierárquicos. Além disto, as percepções dos sujeitos acerca da falta de integração 

entre os servidores de ambas as divisões (FDs 16, 17, 18, 19, 20, 21, 107, 110), da 

manifestação mais contundente de alguns (FDs 87, 89 e 90) e do descrédito desde sempre 

atribuído a este processo (FDs 76 e 103), fizeram com que, aos poucos, a participação fosse 

diminuindo (FD82) e as expectativas perdessem força (FD129). 

                                                      
3 Estudo de Cabana e Ichikawa (2017) identificam micropráticas mudas ou silenciadas 
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A estratégia inicialmente delineada pelo moderador para este processo era a elaborar 

constructos e práticas coletivos, no qual a participação garantiria maior factualidade e 

aplicabilidade (HOLM et. al., 2017). As práticas de resistência e subversão do planejamento 

participativo e sua execução importam na medida em que possivelmente4 contribuíram para 

um resultado diferente, não necessariamente melhor ou pior, daquele que o seria em um 

cenário em que as mesmas não fossem desenvolvidas, razão pela qual este trabalho não pode 

confirmar ou negar o pressuposto inicial de que os servidores públicos podem ser a chave para 

a mudança institucional. 

Ainda assim, quando alguns sujeitos optaram por não estarem presentes, mesmo tendo aval 

para deixaram suas tarefas rotineiras durante aquele momento (FD221), alguns pontos de vista 

não foram contemplados no planejamento; nos momentos em que outros decidiram ocupar-se 

em atividades paralelas (leituras, celular e conversas), demais percepções não foram somadas; 

ainda, ao escolher não responsabilizar-se, total ao parcialmente, pelas subações estratégicas 

(FDs 137, 138, 139 e 140), os sujeitos dificultaram a execução do planejamento, tanto porque 

alguns foram sobrecarregados com mais responsabilidades e quanto pela morosidade que esta 

execução foi adquirindo. Em síntese: se o planejamento foi idealizado para que o sujeitos 

ordinários participassem da formulação e da execução e alguns não o fizeram, lançando mão 

de micropráticas de resistência, subverteram assim a ordem dominante (CARRIERI et. al., 

2012) na medida em que o processo foi perdendo sua abragência de participação. Ainda que 

não intencionalmente, estes sujeitos tomam para sim o exercício do poder (TEIXEIRA, 2015), 

confirmando a falibilidade das estratégias diante da capacidade inventiva dos mesmos 

(MEDINA, 2007). 

Não obstante, o não reconhecimento da relevância de tais práticas fica explícito quando E9 

afirma, nos FDs 225 e 226, que muito embora as notasse, as mesmas não causavam-lha 

incomodo pois “o objetivo era bem maior”. Confirma-se a dicotomia proposta por Certeau 

(1979) entre consumidores (sujeitos ordinários) e dispositivo de produção (processo de 

planejamento participativo e sua execução), não apenas da perspectiva de sujeitos ordinários 

que apropriam-se das falhas estratégias para fazer valer o seu poder (CERTEAU, 1998), mas 

também a partir da ruptura que o próprio moderador faz entre a proposta de trabalho inicial e 

sua efetiva concretização. Ora, veja: nos FDs 62, 63 e 64, E9 admite que o planejamento em 

                                                      
4 Não se pode afirmar com certeza, pois não há base de comparação para este lócus de estudo específico 
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moldes participativos garantiria maior adesão dos sujeitos ordinários e ainda a contemplação 

de pontos de vistas diversos e relevantes para a unidade, o que não aconteceria caso fosse um 

processo desenvolvido na cúpula administrativa. Muito embora tenha havido certo estímulo à 

participação (FDs 127, 129, 131), ainda que o controle do tempo durante as reuniões possa ser 

visto como um limitador, sendo ainda forma de exercício de poder por quem o praticava 

(LEFEBVRE, 1991), nestas últimas falas [FD225 e 226] o moderador admite que o objetivo 

de formular o planejamento em si era maior do que garantir a participação. 

 

7 POSSIBILIDADES DE REDESENHOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

(PARTICIPATIVO) E SUA EXECUÇÃO 

A partir das entrevistas analisadas, algumas sugestões de melhorias ao processo podem ser 

elencadas, muito embora não se tenha a intenção de tomá-las como absolutas, mas como 

possíveis contribuições do trabalho no âmbito de um mestrado profissional em Administração. 

Tais sugestões serão escritas em primeira pessoa do singular, pelo fato de se referirem a 

observações pontuadas na construção e desenvolvimento da pesquisa pela autora que, além de 

desenvolver o estudo, faz parte do cotidiano do contexto analisado. Sendo assim, se assume, a 

partir de então, uma não neutralidade axiológica (JORDÃO, 2006) completa na realização das 

pesquisas, sejam elas qualitativas como a aqui realizada, ou quantitativas.  

1. A primeira  refere-se ao entendimento que os sujeitos possuem acerca da relevância de um 

planejamento estratégico. Tal fato decorre do que os mesmos nomeiam por “excesso de 

servido” e “apagar incêndios”. Fica evidente que não há planejamentos estruturados em nível 

operacional, a unidade funciona conforme as (muitas) demandas que recebe. Além disto, 

conforme visto, a participação não é cultural no Brasil, motivo pelo qual vem sendo 

conquistada e construída paulatinamente. Recomenda-se pois ações prévias ao processo de 

planejamento e sua execução, cujo objetivo é o de significar tal processo aos servidores, bem 

como a relevância de sua efetiva participação, tais como apresentação da experiência em 

instituições similares e os resultados obtidos a partir desta. 

2. É preciso também tornar o processo de planejar mais interessante e atrativo aos sujeitos. 

Um artifício é adotar metodologias mais interativas e flexíveis que possibilitem a organização 

de ideias a partir da utilização de ferramentas visuais, além da utilização de espaços diferentes 
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para cada reunião e a criação de um ambiente descontraído, por meio, por exemplo, de 

músicas e lanches coletivos. 

3. A pouca integração entre os sujeitos de ambas as divisões da unidade estudada mostrou-se 

um agravante que prejudicou parcialmente o processo participativo. Uma medida importante 

seria definir se esta integração é de fato relevante e principalmente possível, não apenas 

durante o planejamento, mas estendendo-se ao cotidiano destes sujeitos. Caso o seja, a 

unidade precisa estar disposta e formular um método específico para cultivá-la, como reuniões 

e encontros periódicos, além da criação de espaços de convivência comuns aos servidores de 

ambas as divisões. Do contrário, agrupar os servidores conforme suas afinidades ou ambientes 

de trabalho, tanto para o planejamento como sua execução, facilitaria algumas construções 

teóricas e práticas, o que não, conquanto, não restringiria a pluralidade de asserções, já que 

seria, da mesma maneira, proporcionado a todos os sujeitos o espaço para se manifestar. 

4. O número de subações definidas (126) é questionável diante da quantidade de servidores 

para executá-las (39). Na melhor das hipóteses, uma divisão média resultaria em 3 ou 4 

subações por responsável, sem considerar que os mesmos ainda dividiriam-se entre as equipes 

de apoio de outras subações.  Entretanto, as entrevistas e observações refletem que a divisão 

não foi equitativa, motivo pelo qual alguns sujeitos devem desempenhar suas atividades 

operacionais além das estratégicas. Sugere-se, pois, que nos próximos planejamentos este 

quantitativo seja repensado e que adote-se uma estratégia mais ampla de divisão das 

responsabilidades. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira consideração que se exorta fazer é que a intenção desta dissertação não é 

apreender verdades absolutas dos dados produzidos, uma vez que os sentidos foram 

construídos a partir das percepções individuais dos sujeitos entrevistados. Assim, para 

capturar as táticas subversivas dos servidores públicos localizados na base da estrutura 

hierárquica de uma unidade organizacional que desenvolveu seu planejamento estratégico, 

bem a concretização do mesmo, em moldes ditos participativos, este trabalho ancorou-se na 

credibilidade que Michel de Certeau deposita nas práticas furtivas destes sujeitos. 
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Buscou-se apreender pontos relevantes do cotidiano no qual estes servidores desenvolvem 

suas atividades, uma vez que tais aspectos poder-se-iam repercutir e influenciar fortemente o 

nível de efetividade do processo participativo. Desta maneira, observou-se que alguns 

comportamentos de colegas descomprometidos e incompreensivos geram descontentamento o 

que, no entanto, não parece ser suficiente para caracterizar as relações profissionais mais 

imediatas (com os colegas de setor e divisão) como insatisfatórias. Não obstante, entre os 

sujeitos lotados nas duas divisões que compõe a unidade de estudo há obstáculos interpostos 

que limitam o relacionamento às questões profissionais, sendo raros os momentos de 

integração. Este pouco contato estabelecido interferiu nas atividades grupais de definições 

estratégicas, muito embora para alguns entrevistados este processo tenha limitada 

contribuição no estreitamento destas relações no ambiente de trabalho cotidiano. 

Quanto à de tomada de decisão nos setores, fica evidente que não há um critério único para 

fazê-lo, podendo este processo ser participativo (no todo ou em partes) ou totalmente 

autocrático. Segundo os sujeitos ordinários entrevistados, no geral a autonomia para o 

desempenho das atividades, mesmo as mais rotineiras, é limitada e apenas ocasionalmente 

suas opiniões são levadas em consideração. A falta de apoio e respaldo institucional chegou a 

ser mencionada tanto na caracterização do ambiente de trabalho quanto durante as atividades 

do planejamento e sua execução. 

Há linhas hierárquicas bem definidas nesta unidade. Muito embora haja proximidade entre o 

nível operacional e tático, nota-se uma larga diferenciação vertical entre o nível operacional e 

estratégico. Estas questões inibiram a participação de alguns servidores comuns nas reuniões 

de formulação do planejamento, uma vez que os mesmos sentiam-se preocupados com o 

entendimento que seus superiores teriam a partir dos posicionamentos assumidos. 

Se os aludidos anteriores evidenciam a presença da disciplina na organização, explicitada pela 

definição do lugar (hierárquico) de cada indivíduo, a andisciplina é apreendida por meio das 

táticas desviacionistas instituídas pelos sujeitos comuns, não apenas no dia-a-dia de seus 

setores mas também durante o planejamento e sua execução, uma vez que estes deveriam 

comparecer às reuniões e alguns, por razões diversas, eximiram-se de fazê-lo; outros que lá 

estavam não envolviam-se nas discussões, dedicando-se à conversas particulares, leituras e 

outras atividades; ainda, durante a divisão das responsabilidades de consecução das subações, 

houve sujeitos que desoneraram-se destas tarefas. A resistência de certos entrevistados ao 
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processo é explicitada por discursos em que estes sujeitos alegam que desde o começo sabiam 

que o planejamento não resultaria em nada, como para eles não resultou. 

De maneira genérica, os sujeitos comuns acharam as reuniões extensas e cansativas e sentiam-

se mais à vontade para manifestar-se nos grupos do que nas discussões gerais. Os enunciados 

destes sujeitos apontam que nem sempre as decisões, durante as reuniões de formulação do 

planejamento, eram consensuais, sendo que alguns sobressaiam em sua arguição, seja por 

questão dos cargos que ocupam nesta unidade (destaque para o nível tático) ou mesmo em 

decorrência de características pessoais. Os entrevistados admitem que havia estímulo à 

participação durante as formulações, muito embora a divisão das responsabilidade de 

execução tenha priorizado a celeridade do processo e não a inclusão de todos os servidores. 

A sobrecarga de trabalho e a falta de tempo foram apontadas como os principais 

dificultadores da execução das ações e subações. Instaura-se, pois, um implícito subentendido 

de que estes sujeitos passam a ser encarregados de formulações e execuções estratégicas sem, 

contudo, renunciar às funções operacionais, distintivas do lugar que ali ocupam. Cabe aqui 

um questionamento: estas novas atribuições de fato lhes cabem? E ainda: não seria antes 

necessário desenvolver planejamentos táticos e operacionais que permitiriam otimizar o 

cotidiano destes sujeitos, de forma a ser-lhes possível perfilhar novas responsabilidades? 

Diante de todas as asserções edificadas até aqui, alguns sujeitos se dizem satisfeitos com o 

resultado do planejamento, enquanto outros resistem ao mesmo. De forma abrangente, há um 

desconforto com os lentos passos com que caminha a execução estratégica, sobretudo em 

virtude do tempo demandado para sua elaboração, tempo este que, segundo alguns, 

comprometeu o desempenho das atividades do dia-a-dia, muito embora tenha apenas 

postergado-as. Não foram identificadas melhorias cotidianas em razão do processo de 

planejamento estratégico e sua execução além da incipiente abertura para o estreitamento das 

relações interpessoais, ainda que esta última percepção não seja unânime. Por todas estas 

questões, os sujeitos também segmentam-se entre os que participariam de todo o processo, 

mesmo que ele não fosse obrigatório, e àqueles que não mais gostariam de fazê-lo. 

Reiterando as práticas microbianas de subversão e resistência elencadas pelos entrevistados, 

sobretudo a ausência de alguns indivíduos e o não envolvimento de outros, estas são, para 

estes sujeitos, o principal fator que comprometeu o caráter (plenamente) participativo do 

processo. Todavia, outras narrativas fornecem indícios implícitos de que o planejamento tenha 
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sido participativo: a participação foi estimulada pelo moderador que, entretanto, não impôs 

sua obrigatoriedade; aqueles que quiseram se manifestar tiveram espaço para fazê-lo durante 

as reuniões; e as propostas apresentadas foram, no mínimo, discutidas. Portanto, respondendo 

à pergunta de pesquisa “este planejamento participativo, a partir da percepção dos servidores 

em posição de não poder formal que compõe o lócus de estudo, promove, de fato, a 

participação?”, as análises desenvolvidas indicam que sim, muito embora alguns 

enunciatários não o tenham percebido como tal. Entretanto, no que concerne a alguns 

fragmentos discursivos que propuseram que a participação não passou de instrumento 

ilusionista e manipulativo, já que havia definições prévias acerca de dados assuntos, este 

estudo não possui arcabouço para analisá-las como sendo procedentes ou não. Todavia, 

estando na questão desta pesquisa a apreensão sobre a percepção desses servidores, não fez 

parte de seu escopo a checagem dessas percepções.  

No que tange à execução das atividades definidas no planejamento, as falas dos sujeitos 

comuns entrevistados evidenciam que muitas são as lacunas que permitiriam considerar-lhe 

participativa, já que a definição dos responsáveis e equipe de apoio para consecução de cada 

item não se deu de forma democrática, além de serem raros os momentos em que se 

compartilham informações acerca dos níveis e percentuais de realização do planejamento. 

Logo, se questionarmos se a execução do planejamento estratégico têm sido participativa, 

devemos dizer que não inteiramente, sobretudo se resgatamos das análises o recorrente tema 

da exclusão. 

Um processo participativo não se faz de repente. Traços culturalmente centralizadores ainda 

permeiam a sociedade brasileira, inclusive dentro das organizações. Uma característica dos 

enunciados discursivos fica bastante evidente: muitos deles são carregados de interdiscursos e 

oposições, o que demonstra que não houve uma reflexão aprofundada acerca deste processo 

de planejar e executar objetivos estratégicos de forma coletiva e, sobretudo, do relevante 

papel que estes sujeitos ali desempenham. Está patente que falta aos sujeitos uma adequada 

contextualização e conscientização da relevância de um processo fortemente inclusivo e 

participativo, sobretudo quando fala-se de autonomia limitada e falta de diálogo na tomada de 

decisões cotidianas. Estas questões podem acarretar em despreparo e estranhamento quando 

os sujeitos comuns são colocados em posição de igual para com seus chefes, ativos 

formuladores e executores dos caminhos da unidade. 
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Este estudo guarda limitações no que se refere ao acesso ao campo, no sentido de não se 

buscar uma relação objetiva e exata entre objetivos e resultados alcançados do processo de 

planejamento estratégico, sobretudo se for analisado dentro dos moldes de racionalidade 

instrumental de um planejamento no setor administrativo de uma instituição de ensino. No 

entanto, se contrapondo aos estudos hegemônicos no campo da Administração, parte da 

escuta das vozes dos próprios sujeitos envolvidos com o processo de planejamento, e em uma 

escuta não baseada na estruturação processual da pesquisa, ou seja, não produzida a partir de 

questionários fechados e previamente abarcadores de uma amplitude de informações para fins 

de um possível diagnóstico. Ao contrário, com base em algo não tão estruturado em termos de 

ferramenta de pesquisa, deixou-se que estes sujeitos falassem acerca de suas percepções, pois 

elas eram o foco central desta pesquisa.  

Além disso, falamos com sujeitos ordinários, que não fazem parte das estruturações macro de 

práticas direcionadas à gestão estratégica de um setor de uma organização pública. Tais 

limitações, no entanto, se revestem numa tentativa de contribuição do estudo para um 

necessário deslocamento da lente de análise sobre processos de participação em contextos 

democráticos (ou não) de gestão, permitindo desvelar aspectos culturais de dificuldades de se 

lidar com essa participação.  

Além de trazer tal defesa num sentido acadêmico do estudo, traz no sentido profissional, 

colocando para os gestores a necessidade de um envolvimento mais abrangente das 

micropráticas dos sujeitos com as práticas idealizadas de gestão, na medida em que mesmo tal 

idealização precisa contemplá-las, saindo de uma relação verticalizada em que tudo parece 

planejado mesmo antes de ser discutido, ainda que sob o viés do discurso da participação, 

quando as regras do jogo já parecem definidas, sem saberes fazer micros e cotidianos sendo 

sua base de estruturação. 

Como sugestões para futuros estudos, coloca-se o aprofundamento das ideias de Certeau 

(1998) para o contato com o campo; e a reunião de outros dados que possam ampliar as 

análises aqui realizadas, que contemplou um esforço micro de se apreender as percepções de 

sujeitos que, no decorrer de qualquer possibilidade de avaliação do processo de planejamento 

estratégico participativo, não foram ouvidos em suas complexidades de posicionamentos e 

percepções. Suas artes, nesse sentido, e seus saberes fazer, não puderem ser devidamente 

apreendidos, uma vez que se revestiram mais em resistências do que em ações amplamente 

participativas. 
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