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RESUMO 

 

A mudança no âmbito das organizações é inerente à ação humana, atingindo assim a vida das 

pessoas que dela fazem parte gerando diversas reações. Por isso, a necessidade da participação 

dos envolvidos é apontada como fundamental para o sucesso da implementação da mudança. 

Apesar da literatura acadêmica apontar que a comunicação é uma ferramenta importante para 

lidar com as respostas à mudança organizacional, defendemos neste estudo que a mudança 

como fenômeno é um processo criado e mantido pela comunicação, por meio das conversações. 

Por essa razão, este estudo visou compreender como as conversações entre agentes de mudança 

contribuem para a construção das respostas à mudança organizacional. Focalizando a 

implementação de um novo departamento em uma instituição de ensino superior privada, foi 

adotada a abordagem qualitativa, e como estratégia de pesquisa o estudo de caso. Os dados 

foram levantados por meio de observação participante, análise de documentos e grupos de foco. 

Os resultados obtidos mediante análise temática e análise inspirada na pragmática da 

comunicação indicam que as conversas de fundo, bem como os tipos de conversa que existem, 

ou não, nas organizações, contribuem para a construção de diversas respostas nos agentes, e 

não só a resistência. Foram identificadas as conversas de fundo de ceticismo e confiança, além 

da de resistência. Os resultados da pesquisa também apontam que para a eficácia da mudança, 

deve haver na organização a aplicação de quatro conversas, a saber iniciação, 

compreensão/entendimento, desempenho e encerramento. Concluímos por fim que a 

comunicação é criada, sustentada, gerenciada e encerrada pelas conversações entre agentes. 

Pretende-se contribuir com este estudo para o campo da mudança nas organizações ao explorar 

a abordagem de comunicação ainda pouco tratada em estudos sobre mudança.  

 

Palavras-chave: Mudança organizacional. Respostas à mudança. Conversas. Conversações.  

 

  

  



 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

In organizations, the human action is inherent (TSOUKAS; CHIA, 2002), affecting the lives of 

the people who are part of, and producing responses. Therefore, it is necessary participation of 

organizational actors to the success of change implementation. The academic literature points 

out that communication is an important tool for dealing with reactions and responses in 

organizational change. However, for some authors (WEICK; QUINN, 1999; BECHER, 2003; 

FORD; FORD, 1995; FORD; FORD; MCNAMARA, 2002) organizational change, as a 

phenomenon, is a process created and maintained by communication through the conversations. 

For this reason, this objective of this study was to understand how the conversations among 

agents of change contribute to the construction of responses in organizational change. Focusing 

in implementation of a new department at a private higher education institution, it was adopted 

the qualitative approach, and as research strategy the case study, considering as source 

discursive materials, focal groups, participant observation and documents. The results obtained 

through thematic analysis and inspired by the pragmatics of communication analysis, show that 

background conversations, as well the types of conversations that exist (or not) in organizations, 

contribute to the construction of several responses in the agents, and not just the resistance as 

proposed by Ford and Ford (1995). Thus, organizational change as phenomenon, is created, 

sustained, managed and closed by the conversations between agents. This study aim 

contributing to the field of organizational changes, bringing light to an approach of 

communication, that has not yet been addressed in the studies on change. 

 

Keywords: Organizational change. Responses to change. Conversations. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Mudança, do verbo latino mutare, traz como significado, segundo o dicionário Aurélio 

(1996), “trocar de lugar, alterar”. Assim como em qualquer outro contexto, mudar é palavra de 

ordem para a sobrevivência e manutenção das organizações, sendo que no último século as 

mudanças ocorridas na estrutura organizacional foram vertiginosas (BRESSAN, 2004).  

Por ser complexo e multifacetado, abordar o tema da mudança organizacional é 

desafiador. Muitos pesquisadores, da administração e de outras áreas, têm tentado compreender 

como e por que as organizações mudam, utilizando diversos conceitos, teorias e metáforas 

(VAN DE VEN; POOLE, 1995). Mesmo que os estudos sobre mudança organizacional tenham 

iniciado há mais de 20 anos, sua conceituação ainda é problemática (NEIVA; PAZ, 2015).  

Nas últimas décadas, diversos autores, em momentos distintos, apresentaram tipologias 

para a mudança organizacional. Weick e Quinn (1999) sugeriram a distinção entre mudanças 

episódicas e mudanças contínuas, a partir da categoria tempo, isto é, “a característica do ritmo, 

da velocidade e do padrão de trabalho ou atividade” (WEICK; QUINN; 1999, p. 365). Enquanto 

a mudança episódica, ou deliberada como também é conhecida, é pouco frequente, descontínua 

e intencional, ocorrendo em períodos de divergência da organização, a mudança contínua é 

constante e se apresenta emergindo das práticas do cotidiano da organização.   

A mudança, seja ela analisada pela abordagem deliberada ou contínua, é inerente à ação 

humana (TSOUKAS; CHIA, 2002) e é inegável que atinja a vida das pessoas que fazem parte 

da organização. A implantação das mudanças inevitavelmente depende de que as pessoas que 

dela participam passem a ter novos comportamentos (ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999). Para 

Vergara (2000), o maior nível de complexidade no gerenciamento de mudanças nas 

organizações não se encontra nas alterações políticas, nos procedimentos e na estrutura, mas na 

necessidade da promoção de novas formas de comportamento dos indivíduos.  

 Quando uma mudança é proposta no ambiente organizacional, passa-se do conhecido 

para o desconhecido e quase sempre é gerada uma percepção de ameaça ao status quo, o que 

acaba por provocar reações, ou seja, uma série de respostas das pessoas, podendo ser positivas 

ou negativas (COGHLAN, 1993). A ambiguidade e a incerteza em torno das mudanças 

fornecem terreno fértil para rumores, ansiedade e resistência (JICK,1993 apud KLEIN, 1996).  

A resistência, tema frequente nos estudos sobre mudança organizacional (MATOS, 

2016), é considerada, na abordagem tradicional, uma força contrária, negativa, que impede o 

sucesso da implementação da mudança (BOUCKENOOGHE, 2010). Na contramão de boa 

parte dos teóricos, Ford e Ford (1995) acreditam que a resistência deve ser vista como um 

recurso positivo à implementação da mudança nas organizações. A literatura acadêmica 
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também apresenta, na maior parte dos estudos sobre o tema resistência, uma perspectiva 

individualista, onde a resistência reside no receptor1 da mudança (DENT; GOLDBERG, 1999), 

sendo os agentes2 da mudança vítimas dessa resistência (FORD; FORD; D'AMELIO, 2008). 

Essa perspectiva individualista foi problematizada por autores como Dent e Goldberg (1999), 

Sonenshein (2010) e Ford, Ford e D’Amelio (2008), que defendem que a resistência deve ser 

entendida como uma construção na qual ações executadas pelos agentes geram ações e 

(re)ações em um processo contínuo ao longo do tempo. Além disso, quem formula a mudança, 

ou seja, os agentes, também resistem à ela, contribuindo assim para a geração de resistência em 

outros envolvidos no processo (MATOS, 2016). 

As organizações, enquanto construção social, são constituídas por meio das conversas 

e dos discursos entre atores, de maneira pluralista e polifônica (FAIRCLOUGH, 1992; 

HANZEN; 1993 apud FORD, 1999). Diversos teóricos defendem que a mudança como 

fenômeno organizacional é construída pelas interações entre as pessoas (WEICK; QUINN, 

1999; BECHER, 2003; FORD; FORD 1995, FORD; FORD; MCNAMARA, 2002), ou seja, a 

mudança é um fenômeno criado, produzido e mantido pela comunicação, por meio das 

conversas (GIDDENS, 1984; POOLE; DE SANCTIS, 1990 apud FORD; FORD, 1995). 

Baseados na Teoria dos Atos de Fala de Austin (1962) e Searle (1969), Ford e Ford 

(1995) propõem que em todo processo de mudança deliberada deva existir quatro tipos de 

conversas, a saber: iniciação, entendimento/compreensão, desempenho, encerramento. Cada 

tipo de conversa desempenha um papel distinto no avanço do processo de mudança. As 

conversas de iniciação introduzem novas ideias e direções para a mudança, tendo como 

objetivo iniciar a mudança. Na conversa de entendimento/compreensão, os envolvidos têm 

oportunidade de criar significado para a mudança, fazer questionamentos e ter esclarecimentos 

e, embora forneça uma justificativa para a ação, não se destina a ação. Já a conversa de 

desempenho tem como objetivo a geração de ação para resultado. Por fim, a conversa de 

encerramento tem como objetivo finalizar a mudança (FORD; FORD, 1995). 

Pela intertextualidade, as conversas dos atores organizacionais refletem o histórico e a 

experiência vivida por eles para o enunciado presente, refazendo as conversas passadas, 

(BERQUIST, 1993 apud FORD; FORD; MCNAMARA, 2002), ou seja, as conversas com as 

quais a realidade presente é construída, são produtos do processo de conversas construídas no 

passado. Essas conversas do passado, denominadas por Ford, Ford e McNamara (2002) 

“conversas de fundo”, são construídas nas relações entre os atores organizacionais por meio das 

                                                
1 Receptores da mudança são os responsáveis pela implementação ou adaptação da mudança (KANTER; STEIN; 
JICK, 1992). 
2 Agentes de mudança são responsáveis por identificar a necessidade da mudança, criando uma visão, 
especificando o resultado desejado e fazendo com que a mudança aconteça (KANTER; STEIN; JICK, 1992). 
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conversações sobre sucesso ou fracasso de uma mudança passada, e geram resistência. Para 

esses autores, há três tipos genéricos de realidades que produzem conversas de fundo: a 

realidade de complacência, resignação e cinismo. 

Partindo da premissa de que a mudança é um processo criado e mantido pela 

comunicação, por meio das conversações entre os atores (FORD; FORD, 1995), surgiu a 

motivação de realizar este estudo para compreender como as conversações contribuem para a 

construção das respostas à mudança organizacional. Em um primeiro momento, foram 

realizadas pesquisas nas bases de dados PROQUEST, EBSCO e SCOPUS, em outubro de 2017 

considerando os termos organizational change, conversation e responses. Tal pesquisa revelou 

a escassez de estudos que abordem essa temática tendo apenas 5 estudos realizados, sendo que 

nenhum apresenta pesquisa empírica. Os estudos existentes têm sua concentração localizada 

nos países Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, porém, no Brasil não há nenhum estudo que 

aborde essa temática.   

Com base nas considerações feitas, o presente estudo tem como objetivo principal 

compreender como as conversações dos agentes e as conversas de fundo contribuem para 

a construção de respostas à mudança nas organizações. 

Para que se possa atingir o objetivo geral, faz-se necessário alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Descrever um processo de mudança organizacional; 

b) Descrever e analisar conversas entre agentes de mudança durante o processo de 

mudança, identificando as respostas à mudança. 

c) Descrever e analisar conversas de fundo e identificar como contribuem para a 

construção de respostas à mudança. 

Para a condução da pesquisa, empregamos a abordagem qualitativa pois, segundo 

Creswell (2010), é por meio desta abordagem que o pesquisador busca compreender o 

fenômeno segundo os envolvidos, que constroem a realidade em interação com o mundo social. 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso que, de acordo com Yin (2015), pode ser 

utilizado em muitas situações para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo. Essa estratégia tem sido amplamente 

utilizada na área do comportamento organizacional, em especial quando se deseja compreender 

processos de mudança organizacionais (GODOY, 2010). 

O processo de mudança selecionado como caso para o desenvolvimento desta pesquisa 

dá-se em uma Instituição de Ensino Superior privada, localizada na região norte do Brasil, onde 

ocorre a implementação de um novo departamento que tem como principal responsabilidade 

gerenciar a permanência do aluno na instituição, a fim de evitar a evasão. A evasão é um 
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fenômeno contemporâneo e que vem ganhando a atenção de gestores educacionais devido ao 

aumento do número de alunos que abandonam o ensino superior. A última pesquisa realizada 

no Brasil pelo Censo da Educação (2017) mostra que, em 2010, a taxa de evasão no ensino 

superior era de 11,4%. Em 2014, a taxa subiu para 49%. Essa mesma pesquisa apontou que, 

dos 2.502.933 alunos que ingressaram no ensino superior em 2010, 55,6% abandonaram os 

cursos em um período de cinco anos. Assim como parte das instituições de ensino superior 

privadas no Brasil, a instituição pesquisada tem sofrido com a evasão. Por isso, a mantenedora 

decidiu pela implementação da área de Gestão da Permanência, que trabalhará com dados 

advindos de um sistema preditivo de evasão, pioneiro no Brasil. 

Como fonte de coleta de dados, foram utilizadas observação participante, grupos de foco 

e documentos. Os participantes dos grupos de foco e da reunião observada foram coordenadores 

e professores dos cursos que apresentam índices altos de evasão. Para analisar os dados, foi 

utilizada a análise temática, segundo Flores (1994), e a análise inspirada na pragmática da 

comunicação, por meio da identificação dos atos de fala (SEARLE, 1969). 

Este estudo está dividido em três seções, além da introdução. A primeira contempla o 

referencial teórico que tratará sobre mudança organizacional, respostas à mudança e o papel da 

comunicação em processos de mudança. Na sequência, são apresentados os procedimentos 

metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, seguindo da apresentação, análise e 

interpretação dos dados, finalizando com as considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Para a composição do referencial teórico, em que estão incluídos os conceitos, 

tipologias, respostas à mudança e a comunicação em processos de mudança, foram utilizados 

alguns dos artigos identificados na pesquisa realizada nas bases de dados. 

  

2.1 MUDANÇA NO ÂMBITO DAS ORGANIZAÇÕES: CONCEITOS E ABORDAGENS 
 
2.1.1 Conceitos 
 

Muito explorada e estudada por diversos pesquisadores nas Ciências Sociais Aplicadas, 

a mudança no contexto das organizações é um tema complexo e desafiador. Diversos são os 

artigos e livros, assim como os enfoques e abordagens. Wood Jr (2009, p. 4) sabiamente 

reconhece que “caminhar pelo tema da mudança organizacional é manter constantemente uma 

janela aberta para o mundo, agir com sensibilidade e crítica e manter a mente aberta”. 

Segundo Ferreira e Holanda (1996, p. 1353), mudança significa o “ato ou efeito de 

mudar; deslocação; modificação; transformação; alteração, variação”. No âmbito das 

organizações, as definições de mudança são diversas e não há um eixo norteador comum a todas 

(LIMA; BRESSAN, 2003). 

Para Nadler, Shaw e Walton (1995), mudança organizacional é a resposta das 

organizações às transformações que vigoram no ambiente, com o intuito de manter a 

congruência entre os componentes organizacionais como trabalho, pessoas, arranjos/estrutura, 

cultura. Já para Van de Vem e Poole (1995), mudança organizacional é uma sequência de 

eventos que se desenvolvem durante a existência da entidade organizacional. Para compreender 

a mudança, Greenwood e Hinings (1993) basearam-se no conceito de arquétipos 

organizacionais, definido por esses mesmos autores em um trabalho anterior como sendo o 

“agrupamento de estruturas e sistemas prescritos e emergentes que dão ordem e coerência, 

sendo sustentados por um conjunto de ideias, valores e crenças” (GREENWOOD; HININGS, 

1993, p. 212). A mudança, consiste em qualquer alteração no desenho do arquétipo da 

organização com o intuito de aperfeiçoar a coerência entre seus elementos (GREENWOOD; 

HININGS, 1993). 

Diferentemente dos autores acima, Tsoukas e Chia (2002) entendem que a mudança é 

um processo de contínuo retecer das redes de crenças e hábitos de ação dos atores na busca por 

organizar as novas experiências que são obtidas por meio das interações entre eles. A 

perspectiva de emergência e da mudança também já foi defendida por Orlikowski (1996), que 
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entende que a mudança surge de ações e práticas entre os atores organizacionais ao lidar com 

oportunidades, contingências e situações do dia a dia que não foram planejadas. 

O Quadro 1 apresenta algumas definições de mudança organizacional proposta por 

alguns teóricos ao longo das últimas décadas. 

Quadro 1 – Definições sobre mudança organizacional 

DEFINIÇÃO DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL AUTORES 
É uma resposta às crises, considerando como principais elementos 

a tecnologia, o comportamento social, as instituições e as 
estruturas. 

Basil e Cook 
(1974 apud WOOD 

JR, 1995) 
Engloba alterações fundamentais no comportamento humano, nos 
padrões de trabalho e nos valores em resposta a modificações ou 
antecipando alterações estratégicas, de recursos ou tecnologia. 

Herzog 
(1991) 

Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas direcionadas à 
mudança planejada do ambiente organizacional, com o propósito 

de elevar o desenvolvimento individual e o desempenho 
organizacional. 

Porras e Robertson 
(1992) 

É a resposta das organizações às transformações que vigoram no 
ambiente, com o intuito de manter a congruência entre os 

componentes organizacionais (trabalho, pessoas, 
arranjos/estrutura, cultura). 

Nadler, Shaw e 
Walton 
(1995) 

Agrupamento de estruturas e sistemas prescritos e emergentes que 
dão ordem e coerência, sendo sustentados por um conjunto de 

ideias, valores e crenças. 

Greenwood e Hinings 
(1996) 

Qualquer alteração, planejada ou não, nos componentes 
organizacionais, pessoas trabalho, estrutura formal, cultura ou nas 

relações entre a organização e seu ambiente, que possa ter 
consequências relevantes, de natureza positiva ou negativa, para a 

eficiência, eficácia e/ou sustentabilidade organizacional. 

Lima e Bressan 
(2003, p. 25) 

Surge das ações e práticas entre os atores organizacionais ao lidar 
com oportunidades, contingências, e situações não planejadas do 

dia a dia. 

Orlikoski 
(1996) 

A mudança nunca começa porque ela nunca para; desse modo, é 
uma ação constante e o ideal seria designá-la de "mudando" ao 
invés de mudança, para dar essa ideia de processo ininterrupto. 

Weick e Quinn 
(1999) 

Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, 
cultural, tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de 

gerar impacto em partes ou no conjunto da organização. 

Wood Jr 
(2000) 

Retecer das teias de crenças e hábitos de ação dos atores como um 
resultado de novas experiências obtidas por interações dos atores 

organizacionais. 

Tsoukas e Chia 
(2002) 

Uma situação que interrompe os padrões normais de uma 
organização e convoca os participantes a adotar novos padrões, 

envolvendo uma ação conjunta de processos deliberados e 
emergentes, que podem ser altamente ambíguos. 

Ford, Ford e 
D’Amélio 

(2008) 

Fonte: elaborado pela autora. 
Analisando o Quadro 1, é possível verificar que a mudança no âmbito organizacional 

era vista na literatura como uma resposta às crises (BASIL; COOK, 1974 apud WOOD JR, 
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1995), afetando o comportamento humano (HERZOG, 1991) e ocorria de maneira planejada 

(PORRAS; ROBERTSON, 1992) com o objetivo de manter a coerência entre os componentes 

organizacionais (NADLER; SHAW; WALTON, 1995). Com o passar do tempo, a ideia de que 

a mudança ocorre apenas de maneira deliberada foi combatida por alguns teóricos que a 

defendem sob uma perspectiva de continuidade (WEICK; QUINN, 1999; ORLIKOWSKI, 

1996) e ação dos atores organizacionais (TSOUKAS; CHIA, 2002; LIMA; BRESSAN, 2003; 

FORD; FORD; D`AMELIO, 2008). É possível constatar também, como afirmado por Neiva e 

Paz (2015), que a definição do termo é problemática e não há um eixo comum a todas as 

definições encontradas na literatura.  

As definições de mudança estão imbricadas às diversas tipologias que foram 

desenvolvidas para classificação dos tipos de mudança. No próximo tópico, apresentaremos as 

principais tipologias encontradas na literatura sobre mudança no âmbito das organizações. 

 

2.1.2 Tipologia de Mudança no âmbito das Organizações 

 

Assim como as definições do termo, diversas são as tipologias que envolvem mudança 

nas organizações. Entretanto, entre os estudos analisados neste trabalho, foi possível identificar 

que as tipologias são pouco divergentes, sobrepondo-se ou complementando-se umas às outras. 

No modelo de equilíbrio pontuado, Tushman e Romanelli (1985) apresentam a evolução 

organizacional ocorrendo por meio de breves períodos de mudança radical ao longo de períodos 

de mudança convergente, ou incremental. A mudança convergente ocorre em períodos longos, 

nas quais diversas adaptações (fine tunning) por meio de mudanças incrementais acontecem, 

buscando equilíbrio com o ambiente e com a orientação estratégica vigente. A mudança radical 

ocorre em resposta, ou antecipação, à mudança descontínua do ambiente. A mudança radical, 

que é a alteração da orientação estratégica da organização, implica na mudança simultânea de 

ao menos três dos cinco tipos de domínio de atividades da organização: valores, estratégia, 

estrutura, distribuição de poder e sistemas de controle (ROMANELLI; TUSHMAN, 1994). A 

mesma tipologia para a mudança organizacional é encontrada nos estudos de Greenwood e 

Hinings (1993), que classificam a mudança radical como sendo a ruptura na orientação da 

organização, enquanto a mudança convergente é um simples ajustamento na orientação já 

existente, visando à manutenção do status quo e levando à inércia.  

Burke e Litwin (1992) utilizam a tipologia de mudança transacional e mudança 

transformacional. A mudança transacional altera apenas alguns aspectos da organização e tem 

como objetivo principal a eficiência organizacional, pressupondo a estabilidade interna, não 

implicando, portanto, em mudanças na identidade, na missão ou valores da organização 
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(BURKE; LITWIN, 1992). A mudança transformacional, por sua vez, provoca a ruptura de 

padrões comuns, como cultura, liderança e missão estratégica, afetando a organização a um 

nível macro. Esse tipo de mudança surge da necessidade de adaptação nas alterações do 

ambiente externo, o que envolve a criação de novas estratégias, processos, estruturas e até 

redefinição da missão organizacional (BURKE; LITWIN, 1992). 

Porras e Robertson (1992) distinguem as mudanças como sendo de primeira e segunda 

ordem. A mudança de primeira ordem, para esses autores, é linear e contínua, envolvendo 

alterações nas características dos sistemas, sem causar, porém, rupturas em aspectos chaves da 

organização. Já a mudança de segunda ordem é multidimensional, radical, descontínua e 

compreende quebras de padrões organizacionais. 

Nadler e Tushman (1995) categorizam as mudanças organizacionais como incrementais 

e estratégicas. A incremental refere-se às mudanças que ocorrem com o objetivo de melhorar 

os ajustes entre os componentes da organização. Tais mudanças envolvem foco em melhorias 

limitadas, mas podem envolver diversos recursos necessários, além de impactos nas pessoas 

envolvidas. A mudança estratégica, por sua vez, reforça o objetivo de modificar a organização 

como um todo, ou seja, a “organização não está tentando melhorar o ajuste, mas sim construir 

uma configuração totalmente nova, com novas estratégias, novos trabalhos, novos arranjos de 

organização formal e assim por diante” (NADLER; TUSHMAN, 1995, p. 23). Além disso, para 

esses autores, as mudanças podem ocorrer de forma reativa ou antecipada. As mudanças 

reativas correspondem a mudanças que são respostas a pressões impostas à organização, 

enquanto as mudanças antecipadas correspondem a mudanças resultantes de uma análise de 

cenários futuros. 

Após uma extensa revisão da literatura no campo da mudança organizacional, Weick e 

Quinn (1999) concluíram que as mudanças podem ser contempladas por meio de duas 

abordagens: contínuas e episódicas. Para eles, o ponto fundamental que permite distinguir as 

mudanças episódicas e as mudanças contínuas é a categoria “tempo”, que pode ser entendida 

como "características do ritmo, da velocidade e do padrão de trabalho ou atividade" (WEICK; 

QUINN, 1999, p. 365). A mudança episódica é pouco frequente, descontínua e intencional, 

ocorrendo entre dois períodos de convergência, quando a organização sai de sua condição de 

equilíbrio. Já a mudança contínua é constante, cumulativa e evolutiva, e podem ser pequenos 

avanços contínuos no cotidiano da organização, cujo acúmulo pode provocar uma grande 

mudança, em termos de escala, como ocorre na mudança episódica. 

Ajustes constantes, mesmo que pequenos, existentes entre as unidades organizacionais, 

são capazes de alterar estruturas e estratégias (WEICK; QUINN, 1999). Anteriormente, 

Orlikowski (1996) já havia defendido que as organizações estão em uma busca constante pelo 
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ajustamento de suas práticas e estruturas e tais ajustamentos são a essência da mudança 

organizacional. Para a autora, “as variações que são repetidas, compartilhadas, amplificadas e 

disseminadas, podem, ao longo do tempo, produzir perceptíveis e marcantes mudanças 

organizacionais” (ORLIKOWSKI, 1996, p. 89). Apoiada nos estudos de Mintzberg (1985), 

Orlikowski (1996) propôs a expressão mudança emergente e distingue que “onde a mudança 

deliberada é a realização de um novo padrão de organização precisamente como pretendido 

originalmente, a mudança emergente é a realização de um novo padrão, na ausência de 

intenções explícitas, definidas a priori” (ORLIKOWSKI, 1996, p. 65). Para a autora, a mudança 

deliberada e a mudança emergente são complementares uma à outra pois, embora os gestores 

possam deliberar sobre a mudança, as pessoas que farão parte dela ajustarão o que foi 

deliberado, na mesma ou em outra direção. 

Ao abordar sobre mudanças nas organizações, a literatura acadêmica, na abordagem 

episódica, apresenta os termos “agentes de mudança” e “receptores da mudança” para referir-

se ao papel das pessoas envolvidas no processo de mudança (WEICK; QUINN, 1999; MATOS, 

2016). Os agentes de mudança são classificados por Kanter, Stein e Jick (1992) em estrategistas 

da mudança e implementadores da mudança. Os estrategistas da mudança são, na visão desses 

autores, os responsáveis por identificar a mudança, criando a visão e especificando o resultado. 

Já os agentes implementadores podem ser considerados como os representantes dos agentes 

estrategistas, pois gerenciam o dia a dia do processo de mudança, desenvolvendo e declarando 

a visão e as etapas do processo, além de gerenciar os receptores, que são os responsáveis pela 

implementação, adoção ou adaptação da mudança (KANTER; STEIN; JICK, 1992).  

Silva e Vergara (2003, p. 11) defendem, no entanto, que “toda pessoa é um ator e que a 

realidade das organizações se produz, se reproduz e se transforma por meio dos jogos de 

diferentes grupos e indivíduos que a compõem, inclui todos aqueles e aquelas que estão na base 

da hierarquia”. De igual modo, Matos (2016) considera que, em um processo de mudança, todos 

os que participam são agentes, pois interagem continuamente a fim de que a mudança seja 

implementada. Para Tsoukas e Chia (2002), gestores são agentes como qualquer outro ator 

organizacional, porém, possuem o que os autores chamam de “poderes declarativos”, ou seja, 

pelo status quo podem decidir sobre algo, o que os coloca em uma posição privilegiada lhes 

dando oportunidades de amplificar as mudanças desenvolvidas. 

Compartilhamos neste estudo que, em processos de mudança nas organizações, todos 

agem, portanto, todos são agentes. No próximo tópico, abordaremos as respostas que podem 

ser encontradas nos agentes de mudança das organizações. 

 

2.2 REAÇÕES E RESPOSTAS À MUDANÇA  
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Dentre as diversas linhas de pesquisas existentes no campo da mudança organizacional, 

há uma que repousa o foco nas reações dos indivíduos que participam da mudança (JUDGE et 

al., 1999).  

A mudança pode gerar diversas reações, pois enquanto alguns conseguem enxergar 

benefícios nos processos de mudança, outros enxergam apenas pontos negativos (CANÇADO; 

SANTOS, 2014). Para as autoras, 
 
O grau em que a atitude face aos processos de mudança é mais ou menos 
favorável pode estar associado a diversos fatores, podendo-se destacar os 
fatores relacionados com a cultura e identidade organizacional, ao exercício 
da liderança e aos relacionados a atitudes mais gerais dos empregados em 
relação à empresa (CANÇADO; SANTOS, 2014, p. 104). 
 

A mudança irá trazer respostas que podem ser positivas ou negativas (ARMENAKIS; 

BEDEIAN, 1999), como por exemplo expressões de compromisso, receptividade, estresse, 

cinismo (SOUZA; VASCONCELOS; ANDRADE, 2009). Uma extensa revisão da literatura 

acadêmica, do período de 1948 a 2007, sobre reações dos receptores em processos de mudança 

organizacional, realizada por Oreg, Vakola e Armenakis (2011), classificou as reações 

explícitas à mudança, fundamentado na definição de Piderit (2000), em três dimensões: reações 

afetivas, reações cognitivas e reações comportamentais. Essas atitudes, para os autores, são 

reações explícitas que se referem diretamente à maneira como os receptores sentem a mudança 

(afetivo), pensam sobre a mudança (cognitivo), ou o que pretendem fazer em resposta à 

mudança (comportamento).  

As atitudes frente à mudança são construídas segundo as avaliações que os atores 

organizacionais desenvolvem a respeito das iniciativas de mudança implantadas pela 

organização e são pontos críticos para o sucesso do processo de mudança, pois predispõe sobre 

a maneira de agir do indivíduo (LINES, 2005). Quando os atores envolvidos no processo de 

mudança possuem atitudes positivas, há propensão de se comportarem de maneira estável, 

apoiando e facilitando a iniciativa de mudança. Não obstante, quando os indivíduos possuem 

atitudes negativas, há propensão de se comportarem com oposição, sabotando a iniciativa e 

agindo com resistência (LINES, 2005). Mackay, Kuntz e Näswall (2013) complementam que 

as reações dos envolvidos em processos de mudança nas organizações também podem ser 

ambivalentes, variando ao longo do tempo. 

As respostas à mudança são classificadas por Sonenshein (2010) aceitação/apoio, 

aceitação, resistência. Enquanto a resposta de aceitação/apoio pode ser identificada em 

indivíduos com comportamentos de promoção à mudança, a resposta de aceitação é encontrada 
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nos indivíduos que fazem a mudança, mas com indiferença, ou seja: esses indivíduos não 

promovem e nem boicotam a mudança. Já a resposta de resistência é identificada por 

comportamentos para subversão da mudança e objeções a novas práticas.  

A resistência à mudança é um tema frequentemente abordado nos estudos sobre 

mudança e amplamente aceito como um modelo mental nas organizações (DENT; 

GOLDBERG, 1999). O termo é creditado a Kurt Lewin (1947 apud DENT; GOLDBERG, 

1999), que define a resistência como o resultado da intenção de um indivíduo (ou grupo) a se 

contrapor às forças sociais, tendo por objetivo direcionar o sistema para uma nova posição de 

equilíbrio. Entretanto, Dent e Goldberg (1999) esclarecem que o termo foi creditado à Kurt 

Lewin no primeiro estudo empírico publicado sobre resistência à mudança, realizado por Coch 

e French (1948), o que acabou por influenciar grande parte da literatura até a década de 1980 

que tende a enfatizar que a resistência é nociva à organização, sendo apontada como uma das 

principais barreiras ao sucesso nos processos de mudança (DENT; GOLDBERG, 1999). 

Na contramão de grande parte dos teóricos organizacionais, Ford, Ford e D'Amelio 

(2008), e Ford e Ford (2009, 2010) declaram que a resistência pode ser um recurso valioso em 

prol da mudança. Para os autores, é preciso parar de culpar a resistência ao identificá-la como 

um obstáculo no processo de mudança. Ao invés disso, é necessário utilizar a resistência a favor 

do processo de mudança. Para os autores:  
 
[…] uma visão mais completa e equilibrada da resistência pode proporcionar 
mais flexibilidade no campo de gerenciamento de mudanças. […] Embora 
pareça ser a abordagem de consenso, culpar a resistência rouba dos gerentes 
uma alavanca poderosa na condução da mudança. A resistência é feedback e, 
como todos os comentários, pode ser útil para melhorar o design e a 
implementação do processo em questão (FORD; FORD, 2010, p. 24). 
 

A maior parte dos estudos sobre resistência à mudança utiliza uma perspectiva 

individualista, na qual a resistência reside no receptor da mudança (DENT; GOLDBERG, 

1999), e os agentes de mudança são retratados como vítimas dessa resistência (FORD, FORD, 

2009). Apoiados pelos estudos de outros pesquisadores como Dent e Goldberg (1999), Ford, 

Ford e D’Amelio (2008) propuseram analisar a resistência além da ótica tradicional e 

individualista, sugerindo que os agentes de mudança contribuem para a ocorrência da 

resistência por meio de suas ações e inações. Tal ponto de vista é apoiado por Sonenshein 

(2010), que critica a visão dominante de que a resistência está localizada nos receptores da 

mudança. No Brasil, o trabalho de Matos (2016), fundamentado na proposta de Ford, Ford e 

D’Amelio (2008), mostrou como a resistência é construída na relação entre agentes e receptores 

em um processo de mudança extremo, relativo à consolidação de duas plantas pertencentes à 

uma divisão de uma indústria do setor automotivo. Os resultados do estudo evidenciaram que 



26 
 

 

a resistência é uma construção na qual as ações executadas pelos agentes geram ações e 

(re)ações em um processo contínuo, ao longo do tempo. Além disso, quem havia planejado a 

implementação da mudança, ou seja, os agentes de mudança, no papel de implementadores e 

representantes da organização, também resistem à ela, contribuindo assim para a geração de 

resistência em outros envolvidos no processo (MATOS, 2016). A resistência é um fenômeno 

natural e inevitável em processos de mudança organizacional, e independentemente do nível 

dos envolvidos, será manifestada (KURTZ; DUCAN, 1998) e construída nas relações entre os 

atores (MATOS, 2016). 

Enquanto para alguns autores a superação da resistência pode ocorrer por meio da 

comunicação (CANÇADO; SANTOS, 2014), ao analisar a resistência à mudança para além da 

ótica tradicional, Ford, Ford e D’Amelio (2008) defendem a importância da comunicação na 

própria construção dessa reação à mudança. No próximo tópico, elucidaremos ao leitor como 

isso ocorre, na visão de Ford, Ford e colaboradores, e outros autores. 

 

2.3 A COMUNICAÇÃO EM PROCESSOS DE MUDANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A comunicação em processos de mudança organizacional tem atraído grande atenção 

de estudiosos e profissionais nas últimas décadas, sendo reconhecida como relevante em 

processos de mudança (HERACLEOUS, 2002). Entretanto, a pesquisa da comunicação nesse 

contexto ainda é pouco desenvolvida (JOHANSSON; HEIDE, 2008).  

A comunicação é caracterizada pelas práticas interlocutivas e, conforme defendido por 

Braga (2001, p. 18), “o objetivo da comunicação é tudo o que há de propriamente 

‘conversacional’, de troca simbólica e de práticas interativas, nas diversas instâncias e situações 

da vida social”. 

Johansson e Heide (2008) revisaram os trabalhos no campo da comunicação e mudança 

organizacional no período de 1995 até 2007. A partir da seleção de 100 artigos, as autoras 

identificaram quais abordagens da comunicação podiam ser encontradas em processos de 

mudança organizacional. As três abordagens encontradas pelas autoras foram: comunicação 

como ferramenta, comunicação como transformação social, comunicação como processo 

socialmente construído. 

Na abordagem da comunicação como ferramenta, a comunicação é reconhecida apenas 

como um instrumento para informar, criar compreensão, levando à mudança de atitudes e 

comportamentos das pessoas (JICK, 1993 apud JOHANSSON; HEIDE, 2008).  Nessa 

abordagem, os problemas de implementação desaparecerão se e quando os membros da 

organização receberem informações claras e entenderem seu papel no processo de mudança. 
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Um dos objetivos da comunicação durante um processo de mudança, nessa abordagem, é 

prevenir ou reduzir a resistência à mudança, e assim estabelecer as bases para a efetividade da 

implementação, além de reduzir a incerteza sobre a situação presente e futura, criando nos 

envolvidos a prontidão para a mudança (ELVING, 2005).  

Na abordagem da comunicação como um processo socialmente construído, a mudança 

é considerada como um fenômeno que ocorre dentro da comunicação (FORD; FORD, 1995), 

em um contexto composto por interações humanas (JOHANSSON; HEIDE, 2008). O processo 

de mudança é considerado uma ocasião em que novas realidades sociais são construídas por 

meio da comunicação (ELVING, 2005), ou seja, a comunicação é o meio em que a mudança 

é constituída (FORD; FORD, 1995). Essa abordagem está em oposição àquela que considera 

a comunicação uma ferramenta apenas para informar ou representar algo (JOHANSSON; 

HEIDE, 2008). Nessa abordagem são analisadas as práticas discursivas que, conforme Tsoukas 

(2005), preocupa-se com o que é falado e a ação. Para esse autor, “não é possível entender o 

comportamento humano, a menos que entendamos os significados que são expressos nas 

palavras e dentro de um contexto” (TSOUKAS, 2005, p. 98). 

Por fim, na abordagem da comunicação como um processo de transformação social, a 

comunicação também é o meio em que ocorre a mudança, porém, o foco está na dimensão de 

poder e domínio (JOHANSSON; HEIDE, 2008).  

Enxergar as organizações como realidades construídas socialmente é concordar que essa 

construção se dá por meio da linguagem nas interações, em outras palavras, na comunicação 

(GIDDENS, 1984 apud FORD; FORD, 1995). Nessas interações ocorrem conversas entre os 

atores, de maneira pluralista (FAIRCLOUGH, 1992; HANZEN; 1993 apud FORD; FORD, 

1999).  

Este estudo apoia-se no que foi defendido pelos teóricos que entendem que a produção 

da mudança não é um fenômeno que usa a comunicação como ferramenta, mas sim é um 

fenômeno que é criado, produzido e mantido pela comunicação (POOLE; DE SANCTIS,1990 

apud FORD; FORD, 1995; FORD; FORD; MCNAMARA, 2002). No próximo tópico 

abordaremos qual o papel das conversações na produção da mudança. 

 

2.3.1. O papel das conversações em processos de mudança planejada 

 

Para alguns teóricos (GIDDENS, 1984; POOLE; DE SANCTIS, 1990 apud FORD; 

FORD, 1995), a mudança como fenômeno organizacional “ocorre, necessariamente, no 

contexto de interações sociais humanas, que constituem e são constituídas pela comunicação, 

mais especificamente nos tipos de conversas que os gerentes usam para criar, sustentar, focar e 
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completar uma mudança” (FORD; FORD, 1995, p. 542). Nessa abordagem, as organizações 

podem ser entendidas como constituídas de redes de conversas que estabelecem o contexto em 

que os atores sociais atuam e preparam o cenário para o que será ou não realizado (FORD; 

1999).  

Mas o que de fato são as conversas? Para Berger e Luckman (1966 apud FORD, 1999, 

p. 483), “no nível mais básico, as conversas são tudo aquilo que é falado e ouvido entre duas 

ou mais pessoas”. Já para Capella e Street (1985 apud FORD; FORD; 1995, p.1545), “a 

conversa é uma complexa mistura de informações de eventos auditivos, visuais, olfativos e 

táteis”, ou seja, a conversa inclui não somente aquilo que é falado, mas todo o aparato de 

símbolos, artefatos, histórias etc. Apoiados em Austin (1962) e Searle (1969), Ford e Ford 

(1995) consideram que conversa, ou as conversações, têm natureza performativa e podem ir de 

uma simples fala até uma extensa rede de falas que constituem discussões, narrativas e outras 

formas de discurso. Esses autores defendem que em todo processo de mudança deva existir 

quatro tipos de conversas fundamentais, sendo que cada uma delas desempenha um papel único 

no avanço do processo de mudança. Cada tipo de conversa deve ser composto por uma 

combinação distinta de atos de fala, conceito que está na origem da abordagem pragmática da 

comunicação, segundo a qual linguagem é ação (SEARLE, 1969 apud FORD; FORD, 1995).  

Elaborada inicialmente por John Austin (1962) e ampliada por Searle (1969), a Teoria 

dos Atos de Fala é considerada uma das principais correntes da filosofia da linguagem 

contemporânea no que diz respeito à análise pragmática da linguagem (BATISTA, 2012). 

Searle (1969 apud COSTA, 2010, p. 180) define os atos de fala “como atos executados pelos 

falantes de uma língua”. Para o autor, os atos de fala são regidos por regras construídas 

socialmente, e não por meio da linguística. Em outras palavras, um ato de fala é toda ação 

realizada por meio do dizer. A teoria, elaborada por Austin (1962), argumenta que a partir do 

momento em que um enunciador, com determinadas intenções, dirige-se para outro falante, 

conseguindo ou não obter aquilo que deseja e que foi expresso, mesmo que indiretamente, 

utiliza atos de fala constituídos pelo ato locucionário, ato ilocucionário e ato perlocucionário 

(BATISTA, 2012). 

O ato locucionário relaciona-se com o proferimento de uma sequência linguística, ou 

seja, é a emissão da mensagem, ou o ato de dizer (BATISTA, 2012). O ato ilocucionário 

expressa de forma direta, ou indireta, as intenções dos falantes, o que determina as ações de 

comunicação, variando de contexto para contexto (BATISTA, 2012). Por fim, o ato 

perlocucionário se refere às reações ou consequências causadas nos ouvintes por meio do que 

foi dito (COSTA, 2010). Ampliando a teoria proposta por Austin (1962), Searle (1969) 
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classificou os atos de fala em cinco categorias: assertivos, diretivos, comissivos, expressivos e 

declarativos (FORD; FORD; 1995). 

Os atos de fala assertivos são as declarações suportadas por uma evidência e mostram a 

crença do locutor quanto à verdade da declaração. Os atos de fala diretivos são imperativos e 

expressam uma ação futura a ser realizada pelo ouvinte. Os atos de fala comissivos, também 

conhecidos como atos de fala de promessa, são empregados para estabelecer um acordo com o 

ouvinte. Já os atos de fala expressivos mostram sentimentos, enquanto os atos de fala 

declarativos modificam situações (SEARLE, 1969 apud FORD; FORD, 1995).  

Todo indivíduo tem um padrão de conversação, mas é totalmente possível alterar esse 

padrão para que a comunicação aconteça de maneira mais efetiva (FORD; FORD, 2008). 

Amparados pela Teoria dos Atos de fala, Ford e Ford (1995) defendem que, embora os agentes 

de mudança possam se envolver em muitas conversas, existem quatro combinações diferentes 

de atos de fala que correspondem a quatro conversas. Para esses autores, “a mudança planejada 

é produzida pelo desenvolvimento dessas conversas e a eficácia do agente de mudança na 

produção da mudança intencional pode ser aumentada mediante a aplicação efetiva dessas 

conversas” (FORD; FORD, 1995, p. 543). As quatro conversas propostas pelos autores são 

conversas de iniciação, para compreensão, para desempenho e conversas de encerramento. 

A despeito das quatros conversas propostas por Ford e Ford (1995) serem apresentadas 

como uma sequência que produz a mudança intencional, os autores enfatizam que a mudança 

não ocorre, necessariamente, de maneira linear. Para os autores, a produção de mudanças 

intencionais exige que o indivíduo se mova entre conversas de iniciativa, compreensão (ou 

entendimento), desempenho e encerramento, conforme as condições e circunstâncias o 

justifiquem. 

Nos próximos tópicos serão abordados cada tipo de conversação para melhor 

esclarecimento ao leitor. 

 

2.3.1.1 Conversas de iniciação 

 

A primeira fase de um processo de mudança planejado é a “chamada” ou “proposta” 

que tem por objetivo levar a organização de um ponto para outro (KOUZES; POSNER, 1987 

apud FORD; FORD, 1995, p. 546).  

Conversas de iniciação baseiam-se em asserções, diretrizes e declarações, e podem 

surgir em diferentes lugares e em diferentes situações, como reuniões informais, onde os 

agentes de mudança expõem suas visões do que é e o que poderia ser feito, ou um resultado de 

outros processos de mudança na organização (FORD; FORD, 1995). 
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Ford e Ford (1995) declaram que as conversas para iniciação são como a etapa de 

identificação da mudança, quando as oportunidades, crises e problemas são reconhecidos e 

evocam ações. Tomando a forma de propostas, sugestões ou recomendações, o objetivo desse 

tipo de conversa é iniciar, lançar ou abrir uma nova arena para consideração e investigação, 

criando uma nova possibilidade ou oferecendo uma alternativa ao que está sendo considerado 

ou perseguido atualmente. 

 

2.3.1.2 Conversas de Compreensão/Entendimento 

 

Segundo Sherr (1989 apud FORD; FORD, 1995), as conversas para compreensão 

podem ser caracterizadas por afirmações que fornecem informações. Por meio delas, os 

receptores da mudança examinam hipóteses, expressam sua opinião, crenças e sentimentos, o 

que lhes permite dar sentido ao que está ocorrendo. É nesse tipo de conversa que os problemas 

são formulados, analisados, são criadas alternativas e as decisões são tomadas. É importante 

ressaltar que, embora as conversas para a compreensão forneçam uma justificativa para a ação, 

elas não se destinam a produzir a própria ação (FORD; FORD, 1995).  

As conversas para entendimento são um processo vital para que os envolvidos possam 

ter a oportunidade de falar sobre o futuro e discutir sobre como o que vai ser mudado alterará 

suas atividades:  
 
[…] o propósito de ter uma conversa para entendimento é dar a oportunidade 
para os participantes interagirem com a iniciativa de mudança, para que eles 
possam descobrir um significado positivo para seus próprios papeis na criação 
do futuro (FORD; FORD, 2009, p. 60). 
 

Ford e Ford (1995) alegam que as conversas para compreensão geram três subprodutos 

importantes para o processo de mudança. O primeiro é a especificação das condições que 

existirão quando a mudança planejada for concluída. As condições de satisfação oferecem 

requisitos mensuráveis e observáveis (KANTER; STEIN; JICK, 1992) que devem ser 

cumpridos para que a mudança seja concluída e bem-sucedida. É importante que as condições 

de satisfação e os objetivos da mudança sejam claros para que seja possível, em um momento 

posterior, avaliar o progresso feito (FORD; FORD, 1995). 

O segundo subproduto é o apoio, participação e envolvimento por parte dos envolvidos 

no processo de mudança. Sustentados por Beer (1980), Ford e Ford (1995, p. 549) defendem 

que, sem o apoio e envolvimento dos envolvidos no processo de mudança, “as pessoas podem 

não entender o que está acontecendo, ou não conhecer seu papel na empresa, e podem resistir 

aos esforços de mudança”. 
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O terceiro subproduto incide sobre a interpretação daqueles que têm um papel/poder de 

decisão durante o processo. Para Ford e Ford (1995), uma vez que as conversas para a 

compreensão servem para transmitir significados, desenvolver entendimentos e compartilhar 

ideias, elas permitem que agentes de mudança, que tomam decisões no processo, não só tomem 

sentido sobre o que foi compartilhado e aprendido, mas indiquem quais mudanças podem ou 

devem ser introduzidas no futuro.  

 

2.3.1.3 Conversas de Desempenho 

 

As conversas para desempenho têm como objetivo a geração de ação e resultado. Nesse 

tipo de conversa, as solicitações e promessas específicas feitas por um agente de mudança 

servem de "chamadas para a ação” e geram compromissos para que os receptores tomem ações 

específicas e/ou produzam determinados resultados (WINOGRAD; FLORES, 1987 apud 

FORD; FORD, 2009). Um pedido ou promessa deve especificar "quem-que-quando-onde" para 

as ações a serem tomadas. A conversa para desempenho depende das condições de satisfação 

que devem ter sido claramente definidas nas conversas de compreensão, a fim de produzir, de 

fato, a mudança planejada pelos agentes de mudança. 

Ford e Ford ressaltam que as conversas para desempenho não são, por exemplo, reuniões 

de feedback anuais que os gestores realizam com seus colaboradores: 
 
[…] conversa de desempenho não é uma avaliação do que aconteceu no 
passado, mas sim uma avaliação para o futuro. Conversas de desempenho são 
acordos específicos para o que deve ser feito, quando deve ser feito, porque é 
importante fazer, quem concorda em fazê-lo, qual resultado será entregue e 
como as coisas serão feitas (FORD; FORD, 2009, p. 1347). 
 

2.3.1.4 Conversas de Encerramento 

 

As conversas para encerramento são destinadas a completar ou encaminhar quaisquer 

pedidos ou promessas ainda abertas, ações tomadas (ou não), resultados produzidos (ou não), e 

são caracterizadas por afirmações, expressões e declarações para encerrar, formalmente, o 

processo de mudança. Quando uma promessa é feita, cria-se um compromisso de “fazer 

acontecer” e a conversa de encerramento encerra esse compromisso (PONTES, 1980 apud 

FORD; FORD, 2008), reconhecendo o que foi feito, ou não, e resumindo o status das ações.  

Ford e Ford (1995) ressaltam que esse tipo de conversa é importante para dar 

oportunidade aos envolvidos no processo de mudança para deixarem o evento ocorrido para 

trás, visando gerar uma sensação de “conclusão harmoniosa”, quando as tensões são reduzidas 
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ou deixadas no passado e o equilíbrio é restaurado. É nesse tipo de conversa que a confiança, 

eventualmente quebrada durante o processo de mudança, é reparada (FORD; FORD; 2008). 

Os meios de efetivar a conversa para encerramento incluem relatórios sobre a mudança, 

reconhecimentos, agradecimentos e até pedidos de desculpas (FORD; FORD, 1995). Uma 

proposta para as conversas de encerramento, feita por Albert (1984 apud FORD; FORD, 1995), 

inclui resumos, justificativas da finalização do processo, expressões dos sentimentos e 

discussões sobre outras mudanças, passadas e futuras. 

Como o processo de mudança é realizado pela interação entre pessoas, é essencial que, 

ao final do processo, o reconhecimento seja feito e as ações e resultados sejam celebrados, o 

que para DeForest (1986 apud FORD; FORD, 1995) envolve mais do que recompensas: é 

necessário ter cerimônia, aclamação e festividade, sendo importante que os envolvidos 

reconheçam que, após o processo de mudança finalizado, existem novas possibilidades e novos 

futuros que antes da iniciativa da mudança não existiam.  

Para Ford e Ford (1995, p. 552), “se a mudança foi completamente, em parte ou nada 

bem-sucedida, o futuro contém possibilidades, oportunidades e problemas diferentes dos que 

existiam antes da mudança. O futuro, provavelmente, encorajará novas conversas de iniciativas, 

e novas tentativas de introduzir outras mudanças”. 

Quando não há conversas para encerramento, as pessoas ficam insatisfeitas e novas 

tentativas de introduzir mudanças na organização tendem a falhar (BRIDGES, 1980 apud 

FORD; FORD, 2002). Ford e Ford (1995) defendem que a resistência é uma reação a um 

passado incompleto e por isso sugerem que as conversas de encerramento sejam realizadas, 

“trazendo as conversas de fundo do agente e do receptor para a frente” (FORD; FORD; D' 

AMELIO, 2008, p. 372). 

No próximo tópico, abordaremos o papel das conversas de fundo em processos de 

mudança nas organizações. 

 

2.3.2 O Papel das Conversas de Fundo no Processo de Mudança 

 

Em um estudo sobre resistência, comunicação e mudança, Ford, Ford e McNamara 

(2002) defendem que, pela intertextualidade, as conversas dos atores organizacionais trazem o 

histórico e a experiência vivida por eles para o enunciado presente, refazendo as conversas 

passadas, antecipando e dando forma às próximas conversas. Tal pensamento vai ao encontro 

do que Bakhtin (1986 apud FORD; FORD; MCNAMARA, 2002, p. 106) apresentou em seus 

estudos, quando disse que “as conversações são constituídas pelo o que os outros disseram antes 

de nós, por nossos próprios ditos e pela forma de dizer”, ou seja, as conversas com as quais a 



33 
 

 

realidade presente é constituída são também produto do processo de conversas construídas no 

passado. A essas conversas do passado, Ford, Ford e McNamara (2002) dão o nome de 

“conversas de fundo”, ou conversas de segundo plano. Segundo esses autores, outros teóricos 

como Berger e Luckman (1966), Harré (1980), Winograd e Flores (1987) e Spivey (1997) já 

haviam abordado o tema das conversas de fundo em seus estudos, dizendo que “são o resultado 

da experiência dentro de uma tradição direta e herdada, e proporcionam espaço para 

possibilidades que direcionarão o modo como ouvimos o que é falado e o que não é” (FORD; 

FORD; MCNAMARA, 2002, p. 108). 

 As conversas de fundo são produtos de experiências passadas, vividas de maneira direta 

ou indireta pelas pessoas e gerenciam o modo como elas entendem o que é dito e o que não é 

dito. No presente, as conversas de fundo são manifestadas nas interações diárias entre os atores 

sociais, criando contextos, realidade e significados contidos na comunicação (FORD; FORD; 

MCNAMARA, 2002). Aqueles autores propõem que as interações conversacionais entre os 

atores, que depois se tornam conversas de fundo, produzem três tipos genéricos de realidade e 

criam depois, no momento em que um novo processo de mudança ocorre, diferentes tipos de 

resistência à mudança. 

Os três tipos de conversas de fundo são: complacência, resignação e cinismo. Os 

autores ressaltam que essas realidades foram construídas nas conversações sobre o sucesso ou 

fracasso de mudanças passadas que, por sua vez, foram sustentadas por outras conversas de 

fundo.  

 A realidade de complacência, para Ford, Ford e McNamara (2002), é produzida em 

função de um histórico de sucesso da organização, o que leva as pessoas a evitarem fazer 

mudanças disruptivas no presente. Os autores citam que as pessoas se referem ao sucesso 

passado para fundamentar que perdurará, ou poderá ser repetido com facilidade, se as coisas 

ficarem como estão. Na resistência criada em realidades de complacência, as pessoas continuam 

a utilizar estratégias e ações que um dia foram bem-sucedidas, presumindo que a mudança não 

é necessária. Nessa realidade, é comum ouvir expressões populares como “em time que está 

ganhando não se mexe” ou “se não está quebrado, não conserte” (FORD; FORD; 

MCNAMARA, 2002, p. 110). Qualquer esforço para inspirar ou produzir uma mudança pode 

ser considerado desnecessário ou uma ameaça ao futuro, por isso, as conversas de fundo geradas 

em realidades de complacência estão entre as mais difíceis de serem alteradas, segundo os 

autores. 

Diferente do tipo de conversa anterior, as conversas que geram realidades de resignação 

são construídas a partir de falhas históricas na condução de mudanças na organização. Para 

Ford, Ford e McNamara (2002), uma organização que, no passado, sofreu insucesso com 
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alguma mudança, gera um ambiente de dúvidas e descrença nos atores sociais. Nessa realidade, 

o sentimento de culpa pelo fracasso passado domina. Essa culpa não é transferida para a 

realidade externa, mas sim para o próprio indivíduo ou organização. Os autores Ford, Ford e 

McNamara (2002, p. 111) citam que: 
 
Conversações geradas em realidades de resignação são caracterizadas pela 
“desistência de tentar, sabendo que falharemos” (Kouzes e Posner, 1993) e 
“sendo incapazes de fazer coisas melhores mesmo ansiando conseguir” 
(Martin, 1993). Conversações em realidade de resignação transmitem uma 
sensação de aflição, apatia, falta de esperança, depressão, tristeza e 
desinteresse (Steer, 1993). 
 

Ford, Ford e McNamara (2002) acreditam que, ao introduzir uma nova proposta de 

mudança em uma realidade de resignação, são geradas conversas de fundo que refletem 

incerteza e desmotivação dos atores. 

 A realidade de cinismo, assim como a de resignação, é construída a partir dos fracassos 

passados da organização, experimentados de maneira direta ou indireta, por meio dos relatos 

de outros. A diferença, porém, é que nessa realidade a causa do fracasso é atribuída a uma 

realidade externa, ou seja, a outras pessoas ou grupos. Nessa realidade, afirmações como “a 

quem eles querem enganar, ninguém consegue fazer isso”, “não sei por que eles se preocupam, 

não vai dar certo também”, e “é apenas mais do mesmo” ilustram uma realidade cínica, que tem 

um contexto pessimista, onde as expectativas são frustradas e os indivíduos não reconhecem 

suas inabilidades (FORD; FORD; MCNAMARA, 2002, p. 112). As conversas de fundo nessa 

realidade mostram que os indivíduos se sentem traídos, enganados e desanimados, além de 

demonstrarem, mesmo com sutileza, que os agentes de mudança sabiam a verdade sobre a 

realidade externa à organização, e se houve falha, foi pela incompetência alheia. Ford, Ford e 

McNamara (2002, p. 113) citam que: 
 
Pessoas em uma realidade cínica “sabem” que nada, nem ninguém, pode fazer 
a diferença, e podem afirmar que os agentes de mudança são desonestos, 
egoístas, e indignos de confiança, com motivos questionáveis e ilegítimos 
(Goldner et al., 1977; Kanter e Mirvis, 1989; Reichers et al., 1997). 
Conversações de resistência cínica refletem a desconfiança e descrença nos 
outros (Block, 1993; Goldfarb, 1991, Kanter e Mirvis, 1989) e é propenso a 
incluir raiva, ressentimento, desprezo, escárnio e menosprezo. 
 

Os autores concluem que as conversas de fundo permanecem escondidas em segundo 

plano até serem reveladas pelo diálogo, sendo possível mudar essas conversas de fundo com a 

“reinvenção” (FORD; FORD; MCNAMARA, 2002). É no ato de falar algo novo que é dada a 

oportunidade de desafiar, engajar, explorar e criar, descobrindo assim premissas subjacentes e 

abrindo novas oportunidades de ação. A reinvenção deve ocorrer nas conversas de 
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encerramento (FORD; FORD, 1995), que como visto anteriormente, tem por objetivo lidar com 

a tensão do processo de mudança que acabou de ser finalizado. 

Segundo a revisão bibliográfica exposta anteriormente, a mudança, seja contínua ou 

deliberada (WEICK; QUINN, 1999) gera reações nos atores envolvidos independente do papel 

desenvolvido por eles durante o processo de implementação (ARMENAKIS; BEDEIAN, 

1999). Compartilhamos a visão de que a comunicação é um processo socialmente construído, 

sendo a mudança um fenômeno que ocorre dentro da comunicação (FORD; FORD, 1995) nas 

interações entre os atores (ELVING, 2005). Por essa razão, este estudo analisará a prática 

discursiva entre agentes envolvidos em um processo de mudança organizacional, identificando 

os tipos de conversas que surgem, segundo sugerido por Ford e Ford (1995), bem como as 

conversas de fundo presentes na organização. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Nesta seção são descritos os procedimentos metodológicos adotados no presente estudo, 

que adota o paradigma interpretativista, a abordagem qualitativa e o estudo de caso como 

estratégia de pesquisa. 

Posteriormente são apresentadas a justificativa para escolha do caso, informações sobre 

a organização onde a investigação empírica foi realizada, bem como o processo de mudança 

foco do estudo. Por fim, é exposto ao leitor como se realizou o levantamento de dados, assim 

como o processo de seu tratamento e análise.  

 

3.1 ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

O paradigma utilizado neste estudo foi o interpretativista, que segundo Hatch e Yanow 

(2005), tem como principal foco os significados atribuídos pelas pessoas para objetos e 

situações, portanto, são as interpretações dadas que recebem atenção. Neste paradigma, a 

realidade é construída a partir das interações dos indivíduos que a compreendem com base nas 

interpretações de situações vividas (HATCH; YANOW, 2005).  

Em coerência com o paradigma adotado e para que fosse possível responder ao 

problema de pesquisa, utilizou-se como abordagem a pesquisa qualitativa. Nos estudos 

qualitativos um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e “envolve 

a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo 

a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo” (GODOY, 1995, 

p.58).  

Neste estudo o fenômeno estudado foi o das conversações entre agentes em processo de 

mudança. Assim sendo, a utilização da pesquisa qualitativa, pautada no paradigma 

interpretativista, apresenta-se como a mais adequada.  

 

3.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA   

 

A estratégia de pesquisa refere-se ao conjunto de “habilidades, premissas e práticas que 

os pesquisadores empregam para mover-se do paradigma ao mundo empírico” (DENZIN; 

LINCOLN, 2005, p. 13). Em outras palavras, representa a maneira como o pesquisador irá atuar 

no campo para levantar os dados necessários à sua pesquisa. Baseado no posicionamento 

epistemológico, o pesquisador deve escolher qual será a estratégia de investigação a ser 

utilizada. Creswell (2010) propõe que existem cinco grandes tipos de estratégia de pesquisa na 
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abordagem qualitativa, a saber: biografia, fenomenologia, estudos em grounded theory, 

etnografia e estudo de caso. 

Para este estudo optou-se pelo estudo de caso, definido por Yin (2015, p.32) como “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. Considerado um dos empreendimentos mais desafiadores nas ciências sociais (YIN, 

2015), a principal diferença entre o estudo de caso e outras possibilidades de pesquisa, segundo 

Stake (1994), é o foco de atenção do pesquisador que tem por objetivo compreender um caso 

em particular “em sua idiossincrasia e em sua complexidade” (1994 apud GODOY, 2010, 

p.2192).  

Amplamente utilizado na área do comportamento organizacional, em especial quando 

se deseja compreender processos de mudança no contexto organizacional e eventos 

contemporâneos (GODOY,2010), o estudo de caso é relevante para responder questões de 

processo (“como” e “por que”), bem como questões que procuram compreender, descrever e 

interpretar o que aconteceu em determinadas situações (YIN, 2015). 

Optou-se pela utilização do estudo de caso como estratégia nesta pesquisa uma vez que 

se busca compreender como as conversações e as conversas de fundo constroem respostas dos 

agentes ao longo de um processo de mudança, processo esse que aborda um fenômeno 

contemporâneo, quer seja, a evasão no ensino superior, como será apresentado adiante. 

 

3.2.1 Apresentação e Justificativa do caso  

 

Anualmente, milhares de estudantes abandonam o ensino superior nas instituições 

privadas e públicas, e por isso o tema da evasão é bastante perturbador para os gestores 

educacionais. Para iniciar a reflexão sobre o tema, vamos clarificar o significado de algumas 

palavras que surgem nesse contexto. Enquanto retenção é a capacidade de uma instituição em 

reter um aluno, da admissão até a formatura, evasão é a saída de um aluno da instituição sem 

que este conclua a graduação (TINTO, 2012). Já persistência é o desejo e a ação de um 

estudante de permanecer no ensino superior até a conclusão de sua graduação (SEIDMAN, 

2013).  

A saída de um aluno da instituição de ensino superior requer tanto a compreensão das 

forças que influenciam sua permanência quanto o desenvolvimento de políticas e práticas 

destinadas a melhorar as taxas de retenção, com base na compreensão de tais forças (TINTO, 

2012). No Brasil, infelizmente, a maioria das instituições de ensino superior não consegue 

traduzir o que sabe sobre retenção em formas de ações que levem a ganhos substanciais na 
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permanência do aluno e em sua graduação. Tal afirmação pode ser comprovada com os 

indicadores de evasão publicados em 2017 pelo Censo da Educação. Segundo a pesquisa, no 

Brasil, em 2010, a taxa de evasão no Ensino Superior era de 11,4%. Em 2014, a taxa subiu para 

49%. Essa mesma pesquisa apontou que dos 2.502.933 alunos que ingressaram no ensino 

superior em 2010, 55,6% abandonaram os cursos em um período de cinco anos.  

Esses indicadores corroboram a problemática da evasão no ensino superior, fazendo 

com que cada vez mais gestores educacionais busquem uma solução que lhes auxilie no 

aumento da taxa de permanência dos estudantes. 

Uma das maiores consultorias especializadas no segmento educacional, e que atua no 

Brasil há 20 anos, desenvolveu um produto denominado Solução Gestão da Permanência, cujo 

principal objetivo é implementar uma área que apoia os alunos a persistirem e alcançarem suas 

metas a fim de concluírem a graduação, produto este implementado de forma pioneira em uma 

Instituição de Ensino Superior (IES), localizada na região norte do Brasil, e que serviu de campo 

para este estudo. 

Sustentada por três pilares, definidos como a experiência do aluno, o suporte acadêmico 

e a atuação preditiva, a gestão da permanência deve ser trabalhada de maneira coordenada e 

sistêmica (PIAZZI, 2018). Os dois primeiros pilares da gestão da permanência – experiência 

do aluno e suporte acadêmico – têm por objetivo a promoção de uma experiência longitudinal 

para criação de senso de pertencimento, e o apoio acadêmico e social durante a jornada do aluno 

na instituição, respectivamente. Já o terceiro pilar tem o propósito de compreender o 

comportamento do alunado, intervindo de modo preditivo, focado e personalizado (PIAZZI, 

2018). Enquanto a visão tradicional da retenção trabalha de maneira reativa, a gestão da 

permanência trabalha de maneira proativa, possibilitando a intervenção focada para evitar a 

evasão por meio da utilização de uma ferramenta de análise preditiva com modelos estatísticos 

e inteligência artificial para identificar, prever e promover mudanças no comportamento do 

aluno. Com os dados advindos do sistema preditivo, os gestores podem fazer melhorias em seus 

processos, comunicações, ensino e aprendizagem, proporcionando uma experiência 

personalizada ao aluno. A atuação preditiva deve trabalhar com a identificação precoce – antes 

e depois da matrícula do aluno – e com a intervenção antecipada, intensiva e contínua (PIAZZI, 

2018). 

A melhoria nas taxas de evasão é uma responsabilidade coletiva, entretanto, são os 

professores os atores principais que farão parte da jornada do aluno. Apoiar os alunos e 

proporcionar meios para que eles desenvolvam habilidades de estudo e estratégias de 

aprendizagem eficazes é essencial.  
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John Gardner (2016, 162), renomado especialista no tema, endossa que “a melhor 

maneira de manter os alunos matriculados, é mantê-los estimulados, desafiados e progredindo 

em direção a um objetivo significativo”. Este estudo irá analisar um processo de mudança em 

uma instituição de ensino superior privada, localizada na região norte do Brasil, aqui 

denominado Centro Universitário Optive (CUO), que nos últimos anos teve um aumento 

significativo no número de alunos evadidos – em 2016, 26% dos alunos da instituição 

abandonaram seus cursos. Após um diagnóstico institucional realizado por um grupo de 

consultores externos, foi estipulado pela mantenedora da instituição a meta de diminuição no 

indicador de evasão em 2018 para 20%, o que representa um aumento de receita de mais de 3 

milhões de reais. 

Para que a meta determinada fosse alcançada, a mantenedora contratou uma consultoria 

em educação para estruturar o departamento que deverá atuar com o foco na redução de evasão 

e no sucesso do aluno. A implementação da nova área teve início em agosto de 2017 e foi 

gerenciada pela pesquisadora, que atua na consultoria associada A principal estratégia do 

projeto foi atuar na evasão de maneira preditiva, prevendo o risco potencial de evasão, criando 

e aplicando ações personalizadas, evitando assim a saída do aluno da instituição. Para isso, foi 

desenvolvido um sistema de informação que fornece indicadores que preveem e alertam sobre 

o comportamento do estudante com alto risco de evasão, por meio de inteligência artificial, que 

analisa indicadores demográficos, financeiros, de desempenho, psicossociais, entre outros.  

O sistema foi modelado por um fornecedor de tecnologia, sendo a consultoria externa a 

responsável por validar e implementar o modelo preditivo. No período de setembro a dezembro 

de 2017, o software foi desenvolvido, tendo sua implementação ocorrida em janeiro de 2018. 

Após a implementação, a consultoria externa, juntamente com um dos colaboradores 

designados para coordenar a área, realizou a calibragem dos algoritmos para que a leitura dos 

dados gerasse informações consistentes e confiáveis. Dentre as diversas informações analisadas 

pelo sistema preditivo de evasão, o lançamento do diário de classe – nota e frequência – tem 

um dos maiores scores, o que significa que ao não ser realizado corretamente o sistema 

classifica o aluno como potencial evasor, uma vez que compreende a abstenção do aluno nas 

aulas, bem como o baixo desempenho acadêmico. O lançamento do diário de classe faz parte 

da rotina dos professores do CUO, sendo os coordenadores responsáveis por garantir que a 

atividade seja realizada no prazo determinado pela diretoria acadêmica. 

Uma vez que se tenha definido o estudo de caso – que aqui é a implementação da área 

Gestão da Permanência (GP) – no CUO, torna-se importante definir a unidade de análise, que 

representa a fronteira de interesse do pesquisador (GODOY, 2010), e que o ajudará a determinar 

o escopo do levantamento de dados e distinguir o fenômeno e contexto do caso (YIN, 2015). 
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Consideramos a unidade de análise deste estudo como sendo as conversações entre os agentes 

envolvidos no processo de mudança: professores, coordenadores e gestores da área. 

 

3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

A evidência do estudo de caso pode vir de diversas fontes. Dessa maneira, o pesquisador 

poderá abordar uma variação maior de aspectos comportamentais e históricos (YIN, 2015). 

Segundo Yin (2015), há seis tipos diferentes de fontes de levantamento de dados empíricos 

utilizados em estudos de caso, a saber: documentação, arquivo, entrevistas, observações diretas, 

observações participantes e artefatos físicos, sendo que cada fonte está associada a uma série 

de dados ou evidências. Neste estudo foram empregados como fontes de levantamento de dados 

a observação participante, grupos de focos e documentos, que serão detalhados na sequência. 

 

3.3.1 Observação Participante 

 

A observação, que pode ser de caráter participante ou direta, tem um papel essencial no 

estudo de caso qualitativo, pois é por meio da observação que se procura apreender aparências, 

eventos e comportamentos (YIN, 2015). Na observação não participante, o pesquisador atua 

como espectador e procura registrar o máximo de ocorrências que interessem ao seu trabalho. 

Já na observação participante, o pesquisador deixa de ser um mero espectador para assumir uma 

variedade de funções dentro do caso e participar dos eventos estudados. Apesar de proporcionar 

algumas oportunidades incomuns para o levantamento de dados do estudo de caso, a observação 

participante envolve muitos desafios. Além de uma sólida formação teórica no campo 

escolhido, ao optar pela observação participante, algumas habilidades comportamentais e 

princípios éticos são requeridos (JAIME, 2003). O pesquisador participante precisa identificar, 

de maneira clara, para si e para todos os envolvidos no processo, como será realizada a 

observação, quais tarefas e papéis serão assumidos por ele e qual a regularidade no 

cumprimento de tais tarefas (JAIME, 2003). Em outras palavras, é essencial que o pesquisador 

saiba separar a participação e a pesquisa.  

Em função da pesquisadora atuar como consultora externa e gestora da implementação 

da área de gestão da permanência na instituição, este estudo utilizou a observação participante 

como uma das fontes de levantamento de dados. Os dados observados a cada visita foram 

registrados textualmente no diário de campo, de modo cronológico. Os eventos que ocorriam 

na IES, e suas inserções no processo de observação eram registrados, bem como os comentários 

relativos a interpretação dos fatos ou dados. 
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Foram realizadas quatro visitas entre os anos de 2017 e 2018, sendo observadas a 

reunião de lançamento do projeto aos agentes – realizada em janeiro de 2018 na semana 

pedagógica do CUO – e uma reunião entre agentes coordenadores da área gestão da 

permanência e agentes coordenadores de curso – realizada em setembro de 2018, cujo roteiro 

pode ser visto no apêndice A. 

A observação participante possibilitou a identificação das conversas de fundo presentes 

na instituição, bem como os tipos de conversações existentes entre agentes no processo de 

mudança. Além disso, foi possível compreender de que maneira as conversas de fundo e 

conversações na instituição contribuem para a construção de respostas à mudança.  

 

3.3.2 Grupo de foco 

 

Frequentemente, a técnica de observação é combinada com a entrevista (GODOY, 

2010). Podendo ser curtas e rápidas ou mais formais e longas, denominadas como 

semiestruturadas, a realização de entrevistas exige que o pesquisador tenha os objetivos da 

pesquisa bem definidos, disponha do conhecimento do contexto em que se pretende realizar a 

investigação, que haja um roteiro para guiar a realização das entrevistas, e que sejam 

transmitidas segurança e confiança ao entrevistado (GODOY, 2010). Permitindo ao 

pesquisador a compreensão dos significados que os entrevistados atribuem às questões e 

situações relativas ao tema (GODOY, 2010), a entrevista semiestruturada pode ser feita de 

maneira individual ou coletiva, denominada grupo focal, ou focus group, que a partir da 

interação grupal promove ampla problematização do tema (BACKES, 2011).  

Abrigado no campo qualitativo, o grupo de foco é orientado por narrativas produzidas 

coletivamente por sujeitos que, com base em um tema-chave e por condução de um profissional 

(moderador), possibilita a obtenção de informações, compreensão de percepções, pensamentos 

e sentimentos dos participantes (NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002). 

Utilizada nas ciências sociais desde a década de 1920 (VERGARA, 2012), o grupo de 

foco estimula o debate, o que permite que os temas abordados sejam mais problematizados do 

que nas entrevistas individuais, pois os participantes ouvem a opinião uns dos outros e 

constantemente fundamentam melhor sua opinião inicial (GONDIM, 2002).  

A realização do grupo de foco é faseada em três etapas: planejamento, condução das 

entrevistas e análise dos dados (OLIVEIRA; MARTINS, 2010). Em seguida, serão 

apresentados os principais pontos sobre as três etapas do grupo de foco e, por fim, será relatado 

como se deu a experiência do grupo de foco como fonte de dados neste estudo.  
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3.3.2.1 O planejamento  

 

O planejamento do grupo de foco, segundo Oliveira e Martins (2010), é ponto crítico 

para o sucesso, pois é nessa fase que o pesquisador deve considerar a intenção do estudo, os 

participantes, e desenvolver um plano que guiará todo o processo de pesquisa.  

Em um primeiro momento, é necessário que o pesquisador reflita sobre o objetivo de 

pesquisa, identificando quais informações poderão ser obtidas por meio do grupo de foco e 

como tais informações serão utilizadas (OLIVEIRA; MARTINS, 2010). Outro ponto a ser 

levado em consideração durante o planejamento relaciona-se com a quantidade de grupos focais 

a ser realizado, que por ser uma técnica que visa o levantamento de dados qualitativos, não deve 

ser determinada por “fórmulas matemáticas”, mas sim pelo esgotamento do tema (NETO; 

MOREIRA; SUCENA, 2002).  

Sobre o número de participantes, é recomendado que o grupo seja pequeno o suficiente 

para oportunizar a exposição de todos os participantes, e grande o bastante para a obtenção de 

diversidade de opiniões (NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002). De uma maneira geral, 

trabalha-se com o número de 6 a 12 participantes, sendo que, caso haja mais participantes do 

que o máximo recomendado, deverá o pesquisador montar outros grupos para que assim seja 

mantida a preservação da intimidade, o gerenciamento do grupo e a atenção em torno do tema 

(PELICIONI, 2001).  

A definição dos participantes deve ser feita com base no objetivo da pesquisa, sendo 

importante atentar para a homogeneidade do grupo. Ainda sobre a escolha dos participantes, 

outro ponto a ser levado em consideração é o contexto cultural da organização a ser pesquisada. 

Juntar em um mesmo grupo, por exemplo, chefes e funcionários pode ser bastante arriscado e 

danoso, pois o grupo pode não se sentir confortável em expor certas opiniões e sentimentos 

sobre o tema devido à assimetria de poder (NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002).  

Para que a técnica de grupo de foco tenha êxito, é essencial que a aplicação conte com 

a participação de, pelo menos, duas pessoas, que desempenharão papeis distintos, denominados 

moderador e observador. O moderador desenvolve o papel principal na condução do grupo de 

foco, sendo este responsável pela motivação, desenvolvimento e conclusão dos debates e, além 

disso, é o único que pode intervir e interagir diretamente com os participantes (NETO; 

MOREIRA; SUCENA, 2002). Sua participação também é vital durante o planejamento e 

desenho do estudo (GONDIM, 2002). O profissional que exerce o papel de moderador deve 

favorecer a integração dos participantes, garantindo oportunidades equânimes para todos os 

envolvidos, controlando o tempo do debate, incentivando e valorizando as opiniões (NETO; 

MOREIRA; SUCENA, 2002). Já o observador tem como função analisar o processo de 
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condução do grupo de foco, atentando-se aos participantes por meio de anotações (NETO; 

MOREIRA; SUCENA, 2002). 

Tendo um papel importante, o envolvimento do moderador com os participantes deve 

ser equilibrado (GODOI, 2010). Na prática, isso quer dizer que o moderador deverá promover 

a progressão da discussão em grupo, atendando para que seus comentários não sejam diretivos 

ao mesmo tempo em que controla os tópicos discutidos. Sobre esse ponto, Gondim (2002) 

postula que o moderador deve ser capaz de manejar o grupo, aproveitando os ganchos nas falas 

dos participantes, bem como as análises produzidas, o que implica em uma boa escuta. 

Ao elaborar o roteiro a ser utilizado no grupo de foco, o pesquisador, junto com o 

moderador, deve atentar em detalhar como serão realizadas as fases de introdução, exploração, 

validação e fechamento (GONDIM, 2002).  

 

3.3.2.2 A condução do grupo de foco 

 

O sucesso na condução do grupo depende, em grande parte, das habilidades e da atuação 

do moderador (OLIVEIRA; MARTINS, 2010). Antes de iniciar a discussão, é necessário que 

sejam apresentados os objetivos da pesquisa e informadas as questões relativas à condução da 

pesquisa, sigilo e confidencialidade (GONDIM, 2002). Sobre as perguntas que serão feitas aos 

participantes, o moderador deverá abordar o máximo de tópicos relevantes, fornecer dados 

específicos quando possível, possibilitando a interação entre as pessoas para explorar com certa 

profundidade os sentimentos e crenças dos participantes, levando em consideração o contexto 

pessoal usado ao expressarem suas respostas.  

O tempo de duração também deve ser cuidadosamente calculado, não devendo 

ultrapassar duas horas (GODOI, 2010). É importante também escolher um local de fácil acesso 

aos participantes e com boas instalações, e até o oferecimento de um lanche para contribuir 

ainda mais para a construção de um clima amistoso, de confiança e confraternização 

(OLIVEIRA; MARTINS, 2010). 

Toda a discussão deverá ser gravada, em áudio e vídeo, para posterior análise do 

pesquisador (AAKER; KUMAR; DAY; 2001 apud VERGARA, 2012), juntamente com as 

anotações eventualmente feitas pelo observador. 

 

3.3.2.3 A análise dos dados 
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A fase de análise de dados advindos de grupo de foco é uma tarefa árdua e desafiadora 

(OLIVEIRA; MARTINS, 2010), a começar pelo processo de transcrição que se torna mais 

complexo do que se fossem entrevistas individuais. 

Ao fazer as análises, é importante lembrar-se constantemente do objetivo do grupo de 

foco realizado e quais eram, segundo o que foi planejado, as informações relevantes para o 

estudo. Por essa razão, o roteiro e o planejamento do grupo focal são tão importantes 

(OLIVEIRA; MARTINS, 2010).  

 

3.3.2.4 A experiência do grupo focal no CUO 

 

Neste tópico, descrevo com mais detalhes como foi o processo de planejamento, 

execução e análise dos dados advindos dos grupos de foco, pois esses detalhes ajudarão o leitor 

a, posteriormente, compreender com mais clareza o resultado da pesquisa. Apesar de já ter tido 

a vivência anterior em atuar como moderadora de grupos de foco devido à ocupação de 

consultora, sem dúvidas a experiência da realização dos grupos de foco no CUO foi a mais rica 

e marcante para a pesquisadora. 

No planejamento do estudo, a ideia inicial era realizar entrevistas individuais com os 

agentes professores e coordenadores do CUO, entretanto, nos pareceu mais adequado realizar 

o grupo de foco do que entrevistas individuais, pois o objetivo do estudo era identificar os 

sentimentos, reações e conversas de fundo presentes na organização. Como dito anteriormente, 

a técnica da entrevista em grupo de foco baseia-se na interação social entre as pessoas, 

procurando compreender o que sentem ou pensam sobre determinado assunto. 

Na fase de planejamento do grupo de foco, o primeiro ponto discutido foi o do papel da 

pesquisadora no grupo de foco, já que também exerce o papel de consultora externa do processo 

de mudança. Não nos pareceu ser adequado colocar outra pessoa para moderar o grupo de foco, 

uma vez que além da mestranda ter conhecimento teórico sobre o tema, e familiaridade com o 

contexto organizacional, possui habilidades para a condução em função de atuar como 

moderadora em outros grupos de foco devido à sua atividade profissional. Além disso, diversos 

autores (NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002; GONDIN, 2010) defendem que, na pesquisa 

social, o próprio pesquisador deve atuar como moderador do grupo de foco, pois a proximidade, 

o estudo e o conhecimento do objeto de investigação são de extrema importância para o bom 

desenvolvimento do tema, bem como para a interpretação das informações obtidas. Ainda na 

fase de planejamento, elaboramos o roteiro do grupo focal para a condução dos grupos de foco, 

o qual pode ser visto no apêndice B. 
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Um dos coordenadores da área gestão da permanência teve um papel fundamental no 

planejamento e realização do grupo de foco, atuando, inclusive, como observadora. Por ter mais 

acesso aos agentes docentes e agentes coordenadores, contamos com seu apoio para conseguir 

realizar os agendamentos e organizar o ambiente. 

 Foram convidados a participar da pesquisa 41 docentes, dos quais 32 compareceram ao 

grupo focal - separados em 4 grupos - dos 9 cursos de graduação que fazem parte do projeto de 

Gestão da Permanência, conforme indicado no quadro 2. 
 

Quadro 2 – Grupo de foco 
 

GRUPO Nº DE PARTICIPANTES CURSOS 
1 7 Odontologia 

2 7 Ciências Biológicas, Biomedicina 

3 7 Enfermagem, Nutrição 

4 11 Administração, Arquitetura, Engenharia 
Civil, Ciências Contábeis. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Foram convidados a participar da pesquisa professores com no mínimo dois anos de 

atuação na instituição, que lecionam em disciplinas de diversas áreas do conhecimento, com 

faixas etárias diferentes, e com histórico bom ou ruim de lançamento de frequência e notas no 

sistema acadêmico. Após serem convidados formalmente por e-mail enviado pela Diretoria 

Acadêmica, as confirmações foram realizadas por telefone com a coordenadora da área de 

gestão da permanência. 

Realizaram-se dois grupos focais por dia, sendo que a taxa de abstenção foi de 22%, o 

que nos chamou a atenção. Afinal, professores geralmente possuem uma agenda restrita e, além 

disso, ocorria simultaneamente ao momento das entrevistas, um evento – feira de profissões – 

que mobilizava toda a comunidade acadêmica da instituição.  

Horas antes da realização do primeiro grupo de foco, a pesquisadora e a coordenadora 

da área gestão da permanência reuniram-se para rever ponto a ponto como seria a condução dos 

grupos de foco, quais seriam os papéis a serem exercidos por ambas, quais seriam os pontos de 

atenção, e também para organizar a sala e o lanche que seria servido aos participantes. Para a 

gravação das entrevistas, foram utilizados dois gravadores de áudio e um de vídeo, que apesar 

de ser testado, apresentou falha de sequência de gravação do primeiro grupo, fato este que só 

foi percebido no momento de transcrição da entrevista. Esse fato isolado em nada prejudicou o 

processo de transcrição das informações pois, como dito, haviam outros dois equipamentos 

gravando os grupos de foco. Em todos os grupos de foco, inicialmente foi explicado aos 
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participantes sobre o andamento das entrevistas, o papel da moderadora e da observadora, os 

objetivos do estudo e os aspectos éticos da pesquisa, incluindo a autorização dos participantes, 

que foi formalizada por meio da assinatura do Termo Consentimento Livre e Esclarecido. 

Faz-se necessário sublinhar alguns pontos relativos à condução dos grupos de foco. No 

primeiro grupo foi identificada uma docente que havia sido coordenadora do curso de 

odontologia até à semana anterior à realização da entrevista, sendo sua substituta outra docente 

que participou do grupo. Não enxergamos esse fato como impeditivo para a participação das 

duas docentes no grupo, pois entendemos que sua participação não inibiria os outros 

professores, além do fato de ambas atuarem como professoras. No segundo grupo, identificou-

se que uma das participantes havia assumido recentemente uma função adicional à de docente: 

de assessora da Diretoria Acadêmica. Esse fato só chegou ao conhecimento da pesquisadora no 

início da atividade que decidiu deixar à participante a decisão de permanecer ou se retirar do 

grupo. A decisão foi de permanecer e, mesmo correndo riscos de inibição por parte dos demais 

participantes, a sessão ocorreu normalmente e sem dificuldades. O terceiro grupo foi conduzido 

normalmente sem nenhuma dificuldade ou observação que valha a pena destacar. Entretanto, a 

aplicação do quarto e último grupo ocorreu de maneira mais tensa por contar com a participação 

de 11 agentes professores. A moderadora precisou por diversas vezes interromper a conversa 

aleatória entre os participantes e trazer o grupo de volta à questão perguntada, apesar dos 

momentos de conversa aleatória, por várias vezes, ter servido para reforçar pontos relatados e 

novas observações. Durante a sessão, houve inclusive momentos de tensão entre alguns 

docentes que divergiam de opinião sobre a questão da comunicação na instituição. Cabe aqui 

relembrar o leitor de que a técnica de entrevista em grupo de foco objetiva levantar informações 

geradas por meio do debate e, por isso, não há regra de singularidade ou convergência de ideias 

e opiniões, sendo que conflitos eventualmente gerados nesse debate nunca deverão ser 

escondidos, pois são fundamentais para a análise e conclusão da pesquisa (NETO; MOREIRA; 

SUCENA, 2002). 

Houve receptividade e integração entre os participantes durante as quatro sessões 

realizadas, tendo sido os objetivos do grupo de foco esgotados e, por essa razão, não foram 

necessárias entrevistas individuais em profundidade. O processo de transcrição dos dados 

começou logo após a realização das duas primeiras sessões.  

 

3.3.3 Documentos e audiovisuais 

  

A utilização de documentos, segundo Godoy (2010), pode trazer contribuições 

importantes para o estudo de caso, e inclui materiais escritos e até elementos iconográficos, 
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como imagens, fotografias e vídeos. No estudo de caso a importância de analisar documentos 

é para confirmar e aumentar evidências de outras fontes (YIN, 2015).  

Os pesquisadores que fizerem uso de documentos como fonte de dados devem atentar-

se para o contexto no qual o documento foi criado. Yin (2015, p. 36) reforça a importância de 

entender que o documento “foi redigido com alguma finalidade específica e para algum público 

específico que não os do estudo de caso sendo realizado”, deste modo, o pesquisador é um 

“observador vicário, porque a evidência documental reflete uma comunicação entre outros 

grupos tentando atingir alguns outros objetivos”.  

No presente estudo, documentos foram analisados: o projeto de implementação da área 

gestão da permanência – documento 1 – e e-mails dos coordenadores da área gestão da 

permanência para os coordenadores de curso – documento 2. 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

3.4.1 Matriz de Amarração  

 

Com o propósito de explicitar o alinhamento entre os objetivos específicos, métodos de 

pesquisa e técnicas utilizadas, bem como auxiliar a pesquisadora no planejamento do estudo, 

foi construída uma matriz denominada Matriz de Amarração, proposta por Mazzon (1978), 

aqui adaptada, que mostrou ser uma ferramenta substancial para organizar a análise de dados. 

A matriz elaborada para este estudo pode ser conferida no quadro 3. 

 
Quadro 3 – Matriz de Amarração 
 
Objetivo Geral: Compreender como as conversações entre agentes e as conversas de fundo 
contribuem para a construção das reações à mudança 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DA 

PESQUISA 

CATEGORIAS 
TEÓRICAS 

FUNDAMENTAÇÃ
O TEÓRICA 

FONTE DE 
LEVANTAME

NTO DOS 
DADOS 

TÉCNICAS DE 
ANÁLISE DOS 

DADOS 

Descrever o processo 
de mudança 

organizacional 

A) O processo de 
mudança e sua 
implementação: 

- Contexto, conteúdo, 
processo e 

consequência 
(ARMENAKIS; 

BEDEIAN, 1990) 

- Documentos 
- Observação 
participante  

Análise categorial 
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- Tipo de mudança: 
episódica, contínua, 

emergente, 
deliberada 
(WEICK; 

QUINN,1999) 
(ORLIKOWSKI, 

1996) 

Identificar as 
conversas de fundo 

presentes na 
organização 

B) Conversas de 
fundo presentes na 

organização: 
- Conversas de fundo 

de complacência, 
resignação, cinismo 

(FORD; FORD; 
MCNAMARA, 2002) 

 
C) Respostas à 

mudança: 
- Resistência, 

aceitação, apoio. 
(SONENSHEIN, 

2010) 

- Grupos de 
foco 

- Observação 
Participante 

Análise categorial 

Descrever e analisar 
conversas entre os 
agentes durante a 
implementação do 

processo de mudança, 
identificando as 

reações à mudança 

D) Tipos de 
conversa: 
Iniciação, 

entendimento/compre
ensão, desempenho, 

encerramento 
(FORD, FORD, 

1995) 
E) Respostas à 

mudança: 
- Resistência, 

aceitação, apoio. 
(SONENSHEIN, 

2010) 

 
- Grupos de 

foco 
- Observação 
participante 

Análise inspirada na 
pragmática da 
comunicação - 
Atos de Fala 

Ilocucionários, 
implicaturas 

conversacionais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Mazzon (1979). 

 

3.4.2 Tipos de Análise 

 

Neste estudo foram utilizadas a análise categorial, segundo Flores (1994), e a análise 

qualitativa inspirada na pragmática da linguagem. 

Após o levantamento de dados, realizado por meio dos grupos de foco e observação 

participante, as gravações foram transcritas e ouvidas atentamente para que a pesquisadora 
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pudesse, com o apoio das anotações do diário de campo, recuperar a memória do que foi 

vivenciado no levantamento de dados, e a identificação dos elementos temáticos.  

Em seguida, a criação de categorias foi operacionalizada com a utilização do software 

para análise qualitativa NVIVO, versão 11. A primeira categorização realizada diz respeito às 

mudanças vivenciadas pelos participantes, citadas nos grupos de foco. À medida que eram 

identificadas, as mudanças foram grifadas com a criação de nós para posterior análise. Em 

seguida, foram analisadas as citações com expressões ou palavras significativas que 

demonstraram algum tipo de reação dos agentes sobre os processos passados e sobre o processo 

de implementação da área de gestão da permanência na instituição. As falas foram codificadas 

em resistência, aceitação e apoio, à luz da literatura com base na classificação de Sonenshein 

(2010). 

Por fim, por meio das citações dos agentes coordenadores, gestores da área e 

professores, foi possível identificar quais os tipos de conversa entre os agentes que existiram, 

ou não, no processo de mudança estudado. Partindo da premissa de que a comunicação é um 

processo socialmente construído e o meio em que a mudança é constituída (FORD; FORD; 

1995; 2002), neste estudo, para identificar os tipos de conversa existente entre os agentes, foi 

utilizada a análise qualitativa inspirada na perspectiva pragmática da comunicação.  

A pragmática é uma área de estudos sobre a linguagem, cujo foco é a produção de 

sentidos por meio da linguagem em diferentes contextos (BATISTA, 2012). Entre os tópicos 

da pragmática está a Teoria dos Atos de Fala (AUSTIN, 1960) que, como visto anteriormente, 

considera o discurso como um ato, ou uma série de atos, onde a linguagem tem como função 

essencial a ação. Em todo ato de fala, o falante diz algo (ato locucionário), com certa intenção 

em relação ao ouvinte (ato ilocucionário), e produz, pelas consequências imediatas e implícitas 

no que disse, algum efeito (ato perlocucionário) (SOUZA, 2006).  

Na perspectiva pragmática, o foco principal de observação são os atos ilocucionários, 

que no processo comunicativo revelam a intenção dos falantes (BATISTA, 2012). O filósofo 

John Searle (1932) revisou a Teoria dos Atos de Fala proposta por Austin (1960), 

desenvolvendo a taxonomia dos atos ilocucionários em cinco tipos: assertivos (ou 

representativos), diretivos, comissivos, expressivos e declarativos. 

Os atos ilocucionários assertivos consistem naqueles que mostram a crença do emissor 

quanto à verdade de uma proposição. Os atos diretivos manifestam-se na tentativa de fazer com 

que o ouvinte realize algo, ou seja, são imperativos. Atos comissivos caracterizam-se com 

manifestações de promessas por parte do falante. Nos atos expressivos são manifestados 

sentimentos. Por fim, atos ilocucionários declarativos alteram o estado das coisas por meio da 

realização do ato.  
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Quadro 4 –  Classificação de atos de fala ilocucionários segundo Searle 

ATO O QUE FAZ EXEMPLOS 

Assertivo Mostram a crença do emissor quanto à 
verdade de uma proposição. 

Afirmar, sugerir, concluir, 
dizer, constatar. 

Diretivo Induz o ouvinte a fazer algo. Pedir, mandar, convidar, 
aconselhar, desafiar. 

Comissivo Expressam promessa. Prometer, garantir, 
assegurar. 

Expressivos São manifestados sentimentos. Agradecer, desculpar-se, 
parabenizar. 

Declarativo Alteram o estado de algo. Definir, intitular, nomear, 
condenar, declarar. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

No dia a dia, todo ser humano realiza múltiplos atos de fala ilocucionários, mas 

independente da multiplicidade desses atos, tudo se resume no que é dito aos interlocutores 

sobre como é a realidade (por meio de atos ilocucionários assertivos), tentando leva-los a 

realizar ações (por meio dos atos ilocucionários diretivos), comprometendo-se com a realização 

de uma ação (por meio dos atos ilocucionários comissivos), expressando sentimentos (por meio 

dos atos ilocucionários expressivos) e/ ou provocando assim alguma alteração na realidade (por 

meio dos atos ilocucionários declarativos). 

Falar não significa apenas produzir enunciados, mas expressar e comunicar sentidos por 

meio dos atos de fala, muitas vezes não explícitos e evidentes na fala (BATISTA, 2012). Grice 

(1982 apud BATISTA, 2012, p. 91) propôs o princípio da cooperação para identificar o que é 

implícito nos atos de fala indiretos:  
 
Nossos diálogos, normalmente, não consistem em uma sucessão de 
observações desconectadas, e não seria racional se assim fossem. 
Fundamentalmente, eles são, pelo menos até um certo ponto, esforços 
cooperativos, e cada participante conhece nele, em alguma medida, um 
propósito comum a um conjunto de propósitos, ou, no mínimo, uma direção 
mutuamente aceita. 
 

O princípio da cooperação proposto por Grice (1982) permite que sejam observadas 

informações implícitas, chamadas de implicaturas conversacionais, inferidas a partir do 

conhecimento das situações de uso da linguagem, o contexto, e dos propósitos comunicativos 

(BATISTA, 2012). No dito popular “quando um não quer, dois não brigam”, por exemplo, a 

implicatura conversacional sugere que uma pessoa sozinha não pode brigar.  

Após a leitura dos dados transcritos da reunião de apresentação do projeto aos 

professores e coordenadores, realizada em janeiro de 2018, foi possível observar como se 
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desenrolou o contexto pragmático, identificando os atos de fala ilocucionários (AUSTIN, 1960) 

e os classificando à luz da teoria. Por fim, foi possível verificar quais foram os tipos de conversa 

presentes no processo de mudança com apoio do quadro elaborado à luz da teoria. 

 
Quadro 5 – Tipo de conversa identificados por atos de fala ilocucionários  

TIPO DE CONVERSA ATOS DE FALA ILOCUCIONÁRIO 

Iniciação Assertivos – Diretivos – Comissivos – 
Declarativos 

Compreensão/Entendimento Assertivos – Diretivos – Expressivos 
Desempenho Diretivos – Comissivos 
Encerramento Assertivos – Expressivos – Declarativos 

 
Fonte: elaborado pela autora, baseado em Ford e Ford (1995). 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados ao leitor a análise e interpretação dos resultados. No 

primeiro tópico é descrito o processo de mudança pelo qual a empresa estudada estava 

passando, por meio de quatro categorias: conteúdo, contexto, processo e consequências da 

mudança, conforme proposto por Armenakis e Bedeian (1999). Em seguida, são apresentadas 

as respostas à mudança (SONESHEIN, 2010), expressas pelos agentes, e as contribuições tanto 

das conversas de fundo, que resultaram de processos passados, como da presença (ou ausência) 

dos tipos de conversações, conforme proposto por Ford e Ford (1995). 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE MUDANÇA À LUZ DE ARMENAKIS E BEDEIAN  

  

Revisando a literatura sobre mudança, Armenakis e Bedeian (1999) identificaram 

quatro temas – a saber, a) conteúdo; b) contexto; c) processo; d) consequência – que, segundo 

os autores, deveriam ser levados em consideração em todo processo de mudança nas 

organizações. 

O conteúdo representa a substância da mudança, isto é, os aspectos organizacionais que 

são focos de tentativas de mudança, como orientação estratégica, estrutura organizacional, 

cultura, entre outros. O contexto, para esses autores, relaciona-se com fatores do ambiente 

interno e externo à organização. O processo, por sua vez, tem como foco as diversas ações que 

devem ser tomadas para que ocorra a mudança. Por fim, a consequência da mudança são as 

reações afetivas e comportamentais à mudança organizacional (ARMENAKIS; BEDEIAN, 

1999). 

Nos próximos tópicos, apresentaremos a análise da mudança foco deste estudo, 

identificando qual foi seu conteúdo, quais foram os contextos externos e internos geradores da 

mudança, bem como os aspectos processuais. As consequências e respostas, frutos do processo 

de mudança, serão apresentadas na última seção onde abordaremos de que maneira as 

conversações contribuíram para a construção destas. 

 

4.1.1 Conteúdo da mudança 

 

A mudança foco deste estudo diz respeito à implementação de uma nova área em uma 

instituição de ensino superior, ou seja, diz respeito à estrutura organizacional, bem como à 

criação de novos controles. O CUO, assim como diversas instituições de ensino superior 

privadas do país, teve um número significativo de alunos que abandonaram os estudos nos 
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últimos anos. Em 2016, 675 alunos deixaram de estudar na instituição, e no primeiro semestre 

de 2017, foram 734. Por esse motivo, sua mantenedora contratou uma consultoria especializada 

no segmento educacional para auxiliar na melhoria dos indicadores de evasão.  

Após análise realizada pela consultoria externa, a mantenedora deliberou, em conjunto 

com a consultoria, a criação de uma nova área no CUO, denominada Gestão da Permanência 

(GP), cuja principal responsabilidade é de coordenar os esforços em prol do aumento dos 

índices de permanência e graduação na instituição, apoiando os alunos na realização de suas 

metas. A área deve promover esforços pautados em diversos princípios, sendo o principal deles 

a atuação preditiva por meio de um software – denominado sistema preditivo de evasão – que 

utiliza modelos estatísticos e inteligência artificial para identificar e prever o comportamento 

do aluno que está em potencial risco de evasão. Desta maneira, os gestores poderão atuar com 

a identificação precoce, intervenção antecipada, intensiva e contínua.  

Apesar da área de gestão da permanência ter organograma, é necessário que o gestor 

trabalhe de maneira coordenada e sistêmica com outras áreas da instituição, tais como: diretoria 

acadêmica, marketing, secretaria e central de relacionamento com alunos. Parte vital de 

qualquer instituição de ensino, o corpo docente representa o elo entre os alunos e a instituição, 

por isso, a área GP deve engajar os docentes para que eles tenham alta participação nas ações a 

serem implementadas. 

 

4.1.2 Contexto da mudança 

 

O contexto da mudança está relacionado aos fatores do ambiente interno e externo da 

mudança e seus elementos, na tentativa de garantir o sucesso ao lidar com eles (ARMENAKIS; 

BEDEIAN, 1999). O contexto externo inclui fatores como avanços tecnológicos, regulação e 

forças que modelam a concorrência do mercado, enquanto o contexto interno, por sua vez, 

compreende fatores como o grau de especialização do trabalho em relação a uma determinada 

tecnologia e atitudes gerenciais em relação à mudança (ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999).  

No processo de mudança focalizado neste estudo, o contexto interno da saída de alunos 

da instituição foi o causador da mudança. Já sobre as questões que motivaram a saída destes 

alunos no CUO, documentos da consultoria apontaram que questões psicossociais e financeiras 

são as maiores causas. As anotações do diário de campo da visita, bem como a fala de alguns 

professores e coordenadores, apontam que o abandono também tem ocorrido nos dois últimos 

anos devido à baixa qualidade no ensino básico e médio, e a problemas de saúde mental 

enfrentado pelos alunos. Segundo a ONU (2016), a saúde mental é um estado de bem-estar no 

qual um indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, 
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pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade. Em todos 

os grupos de foco, questões relacionadas à saúde mental dos alunos foram citadas, como pode 

ser exemplificado na fala da coordenadora do curso de enfermagem: 
 
Na enfermagem, essa questão da saúde mental é gritante. E, isso já piorou […] 
piorou a situação, quando tivemos o caso de um aluno do primeiro período 
que se suicidou. Então parece que isso despertou em todo mundo o problema 
da doença psíquica. E a turma dessa aluna, eu entrei em contato com eles, 
porque precisamos fazer uma intervenção com a turma inteira (C3-R1). 
 

Fatores do contexto externo à instituição, tais como crise econômica e social apontam 

que, desde 2014, o aumento do desemprego, e redução nos programas de incentivo ao estudo 

do Governo Federal – como PROUNI e FIES – foram mencionados pelos agentes professores 

como motivadores do abandono dos estudos por muitos alunos do CUO, justificando assim a 

implementação da nova área. 

 

4.1.3 Processo da mudança 

 

O processo de implantação da área contemplou sete fases, conforme apresentado na 

figura 1, tendo início em agosto de 2017 e sua finalização prevista para março de 2018. Após a 

definição do escopo do projeto, foi desenvolvido o sistema preditivo a ser utilizado pela IES, 

elaborado por uma empresa terceirizada com o apoio da consultoria contratada pela 

mantenedora. 

Figura 1 – Processo de implementação área Gestão da Permanência  

Fonte: elaborado pela autora. 

A fase I do projeto tinha como objetivo o alinhamento das expectativas, definição das 

entregas, prazos, e delimitação dos papéis e responsabilidades dos stakeholders do projeto. Na 

fase II foi realizado e apresentado um estudo diagnóstico do fluxo de evasão e migração de 

Fase VII - Mensuração dos Resultados
Março 2018

Fase VI - Go Live Módulo de Retenção CRM - Apresentação do projeto aos agentes
Janeiro 2018

Fase V - Go Live Sistema Preditivo de Evasão
Dezembro 2017 

Fase IV - Implantação da Área Gestão da Permanência 
Dezembro 2017

Fase III - Modelo Preditivo de Evasão
Outubro 2017

Fase II - Estudo de Evasão e Migração
Setembro 2017

Fase I - Definição do Escopo
Agosto de 2017
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alunos entre IES. Este estudo serviu como base para a construção do modelo preditivo de 

evasão, na fase III, no qual foram definidas as variáveis e os pesos utilizados no sistema de 

informação que, posteriormente, seria utilizado na área Gestão da Permanência. A terceira fase 

previa a realização de comunicação do projeto para os professores e gestores, com o objetivo 

de apresentar a nova área a ser implementada no CUO. Na ocasião, foi apresentado pela gestora 

do projeto (e a autora desta dissertação), a nova abordagem de retenção que o CUO trabalharia 

por meio da área de gestão da permanência. Além disso, os gestores designados da área foram 

apresentados aos professores e coordenadores, bem como o sistema preditivo de evasão 

desenvolvido especialmente para a IES. Conjuntamente foi explanado sobre a participação 

esperada do docente para o bom funcionamento do sistema e, consequentemente, para a redução 

das evasões na instituição. A fase IV teve como objetivo a estruturação da nova área, sendo 

nessa fase realizada a definição do organograma do departamento e treinamento dos gestores. 

Já na fase V, foi realizado go live – ou entrada do sistema para aprovação final – do sistema 

preditivo de evasão. Nessa fase, não estavam previstas interações entre gestores, professores e 

coordenadores, isto é, somente a consultoria, o fornecedor de software e os gestores da área 

tiveram participação. Conforme consta no planejamento do projeto, durante o mês de janeiro 

de 2018, na fase VI ocorreria o go live do módulo de retenção do CRM, integrado ao sistema 

preditivo de evasão. Dessa maneira, os processos da área seriam automatizados e registrados, 

bem como as ações comunicacionais entre IES e alunos. 

Durante o ano de 2018, outras alterações ocorreram na estrutura organizacional do 

CUO, em função da deliberação por parte da mantenedora em implementar outros projetos em 

paralelo ao sistema preditivo de evasão. Por essa razão, houve um atraso na finalização do 

projeto, fase VII, que foi encerrado, enquanto participação da consultoria contratada, em 

setembro de 2018 – e não em março de 2018, como previsto. Formalmente, o processo não foi 

finalizado, ou seja, a última fase não foi apresentada à mantenedora. Nessa fase, seriam 

realizadas as análises dos resultados obtidos com a atuação da nova área no CUO, bem como a 

criação e implantações de ações corretivas.  

Durante o mês de abril de 2018, observou-se que os lançamentos de frequência e notas 

não eram realizados no prazo por mais por mais de 80% dos docentes. Dessa forma, a 

consultoria propôs que fossem compreendidas as razões para o não preenchimento dos diários, 

identificadas mediante a aplicação de pesquisa com os professores. A ação proposta não foi 

realizada, porém, os gestores da área desenvolveram um aplicativo com o objetivo de facilitar 

a tarefa de lançamento e atualização dos diários de classe. O aplicativo foi desenvolvido entre 

os meses de maio e julho, tendo seu lançamento ocorrido de maneira informal no mês de agosto. 

As anotações do diário de campo da visita 3 relatam a fala de um dos gestores da área de que 
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havia a intenção de se criar uma campanha de comunicação com o objetivo de divulgar a 

ferramenta. Entretanto, as falas e o diálogo extraídos de três grupos de foco nos possibilitaram 

verificar que não houve comunicação formal sobre o aplicativo: 
 

- Sabe o que tem me ajudado muito? O aplicativo. É muito mais fácil 
e rápido. Você só vai lançando as ausências mesmo […] (P5-G1). 
- Nossa, você acredita que eu nunca usei? Ouvi esses dias você e o professor 
X conversando na sala dos professores, mas acabei não baixando o aplicativo 
(P6-G1). 
- Eu nem sabia que tinha isso (P1-G1). 
- É coisa recente, professor, lançaram agora no segundo semestre (P5-G1). 
- Mas fizeram propaganda disso? Porque eu não me lembro de ter visto não 
(P1-G1). 
- Então, na verdade, ficaram de fazer, mas acho que até agora não fizeram 
nada (P5-G1). 
 
Lançaram o aplicativo, por exemplo, mas em nenhum momento teve 
treinamento ou comunicação sobre o aplicativo, sobre como usar, como 
poderíamos ajudar a avaliar etc. (P1-G3). 
 
Eu fiquei sabendo [do aplicativo] na sala dos professores. Uns colegas 
de adm [curso de administração] estavam conversando e me 
mostraram (P2-G3). 
 

Como em toda mudança, a implementação da área Gestão da Permanência no CUO 

gerou consequências nos agentes envolvidos. Nos próximos tópicos, as consequências da 

mudança focalizada neste estudo serão apresentadas a partir das respostas apresentadas pelos 

professores e coordenadores ao processo de implantação da área, que foram permeadas pelas 

conversas de fundo bem como pelas conversações existentes, ou não, entre professores e 

coordenadores. 

 

4.2 RESPOSTAS À MUDANÇA: CONTRIBUIÇÕES DAS CONVERSAS DE FUNDO 

 

Conforme exposto no referencial teórico, as conversas de fundo são construídas ao 

longo do tempo como fruto de respostas às mudanças do passado (FORD; FORD; 

MCNAMARA, 2002). 

A análise dos grupos de foco, bem como a reunião observada, nos possibilitou 

identificar conversas de fundo construídas ao longo de processos de mudança anteriores, quer 

sejam a implementação da metodologia ativa,3 mudança do peso das avaliações discente, 

implementação do projeto integrador, entre outros. Apesar de Ford, Ford e Mcnamara (2002) 

                                                
3 Modelo de ensino e aprendizagem que tem como estratégia didática o protagonismo do aluno, tendo o 
professor um papel de mediador e ativador (OLIVEIRA; PONTES, 2011). Dessa maneira, as aulas são menos 
expositivas e mais práticas, o que exige um melhor preparo do docente 
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apresentarem três tipos de conversas de fundo, nossa análise permitiu identificar outros tipos, 

que não apenas as de complacência, resignação e cinismo. Em termos de respostas à mudança, 

outras foram identificadas, tal como a de aceitação indiferente, e não somente resistência, como 

sugerido por Ford e Ford (1995).  

A origem das conversas de fundo relatadas pelos participantes está no processo da 

mudança, e não em seus conteúdos. Isto é, os professores apontam problemas na forma como 

as mudanças foram implementadas ao longo do tempo.  

A primeira conversa de fundo identificada na instituição, e que não foi proposta por 

Ford, Ford e McNamara (2002), é nomeada por nós como ceticismo. Tal qual as conversas de 

fundo de cinismo e resignação, a conversa de ceticismo é construída pelas conversações entre 

agentes sobre falhas no processo em mudanças passadas. Entretanto, difere-se da conversa de 

resignação (FORD; FORD, MCNAMARA, 2002) pois o fracasso não é atribuído ao indivíduo, 

e sim à organização. De igual modo, também se difere da conversa de fundo de cinismo pois 

não há boicote a novas mudanças por parte dos envolvidos, nem ataques hostis e agressivos aos 

gestores e à organização (FORD; FORD, MCNAMARA, 2002), ao contrário, há uma aceitação 

indiferente, ou seja, aceita-se, mas não há promoção da mudança. Essa conversa de fundo foi 

construída em função dos questionamentos principalmente no que tange à (não) comunicação, 

ao pouco tempo para sua assimilação, e à não integração dos diretamente envolvidos na 

mudança. Esses elementos foram se repetindo ao longo dos principais processos de mudança 

relacionados pelos participantes da pesquisa, levando também a uma resposta de aceitação 

indiferente no processo de implantação da área gestão da permanência. 

Boa parte dos professores reconhecem a importância da gestão da permanência e 

enxergam o “valor e a necessidade dessa mudança” (P7-G3). Porém, devido a experiências de 

outras mudanças na instituição, entendem que falhas de processos passados não devem ser 

repetidas: 
[…] em tantos anos, eu nunca vi isso, nunca vi uma área para cuidar da 
permanência do aluno. E eu, particularmente, acho essencial […] então assim, 
como aconteceu nessa alteração de metodologia, não pode acontecer nas 
próximas (grifo nosso) (P4-G1). 
 
[…] vejo muito valor nesse projeto e acredito sim que precisamos pensar e 
agir para não perdermos alunos. Não adianta só se preocupar com a entrada, 
mas é preciso pensar na saída dos alunos e entendê-los melhor para que essa 
saída só ocorra ao final do curso. A gente vê que, geralmente, não só aqui no 
CUO, mas em outras faculdades, a maioria né, o marketing está muito 
preocupado com o preenchimento de vagas, e é aquele desespero para fechar 
matrícula, aquela apreensão. Aí o aluno entra e pronto. Esquecem dele. 
Começam aos poucos a sair e a gente nem sabe o motivo […], mas acho 
importante é que assim como na mudança de metodologia que tivemos 
recentemente, por exemplo, há pontos que precisam de melhoria. Seria 
interessante fazer uma pesquisa com os docentes para levantar quais pontos 
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dessa alteração da metodologia ativa poderiam ter sido diferentes, o que daria 
para melhorar, para daí na próxima mudança, como está sendo o caso deste 
projeto agora da gestão da permanência, fazer de outra forma. Repetir o que 
foi feito no passado nem sempre é saudável (grifo nosso) (P5-G3). 

 

Ao recordar sobre a implantação da metodologia ativa de ensino e aprendizagem – 

ocorrida em 2017 – por exemplo, o fator “tempo” foi citado como falha na condução do 

processo. O tempo refere-se ao curto período oferecido pelo CUO para assimilação e 

capacitação do corpo acadêmico. Conforme explicitado na fala de P10-G4, por se tratar de um 

modelo novo e disruptivo, os docentes deveriam ter tido mais tempo para conhecer e aprender 

sobre a metodologia. Entretanto, o período de implementação foi de dois meses, o que provocou 

demasiada pressão, insegurança, desconforto e estresse nos professores, como mostram as 

seguintes falas, respectivamente: 
 
[…] imagina, um dia eu leciono de um jeito. Outro dia tenho que mudar o jeito 
que eu leciono. E o problema não é alterar a maneira de como fazer, porque 
eu entendo que o mundo está mudando, a geração aprende diferente da 
maneira como eu aprendi, mas precisamos de tempo, mais capacitação. Não 
dá para avisar que vai mudar no começo do semestre e achar que em um 
mês eu vou entender o novo conceito, vou saber planejar a aula, aplicar 
[…] (P4-G1). 
 
[…] aquilo afetou muito a nossa rotina. A gente precisa de mais tempo, mais 
preparo (P3-G2). 
 
[…] as coisas mudam de um dia para outro né? Aí a gente tem que se virar 
para entregar e mudar conforme pedem. É complicadíssimo (P4-G2). 
 
[…] semanas antes de começar o semestre viram para a gente e falam: oh, a 
partir de hoje o sistema de notas e faltas mudou […] assim como foi na questão 
da metodologia. Quanto tempo efetivamente nós tivemos para nos 
preparar, para aprender? (P9-G4). 
 
Acaba sendo desgastante porque tem que mudar algo e tem que ser para 
amanhã. Como não tem comunicação antecipada, a gente vira dia, noite e tem 
que entregar (P7-G1). 
 

Foi possível observar de maneira clara do uso da assimetria de poder, que faz com que 

os professores respeitem cargos e hierarquias presentes na IES, bem como aceitem as decisões 

que foram deliberadas, assim como ilustrado nos trechos abaixo. Os professores aceitam a 

mudança, pois caso contrário, como expressou P6(G4), “ou a gente muda, ou mudam com a 

gente, simples assim”: 
 
[…] temos que fazer, de um jeito ou de outro, gostando ou não, 
concordando ou não (P7-G3). 
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[…] há decisões que são tomadas institucionalmente, em um primeiro 
momento, e depois chega para nós. E nós precisamos fazer ué. Por isso que 
tem cargo, hierarquia […] (P11-G4). 
 

Essas afirmações nos mostram que os papéis em processos de mudança ainda são 

enxergados sob a ótica tradicional e individualista, com agentes e receptores. Entretanto, é 

interessante notar que, apesar de se sentirem “receptores” da mudança, os professores do CUO 

têm ciência de sua agência ao demonstrarem que sabem do poder que têm, afinal, são eles que 

lidam com o cliente final, ou como disse P1(G1), “são os professores que estão na frente de 

batalha, na ponta, no dia a dia com o aluno […] Somos nós que conseguimos fazer a leitura 

mais fiel das turmas e alunos”. Em outras palavras, sem a participação direta dos professores, 

não há garantia de sucesso da gestão da permanência: 
 
[…] eu acredito que vão precisar de nós, professores, com certeza para 
algumas dessas ações e não somente para lançar diário e frequência no prazo 
[…] (P5-G3). 
 

O ceticismo quanto à capacidade organizacional de realizar mudanças emergentes com 

a implementação da área de gestão da permanência, também foi manifestado. Para P4 (G1), 

assim como a mudança de metodologia ativa, com a gestão da permanência, novas mudanças 

podem emergir, mas a instituição pode não ter condições de realizar as mudanças emergentes: 
 
[…] eu me pergunto: será que as pequenas ou grandes mudanças advindas 
dessa implementação da área serão realmente realizadas? Teremos 
condição, a instituição né, terá condição de fazer o que precisa ser feito? 
Envolve muita coisa […] 
 

A descrença quanto ao sucesso da gestão da permanência e a eficiência do sistema 

preditivo de evasão surgiu na fala de professores que relembraram que, em processos passados, 

como por exemplo a alteração do peso da avaliação discente, não houve integração e 

envolvimento do corpo docente – por escolha, mesmo que involuntária, da diretoria acadêmica: 
 
Olha, o sistema é bom, inovador e tal. É interessante, mas pensa, se tem 
uma pessoa que vai elaborar as ações para nós, professores, efetivarmos, essa 
pessoa tem que falar com a gente, envolver a gente. Se não, do que adianta? 
Pelo amor de Deus, não estou falando que o Gestor 1 e o Gestor 2 não tem 
capacidade, nada disso […] Estou só mostrando que, por exemplo, a 
questão do peso das avaliações foi uma mudança que a diretoria 
acadêmica inventou sem falar conosco. Quando nos apresentaram foi uma 
bagunça porque nós professores já sabíamos que não daria certo, os alunos 
reclamariam muito e tal […] Dito e feito. E a gente sinalizou porque nós 
conhecemos os alunos, somos nós que convivemos diariamente com eles (P3-
G2). 
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Os professores acreditam que, por não terem sido envolvidos desde a fase de 

planejamento da alteração dos pesos da avaliação discente, o resultado não foi o esperado pela 

diretoria acadêmica, que só os ouviu depois da mudança ter acontecido e ter falhado: 
 
- Por exemplo: na alteração que teve ano passado sobre o peso das avaliações. 
É uma alteração simples aparentemente né? Mas não é. E deu errado, sendo 
que podia dar certo (P7-G1). 
- Como assim professor? (M) 
- Se tivessem ouvido os docentes antes, perguntado a opinião mesmo, 
discutido com a gente, já iam ver que não ia dar certo alterar (P7-G1). 
 

 
Para esses docentes, o fato de a área já ter sido implementada e eles ainda não terem 

sido envolvidos, como no passado, indica que as possibilidades de insucesso são grandes: 

 
[…] A instituição pode implementar o melhor sistema, mas se não envolver a 
gente, ou melhor, senão nos ouvirem, não vai adiantar nada. Os gestores 
podem tomar decisões equivocadas, baseadas só na visão deles, entende? Por 
isso que eu acho que não vai dar certo, porque até agora não fomos 
envolvidos (P3-G2). 
 
[…] só vai dar certo se a instituição, ou melhor, se os gestores né, 
envolverem os professores (P3-G1). 
 
[…] é que para mim não tem como dar certo se vocês não envolverem o 
professor. […] eu acho que já começou errado porque não nos envolveram em 
nenhum momento (P4-G2). 

 
Além disso, alguns professores relembram que o não envolvimento dos professores em 

processos de mudança no CUO gera um ambiente de desmotivação, contribui para que o 

professor não se sinta pertencente à instituição, e não atue com proatividade. Por isso, mesmo 

de maneira inconsciente, professores e coordenadores não priorizam as ações pró-mudança, e 

acabam fazendo somente o que lhes é solicitado. 
 
[…] ouvir o docente faz com que ele se sinta parte das decisões, parte da 
instituição […] tem aquele senso de pertencimento […] então, se o 
professor se sente parte do processo, parte da instituição, ele pode se motivar 
mais, apoiar mais a instituição, colaborar mais mesmo (P6-G1). 
 
Como na alteração do peso das avaliações […] então, o não envolver faz com 
que a gente não se motive, não acredite e não dê atenção, prioridade (P3-
G2). 
 

A cultura e a hierarquia da IES não permitem que os professores tomem iniciativa em 

processos de mudança, entretanto, há apoio para os processos. Ou seja, existe a disposição em 

ajudar e trabalhar em prol da gestão da permanência, mas os professores precisam ter 

oportunidade de serem ouvidos e expressarem o que pensam. Dessa maneira, eles poderão fazer 

sugestões que enriquecerão ainda mais o projeto.  



62 
 

 

 
[…] porque veja, com as informações que o sistema apontará para nós, 
poderemos fazer as intervenções focadas naquele aluno […] (P7-G1). 
 
[…] assim, eu acho que o aplicativo já está nos ajudando e muito. Mas ainda 
temos pontos de melhoria. Quando há aulas práticas e teóricas, por exemplo, 
não tem a possibilidade de dividir a aula sabe? Então seria interessante 
poder dividir porque, às vezes, o aluno está na teórica e não está na 
prática. Eu mesmo leciono a teórica de uma disciplina e outro professor 
leciona a parte prática. Então eu faço a chamada logo no começo, mas não, o 
correto seria o outro professor conseguir fazer na aula dele também (P2-G2). 
 
A gente pode ajudar com informações que diretoria acadêmica não tem, 
coordenador não tem, reitoria não tem, mantenedora não tem, consultoria não 
tem (P7-G3). 
 
[…] veja, é essencial que o docente tenha conhecimento dessas informações 
que o sistema mostra. O docente precisa saber, periodicamente o 
comportamento, ou melhor, quem são os alunos que estão para sair, os 
motivos. Porque daí a gente consegue ajudar vocês da área e o aluno (P1-
G3). 
 
[…] outro motivo para sempre envolverem os docentes o quanto antes. Nós 
conhecemos os alunos, as características dos cursos, disciplinas e tudo mais. 
Nós podemos ajudar mais, e trabalhar inclusive antecipadamente nas reações 
negativas dos alunos (P4-G4) 
 

A outra conversa de fundo identificada no CUO é a de resignação. Também construída 

a partir de falhas na condução da mudança, a realidade difere-se da de ceticismo pois gera 

sentimento de fracasso, desânimo e culpa no indivíduo (FORD; FORD; MCNAMARA, 2002), 

além da incapacidade de mudar. Em nossa análise foi possível identificar que alguns 

professores, por não terem obtido êxito com a mudança relativa à metodologia ativa, estão 

apáticos quanto à gestão da permanência. O caso do professor P4(G1), por exemplo, nos mostra 

que os sentimentos causados pela implementação da metodologia ativa não foram positivos, e 

com a mudança atual, há receio: 
 
Eu me senti, desculpa, burra, frustrada. Eu falava para mim mesma: não é 
possível que eu não vou conseguir montar uma aula dessas. […] 
O que mais me incomoda, não é que incomoda vai, é que me assusta, porque 
me pressiona de certa forma, é ter pouco tempo para conseguir alterar o que 
precisa. As mudanças tiram a gente dos trilhos, mas aos poucos a gente vai 
se adaptando, como tudo na vida. Se tem que mudar, eu vou aceitar e fazer 
(P4-G1). 
 

O receio de não conseguir atingir as expectativas da instituição foi mencionado pelos 

professores que trabalham em tempo parcial e que não têm a docência como principal atividade 

profissional. Para um dos entrevistados (P3-G1), há professores que estão na função docente, 
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mas não são docentes e, por isso, têm pouco tempo para preparo de aulas. Por esse motivo, a 

nova metodologia, quando implementada, incomodou e assustou: 
 
[Impressões sobre a gestão da permanência] 
Citando como exemplo a mudança na metodologia, que eu fui e sou super 
favorável, afinal, todo mundo muda, temos que nos mudar também, certo? 
Então, no caso da mudança de metodologia, na época, eu fiquei bem 
inseguro, incomodado mesmo, porque eu nunca tinha visto aquilo e meu 
maior receio era não conseguir aplicar na minha disciplina, porque é um 
desafio (P10-G1). 
 

Tanto na conversa de fundo quanto nas de ceticismo e resignação, é possível notar que a 

resposta dos professores ao projeto de gestão da permanência é de aceitação indiferente. Ou 

seja, os professores aceitam a mudança da área de gestão da permanência e não resistem à ela, 

mas também não agem de maneira proativa, fazendo apenas o que lhes é solicitado. 

Acreditamos que o fato de não haver resistência por parte deles com a implementação da nova 

área é porque sabem que, em algum momento, a instituição lhes pedirá ajuda, como aconteceu 

no passado.  

Por fim, a última conversa de fundo identificada foi nomeada por nós como confiança. 

Parte dos professores e coordenadores demonstraram que falhas ocorridas em processos de 

mudança podem servir de molas propulsoras para mudanças futuras. Na condução da mudança 

de metodologia ativa no CUO, por exemplo, houve falhas relacionadas à falta de comunicação 

e integração do corpo docente. Entretanto, para P7-G3, depois do período de adaptação, grande 

parte dos docentes já enxergava os benefícios da alteração da metodologia e a consideram uma 

mudança de sucesso, por isso confiam que a implementação da GP, mesmo que com falhas, 

trará muitos benefícios para alunos e professores. Identificamos que esses professores 

trabalham há mais tempo na instituição, como P11 (G4), por exemplo, que já atua como 

professor do CUO há 16 anos. Por já ter feito parte de diversas mudanças no CUO, ele confia 

que a gestão da permanência dará certo pois, em processos passados, mesmo com as falhas na 

condução da mudança, “sempre dá certo”: 
 
[…] quem já está aqui há mais tempo sabe que as mudanças sempre 
acontecem e que dão certo. Gera no começo aquele desconforto que ao meu 
ver é natural em qualquer mudança, em qualquer empresa. Não dá para 
envolver todo mundo desde o início, se não as coisas não andam. O povo não 
consegue decidir data para evento, quem dirá tomar decisões sobre um projeto 
deste tamanho. Pela experiência de outros projetos e mudanças do passado, eu 
vejo que, além de inovador, [essa mudança] está em um processo e as coisas 
estão acontecendo como deveriam acontecer (P11-G4). 
 

A resposta encontrada na conversa de fundo de resignação é de aceitação/apoio, onde 

há prontidão para mudança e confiança. Os professores que demonstraram responder dessa 
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maneira querem promover a mudança, ajudar os que têm dificuldades e garantir que a IES 

poderá contar com eles em qualquer momento. 

Como pudemos ver, as conversas de fundo, identificadas no CUO, geraram respostas de 

aceitação indiferente e aceitação de apoio. Essas respostas foram construídas nas conversações 

sobre mudanças passadas vivenciadas pelos agentes. Isso significa que as respostas à mudança 

nunca são apenas sobre o que está acontecendo no presente da organização, mas sobre o 

que aconteceu antes. Manifestadas nas relações diárias, as conversas de fundo são 

pressupostas de todas as conversas (FORD, 1999), ou seja, estarão presentes em toda e qualquer 

mudança. 

 

4.3 RESPOSTAS À MUDANÇA: CONTRIBUIÇÃO DOS TIPOS DE CONVERSAS 

 

Diariamente, há diversas conversas sendo produzidas entre os atores organizacionais. 

Mas, para Ford e Ford (1995), a mudança como fenômeno ocorre no desenrolar de quatro tipos 

de conversa – iniciação, compreensão/entendimento, desempenho e encerramento – utilizadas 

para criar, sustentar, focar e completar a mudança.  

No CUO, apesar da área de gestão da permanência estar em operação desde agosto de 

2018, não podemos considerar que a mudança foi completada. O sistema preditivo foi 

implementado conforme previsto, os gestores realizam a leitura e interpretação dos dados 

gerados pelo sistema, bem como na criação dos planos de ação, porém, ainda não houve 

melhoras significativas na redução da evasão, com gestores atuando de maneira reativa, e não 

preditiva. Peças fundamentais, agentes coordenadores e professores, em sua maioria, estão 

resistindo à mudança devido à falta de clareza de informações, papéis e responsabilidades.  

Como citado na análise da mudança, mais especificamente no processo da implantação 

da gestão da permanência, a fase IV previa a apresentação do projeto aos agentes coordenadores 

e professores. A conversa de iniciação – considerada a “chamada” para a mudança – ocorreu 

em janeiro de 2018, por meio da palestra de apresentação do projeto da nova área, para 

professores e coordenadores. Na ocasião, foi exposto pela consultora do projeto a proposta para 

diminuição da evasão no CUO.  Nossa análise permitiu identificar, nessa narrativa, atos de fala 

assertivos, comissivos e declarativos, conforme apresentado no quadro 6: 

 

Quadro 6 – Atos ilocucionários na conversa de iniciação no CUO (continua) 

TIPOLOGIA 
ATO DE FALA 

ILOCUCIONÁRIO 

ATO 
ILOCUCIONÁRIO 

MARCA 
LINGUÍSTICA 

PROPÓSITO DO 
ATO DE FALA 
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Assertivo 

Neste gráfico 
mostramos o indicador 
de evasão de 2017 que é 

de 16% (C-CI) 

Uso do verbo 
mostrar no 

pretérito 
perfeito do 
indicativo 

Justificar a tomada 
de ação para 

combater a evasão 
no CUO. 

[…]por isso 
acreditamos que a 

gestão da permanência 
eficaz é sustentada por 
três pilares: experiência 

do aluno; suporte 
acadêmico e atuação 

preditiva (C1-CI) 

Uso do verbo 
acreditar no 

pretérito 
perfeito do 
indicativo 

Apresentar a visão 
sobre gestão da 

permanência que 
será utilizada no 

CUO. 

A compreensão e o 
combate da evasão são 

um problema de gestão, 
que envolve vários 
elementos e vários 

níveis hierárquicos da 
IES, não sendo apenas 

responsabilidade do 
Coordenador de Curso, 

do marketing ou do setor 
financeiro (C1-CI) 

Performativo 
implícito de 
afirmação 

Afirmar sobre a 
necessidade de 

trabalhar o combate 
à evasão de modo 

sistêmico e 
integrado à diversas 

áreas. 

Comissivo 

[…] reduziremos a taxa 
de evasão em 20% nos 
próximos três anos[…] 

(C-CI) 

Uso do verbo 
reduzir no 
futuro do 
indicativo 

Assegurar que a 
mantenedora 

pretende diminuir o 
índice de evasão no 

CUO. 
[…] nos 

comprometemos a 
estudar as possibilidades 

para melhoria do 
processo de lançamento 

das frequências professor 
[…] (G1-CI) 

Uso do verbo 
comprometer 

no pretérito 
perfeito do 
indicativo 

Demonstrar o 
comprometimento 

de melhorar o 
sistema de diário de 

classe. 

[…] eu garanto que 
olharemos com mais 

atenção para as 
necessidades dos 
docentes pois a 

participação de vocês é 
vital. 

Uso do verbo 
garantir no 
presente do 
indicativo 

Assegura aos 
professores de que 

a IES dará mais 
atenção a eles. 

Declarativo 
[…] por isso nomeamos 

X e Y como gestores 
dessa área. 

Uso do verbo 
nomear no 

pretérito 
perfeito do 
indicativo 

Apresentar aos 
agentes os 

responsáveis pela 
Gestão da 

Permanência no 
CUO. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Em sua fala, a consultora justificou a criação da área de Gestão da Permanência no CUO 

com o aumento da evasão nos últimos anos. Apresentando os conceitos de permanência, evasão 

e sucesso do estudante, a consultora expôs ao público a nova visão da instituição sobre a 

temática da evasão. Os atos de fala assertivos, expostos no quadro acima, se justificam pela 

presença de informações que levam o ouvinte a crer no que foi proferido. Os atos de fala 

comissivos foram identificados nas promessas e intenções, manifestadas na ocasião pela 

consultora e pelos gestores da área. Anotações do diário de campo do evento indicam que os 

professores não aparentavam ter noção do número de alunos que a instituição perdeu nos 

últimos anos, por isso, quando foi mencionada a meta para os próximos três anos, houveram 

manifestações de apoio ao projeto. Durante a conversa de iniciação, poucas foram as interações 

entre agentes. Somente após insistência da consultora, foram feitas quatro perguntas, das quais 

duas relacionavam-se com o sistema de lançamento de frequência e notas. Um professor 

manifestou que o sistema utilizado à época apresentava muitas instabilidades, prejudicando 

assim o lançamento de frequências. 
 

Eu gostaria de saber se há alguma previsão de melhoria no sistema de diário 
de classe. Acredito que parte dos colegas aqui hão de concordar comigo […] 
o sistema apresenta muitas instabilidades. Talvez por conta da internet em 
alguns prédios. A gente não deixa de lançar por mal não, mas é que muitas 
vezes o sistema não funciona, demora para salvar, aí depois acaba que 
esquecemos […] (P1-CI). 

 
Diante da manifestação, um dos gestores da área, falando em nome da IES, 

comprometeu-se a buscar melhorias no sistema, resultando meses depois na criação de um 

aplicativo. Outro professor, ao manifestar-se, demonstrou apoio ao projeto de gestão da 

permanência ressaltando que, com o peso das avaliações discente voltando ao que era até 2017, 

os professores se motivariam mais em realizar os lançamentos das notas. Vale situar o leitor de 

que, momentos antes da apresentação do projeto aos agentes, a diretoria acadêmica fez o 

anúncio da suspensão da alteração do peso das avaliações discentes, implementado em julho de 

2017. O anúncio gerou euforia entre os docentes, e foi externado pela fala de P3 durante a 

conversa de iniciação: 
 
[…] achei muito interessante a nova visão do CUO sobre retenção. Realmente, 
não faz sentido trabalhar pensando na saída do aluno. […] Acredito que o 
CUO está dando um passo à frente e é muito bom saber que vocês estão 
dispostos a nos ouvir […] Como você disse né, nossa participação neste 
projeto é vital, então aproveito para parabenizar a decisão feita pela diretoria 
(P1-CI) 
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A fala deste professor mostra, mais uma vez, as conversas de fundo geradas nas 

interações sobre a mudança vivenciadas pelos agentes no passado, confirmando não só o apoio 

à mudança, mas o interesse em auxiliar a instituição. Ao proferir o ato comissivo, que 

demonstra o comprometimento da IES com os professores, os agentes confiam que serão 

envolvidos no processo da gestão da permanência. Entretanto, adiante mostraremos que não 

houve cumprimento do ato comissivo proferido. 

Por fim, identificamos como ato declarativo a nomeação informal dos gestores que 

estarão à frente da área GP. Vale informar ao leitor de que a nomeação foi informal pois, até a 

finalização deste estudo, os gestores não haviam recebido a promoção, apesar de já ocuparem 

o cargo. A falta de formalização da área e de seus responsáveis fez com que os professores não 

identificassem o papel de uma das gestoras que, até 2017, atuava em outra área da IES, como 

demonstrou um dos professores: “Quer dizer, a Martina veio falar comigo uma vez sobre meus 

diários e tal [id] confirmar se um aluno estava aparecendo na aula, mas nem liguei uma coisa à 

outra […]” (P5-G2). 

Segundo Ford e Ford (1995), as conversas de iniciação podem ou não ser bem-

sucedidas. Quando bem-sucedida, a conversa de iniciação apontará para o futuro desejável, e 

parecerá atraente para os agentes perseguirem a mudança. Em outras palavras, levará os agentes 

à ação. Na mudança foco deste estudo, notamos que a conversa de iniciação não foi bem-

sucedida – o que poderá ser atestado mais adiante, ao falarmos dos outros tipos de conversa 

identificados no CUO. A conversa de iniciação foi muito mais uma comunicação formal, do 

que uma interação. Aferimos que, em processos passados – como a mudança no peso da 

avaliação discente, por exemplo –, o evento da Semana Pedagógica do CUO também serviu 

como “palco” para a transmissão da informação, conforme exemplificado nas falas abaixo: 
 
[…] Isso […] a maior parte das mudanças são comunicadas na semana 
pedagógica mesmo (P3-G2). 
 
Ah, geralmente informam na semana pedagógica de início de semestre né 
[…] (P5-G2). 
 
Bom, a diretoria de ensino em janeiro de 2017, juntamente com a Pró-Reitoria 
acadêmica, apresentaram na reunião de planejamento, aquela semana 
pedagógica que você participou […] apresentaram as mudanças que 
teríamos com relação a metodologia de ensino. […] Geralmente na 
semana pedagógica não tem muito diálogo. Passam uma informação e 
colocam os prazos e pronto (P6-G1). 
 
Isso, que é a semana de planejamento dos docentes e coordenadores. Na 
semana pedagógica eles passam a mudança […] (P1-G1). 
 

Isso nos mostra que, tanto para a consultoria quanto para a organização, a comunicação 

é apenas uma ferramenta utilizada com o propósito de transmitir uma mensagem. O que era 
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para ter sido o marco inicial da mudança, na verdade foi apenas a transmissão de informação. 

Nos grupos de foco ficou claro para nós que a conversa de iniciação não surtiu o efeito 

necessário, ou seja, não criou o engajamento nos agentes, como mostram as falas a seguir, nas 

quais alguns professores demonstraram desconhecer o projeto e a área, mesmo estando 

presentes no dia da conversa de iniciação: 

 
[Sobre gestão da permanência] você pode falar um pouco? Para a gente 
recordar mesmo (P5-G3). 
 
Eu, particularmente, não entendi muito bem sobre essa questão aí […] a área 
nova né, da permanência. Quando assisti à sua fala na semana pedagógica, 
entendi as questões conceituais, mas fiquei com dúvidas sobre como isso iria 
afetar a minha rotina de trabalho (P5-G1). 
 
[…] pois então, eu também, por isso que eu disse que não sei nada, porque eu 
não sei de nada mesmo. Agora vocês explicaram a questão da chamada, mas 
eu nem tinha ligado uma coisa à outra (P7-G3). 
 
Eu sinceramente não entendi até agora o que vai ser essa área (P1-G1). 
  

O segundo tipo de conversa que identificamos foi a de compreensão/entendimento, 

que permite que os envolvidos tenham a oportunidade de se expressar, criar alternativas e 

significados sobre a mudança (FORD; FORD, 1995). Apesar do documento 03 indicar que na 

segunda fase os coordenadores dos cursos envolvidos no projeto seriam convocados para 

reuniões a fim de que fossem discutidas ideias em torno da GP, a reunião aconteceu apenas em 

setembro de 2018, após a área ter sido implementada, como pode ser observada no trecho 

abaixo: 
 
Deixa-me tirar uma dúvida, essa área nova vai ser implementada quando? 
(C2-R1). 
Na verdade, ela já foi implementada desde o ano passado, mas como eu 
comentei com vocês, o primeiro passo junto com a consultoria, foi 
desenharmos os processos, avaliarmos a estrutura, montarmos o modelo 
preditivo e implementarmos a ferramenta preditiva, que vai ser a base para 
nós termos as informações. Então, tecnicamente, a partir de 2019.1 essa nova 
área vai estar rodando 100% (G2-R1). 
 

Pela fala de alguns professores, aferimos que, em mudanças passadas, os professores 

foram envolvidos somente após a implantação da mudança: 
 
[…] não somos envolvidos, geralmente né, nesses projetos deste o início, ou 
melhor, desde antes, na etapa de planejamento, como não somos ouvidos […] 
(P7-G3). 
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Trechos das falas dos gestores responsáveis pela área GP e coordenadores de cursos 

possibilitaram classificar a conversa como sendo a de compreensão/entendimento, em função 

da identificação de atos de fala assertivos, comissivos e expressivos, conforme quadro 7. 
 

Quadro 7 – Atos ilocucionários na conversa de compreensão/entendimento 

TIPOLOGIA 
ATO DE FALA 

ILOCUCIONÁRIO 

ATO 
ILOCUCIONÁRIO 

MARCA 
LINGUÍSTICA 

PROPÓSITO 
ATO DE FALA 

Assertivo 

[…] Por isso, em 2017 
iniciamos um projeto, 

com o apoio da 
consultoria, que consiste 
na criação de uma nova 
área chamada de Gestão 

da Permanência (G1-
R1). 

Uso do verbo 
iniciar no pretérito 

perfeito do 
indicativo 

Informar sobre o 
objetivo do 

projeto. 

[…] criamos o 
aplicativo para facilitar 
o lançamento de diário 

da frequência […] 

Uso do verbo criar 
no pretérito 
perfeito do 
indicativo 

Informar sobre o 
objetivo do 

projeto. 

Comissivo 

Nós vamos [anotar isso 
para] colocar como 
prioridade com a 

diretoria acadêmica, já 
que a senhora está 

apontando como uma 
das causas de evasão 

(G2-R1). 

Performativo 
implícito de 

comprometimento 

Declarar a 
intenção de tratar 

o assunto em 
questão como 

prioridade. 

Vamos fazer essa 
pesquisa sim para 

identificar as 
preferências de 
recebimento da 

comunicação (G1-R1). 

Performativo 
implícito de 

comprometimento 

Declarar a 
intenção de 
realizar a 

pesquisa sugerida 
pelos 

coordenadores. 

Expressivo 

Eu acho excelente. É 
uma judiação ver tanta 

gente parando de 
estudar. Com esses 
insights do sistema 

vamos conseguir apoiar 
melhor não só o aluno, 
mas como o professor 

também (C8-R1). 

Uso do verbo achar 
modalizado pelo 

adjetivo excelente 

Expressar opinião 
positiva sobre a 

Gestão da 
Permanência. 

Eu vejo que este é um 
projeto muito bom, que 
vai alterar processos, vai 
nos trazer informações, 

então eu estou apostando 
muito em tudo isso […] 

(C7-R1). 

Uso do ver 
modalizado pelo 

adjetivo bom 

Expressar opinião 
positiva sobre a 

Gestão da 
Permanência. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

Já os grupos de foco nos mostraram que não houve conversa de 

entendimento/compreensão com os professores. 
 
Tipo, dessa mudança da retenção por exemplo, teve só aquela comunicação 
que você fez na semana pedagógica desse ano, e depois não falamos mais 
disso (P3-G1). 
 
É, oficialmente assim, não teve nada. Nem anúncio em mural, nem nada. 
A menos que eles tenham conversado com os coordenadores e era para os 
coordenadores reunirem os times e repassarem a informação […] (P4-G3). 
 
[…] confesso que fiquei na expectativa porque ninguém falou mais nada 
[…] então achei que nem tivesse acontecido o projeto (P4-G3). 
 
[…] Como só foi falado na semana pedagógica sobre este projeto, eu 
queria saber como que vai funcionar isso para nós, docentes (P3-G4). 
 

A ausência da conversa de entendimento gerou respostas de resistência, em alguns 

professores, devido à utilização do sistema de informação, denominado Sistema Preditivo de 

Evasão. Professores que não têm afinidade com a tecnologia resistem pois acreditam que o 

sistema alterará suas rotinas acadêmicas, lhes dando mais trabalho: 
 
[…] tá, mas e aí, essa gestão da permanência aí vai implementar mais um 
sistema? O que que é? porque não deixaram a chamada no desktop como 
sempre foi porque olha, não tem como, toda vez que meche com sistema dá 
problema, dá pau (P7- G2). 
 

Um ponto que nos chamou atenção ao realizar a análise dos grupos de foco foi que, de 

maneira involuntária, um dos grupos de foco apresentou conversas de entendimento, pois, 

sedentos de informações e esclarecimentos, os professores aproveitaram o momento para fazer 

perguntas à moderadora. O trecho abaixo apresenta um dos momentos em que a moderadora 

precisou dar entendimento sobre a gestão da permanência aos professores: 
 
Bom, aos poucos, vocês vão perceber que essa mudança, a implementação da 
nova área e até do próprio sistema preditivo, vai alterar um pouco a rotina de 
vocês porque, como o sistema gera as informações dos riscos de evasão, os 
gestores da área terão que intervir para que este aluno não saia, e quem está 
no dia a dia com o aluno são vocês. Então, em algum momento vocês terão 
que tomar alguma ação, orientados pelo gestor da área ou pelo 
coordenador do curso. No caso do lançamento de frequência e nota, vocês 
precisam lançar nos prazos […] (M-G4). 
 

A conversa de desempenho, que dá oportunidade para que os envolvidos se 

comprometam na realização das ações a favor da mudança, não ocorreu com professores, nem 
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coordenadores. Apenas o entendimento sobre o que é a mudança não traz ação e, por 

consequência, resultados. Pudemos inferir a ausência dessa conversa por meio de diversas falas 

que demonstraram que os professores não tinham clareza sobre o que fazer, quando fazer, como 

fazer: 
 
Então, falaram com a gente na semana pedagógica de algo que ia mudar, dessa 
nova área aí que eu achei fantástica, por sinal. Mas, e aí? E o docente? O que 
vai precisar fazer? Como vai precisar fazer? Quando tem que entregar o 
que precisa entregar? (P4-G1). 
 
Precisa ficar claro o que é o projeto, qual o papel do professor […] o que a 
instituição espera né, as expectativas mesmo (P4-G1). 
 
Então o projeto pode ser o mais inovador, mas não adianta se todo mundo que 
for envolvido não souber exatamente qual é o papel que vai desempenhar, 
as fases, prazos, responsabilidades etc. (P9-G4). 
 
[…] logo no começo já dizer para gente qual é o nosso papel, o que temos 
que fazer (P7-G4). 
 

Ao atingir o estágio da conversa de desempenho, são produzidos pedidos e promessas 

que geram ações e resultados, ao longo do tempo. As anotações do diário de campo nos mostram 

que a conversa de desempenho ocorreu apenas no nível gerencial, ou seja, entre consultoria, 

mantenedora e gestores da área GP, na qual foram criados planos de ação, cronogramas etc. 

Isso nos leva a inferir que a ausência da conversa de desempenho no CUO contribuiu para que 

alguns professores resistissem à mudança – não na visão tradicional, individualista e de rejeição 

à mudança. A resposta de resistência dos professores se mostra na inação (falta de ação), por 

exemplo, com os atrasos no lançamento do diário de classe, por falta de integração e 

envolvimento. Como sugerido por Ford e Ford (1995), atrasos podem ser resultado de pessoas 

que não têm clareza sob as ações específicas que devem ser tomadas por elas. A mudança é 

fundamentalmente sobre a mobilização de ações e, embora a conversa seja essencial, nem toda 

conversa leva à ação (FORD; FORD, 1995). Das quatro conversas envolvidas na condução da 

mudança, apenas as conversas para o desempenho são especificamente projetadas para 

provocar. Ao supor que o entendimento sobre a mudança é suficiente para provocar ações, 

haverá pouca ou nenhuma ação.  

Em nossas análises não foi identificada a conversa de encerramento que, segundo Ford 

e Ford (1995), sinaliza o fim do processo de mudança, oportunizando aos envolvidos a reflexão 

sobre a mudança passada e para novas iniciativas de mudança. Foi possível constatar também 

que, assim como sugerido por Ford e Ford (1995), a conversa de encerramento é essencial em 

projetos de mudanças. Alguns professores, como P4 (G4), mencionaram que durante todo o 

processo de mudança seria importante ouvir os envolvidos pois assim “de uma próxima vez 
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pode-se fazer de outras maneiras, evitando problemas, erros etc.” Para esses docentes, a 

transparência e comunicação deve ocorrer em todo o processo de mudança e, ao final, todos 

devem expressar como se sentem, quais sugestões para próximos eventos e discutir novas 

ideias. Já P4 (G2) ressaltou a importância dos envolvidos em processos de mudança saberem 

“o que deve ser feito de diferente, quais foram as boas práticas” ou, em outras palavras, ter 

feedback. 

Embora as quatro conversas propostas por Ford e Ford (1995) sejam apresentadas como 

uma possível sequência para produção de mudanças, é importante reconhecer que essas 

conversas não se movem de maneira linear. Acreditamos que a conversa produz mudança e a 

aplicação das quatro conversas produz aspectos específicos da mudança, por isso a importância 

de que haja conversa para iniciação, compreensão/entendimento, desempenho e encerramento. 

Nos parece claro que a implementação da área de GP ainda não ocorreu no CUO devido à falta 

de conversas, que é entendida pelos professores e coordenadores como comunicação. Como 

apontado por P6 (G1), “a comunicação precisa ocorrer em todos os níveis. Se não, a mudança 

não acontece”. A aplicação efetiva dos quatro tipos de conversa ajudará a organização na 

efetivação da mudança. De maneira indireta, o professor confirma essa ideia ao dizer que:  
 
[…] quando eu falo que precisa ter mais comunicação, mais envolvimento, 
isso se refere inclusive a escutar o professor, mas não somente depois do 
projeto em ação, mas antes, durante e depois. Qual é o benefício de envolver 
antes? Evitar que erros aconteçam, por exemplo. E é claro que você precisa, 
durante todo o processo e até quando acabar, ouvir a opinião dos envolvidos, 
ter o famoso feedback, porque assim de uma próxima vez pode-se fazer de 
outras maneiras, evitar problemas, recursos […] (P4-G4). 
 

É por meio dessas conversas que os agentes poderão enxergar a necessidade e o 

propósito da mudança, criando novas possibilidades e oportunidades para alcançar o que foi 

proposto, com engajamento e apoio, e ao final fechar o ciclo sem deixar nada para trás, 

possibilitando assim novas mudanças. Concordamos que a implementação bem-sucedida de 

mudanças é uma função de conversas que refletem o contexto, o progresso da mudança em 

andamento, os resultados produzidos e as avarias a serem resolvidas (FORD; FORD,2008).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo se propôs a compreender como as conversas de fundo e as conversações 

entre agentes contribuem para a construção de respostas à mudança nas organizações. E para 

que pudéssemos alcançar o objetivo proposto, focalizamos nosso estudo na implantação de uma 

nova área em uma instituição de ensino superior privada. 

Consideramos que o objetivo geral do estudo foi alcançado por meio dos objetivos 

específicos: 1) descrever o processo de mudança organizacional; 2) identificar e analisar 

conversas de fundo; e 3) descrever e analisar os tipos de conversa existentes no processo de 

mudança. 

 Na descrição do processo de mudança, consideramos o contexto, o conteúdo e o 

processo, conforme proposto por Armenakis e Bedeian (1999). As respostas à mudança foram 

analisadas sob a classificação de resistência, aceitação e apoio, proposta por Sonenshein (2010). 

 A partir da pesquisa empreendida, foi possível notar que a mudança, como um fenômeno 

organizacional, ocorre necessariamente em um contexto de interações entre as pessoas, 

constituídas pelas conversas entre elas, conforme sugerido por Ford e Ford (1995). Em qualquer 

mudança há a presença de conversas de fundo, construídas por meio das conversações sobre 

sucesso e fracasso de mudanças vividas no passado, conforme proposto por Ford, Ford e 

Mcnamara (2002). Embora esses autores apresentem três tipos de conversas de fundo – 

resignação, complacência e cinismo –, acreditamos que possam haver outros tipos de conversa 

nas organizações. Na mudança focalizada neste estudo, por exemplo, foram identificados outros 

dois tipos de conversa de fundo, denominadas por nós como ceticismo e confiança. Ambas são 

construídas pelas conversações sobre falhas na condução de mudanças vivenciadas pelos 

agentes no passado, e gera como resposta aceitação e apoio. No entanto, a conversa de fundo 

de ceticismo questiona o processo da mudança, gerando dúvidas quanto à eficácia de novos 

processos, enquanto na conversa de fundo de confiança, os agentes entendem que as falhas das 

mudanças passadas servem como molas propulsoras para novas mudanças, por isso acreditam 

e confiam que obterão o resultado desejado. 

Os resultados da pesquisa também apontam que, para a eficácia da mudança, deve haver 

na organização a aplicação de quatro conversas, a saber, iniciação, compreensão/entendimento, 

desempenho e encerramento (FORD; FORD, 1995). Essas conversas não se movem de maneira 

linear, pois a dinâmica e sequenciamento podem variar conforme as condições e circunstâncias. 

Porém, é fundamental que os agentes se movam, durante a condução da mudança, entre as 

quatro conversas. Na organização estudada, a ausência das conversas de entendimento e 

desempenho, por exemplo, contribuiu para que os agentes agissem de maneira resistiva, ou seja, 
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não tomando as ações necessárias para efetivar a mudança, pois não houve reconhecendo de 

seu papel na condução da mudança. Enxergamos então a resistência para além da ótica 

tradicional e individualista, entendendo que essa resposta à mudança se dá pela ausência de 

clareza, informações e por pontos não esclarecidos de mudanças passadas. Portanto, na ausência 

de comunicação, não há mudança. Por isso, consideramos que grande parte das respostas à 

gestão da permanência no CUO são de aceitação indiferente, e não de resistência 

(SONENSHEIN, 1999).  

Assim como o CUO, as organizações ainda enxergam a comunicação como um meio 

para transmitir uma mensagem. Os gestores acreditam que apenas a comunicação formal traz 

entendimento e pode engajar os envolvidos na mudança. Porém, nossa análise mostrou que é 

necessário que haja conversações, troca de informações, para que assim a mudança possa ser 

criada, sustentada, focada e concluída.  

Desenvolver este estudo foi desafiador, não só pela temática, mas em especial pela 

pesquisa empírica ser realizada em um projeto em que há atuação da autora como profissional. 

Conciliar a aproximação com o distanciamento (JAIME, 2003) é fundamental, e em 

determinados momentos, foi difícil realizar esse distanciamento. Na condução dos grupos de 

foco, por exemplo, por vezes a observadora participante consultora apareceu mais do que a 

mestranda, o que ocupou um tempo excessivo no entendimento de conteúdos que não tinham 

necessariamente a ver com o estudo, por isso consideramos esta como uma das limitações do 

estudo. O fato de não ter sido realizado um pré-teste dos grupos de foco também pode ser 

considerado como limitação. Como a localização da organização onde foi realizada a pesquisa 

era longe, não tivemos a oportunidade de realizar o pré-teste, e durante a análise verificamos 

que alguns pontos poderiam ter sido abordados de outra maneira para serem melhor explorados. 

Diversos foram os aprendizados que este estudo nos trouxe mas, sem dúvidas, o maior deles foi 

de que nós, pesquisadores, não temos controle sobre os eventos, por isso é importante ter 

habilidades de adaptação e flexibilidade para lidar com as diversas intercorrências que o campo 

apresenta. 

No tocante às contribuições deste estudo, destacamos que sua colaboração foi mostrar, 

empiricamente, que a comunicação em processo de mudança não deve ser utilizada apenas 

como uma ferramenta. O fenômeno da mudança é criado e mantido pela comunicação (WEICK; 

QUINN, 1999; BECHER, 2003; FORD; FORD; 1995; FORD; FORD; MCNAMARA, 2002), 

mais precisamente por meio das interações conversacionais entre as pessoas. As organizações 

que assimilarem essa visão poderão obter mais sucesso na condução dos processos de mudança. 

Mesmo atuando como consultora há anos e estudar comunicação, a pesquisa empírica me 

mostrou que a conversação é mais importante do que a comunicação, sendo que sem 
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conversações, não há mudança. Além disso, acreditamos que este estudo “abriu caminho” para 

que sejam realizados outros estudos sobre conversações dos agentes em processos de mudança. 

Apesar de muito desafiador, a investigação pela abordagem da pragmática possibilita 

entendimento mais pleno sobre como a condução de processos de mudança podem ser 

eficientes. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

1. Objetivo 

 

Identificar os tipos de conversas que, segundo proposto por Ford e Ford (1995), são 

Iniciação, compreensão, desempenho e encerramento, ocorridos entre os agentes durante o 

processo de mudança analisado. 

 

2. Informações gerais 

 

Pré-agendamento realizado para o dia 20/09/2019, 18hs – sala E104 

 

3. Participantes 

 

Agentes coordenadores da área gestão da permanência e agentes coordenadores dos 

cursos de Odontologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, 

Administração, Arquitetura, Engenharia Civil e Ciências Contábeis.  

 

4. Categorias de análise 

 

Pré-agendamento realizado para o dia 20/09/2019, 18hs – sala E104 
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APÊNDICE B 

 
ROTEIRO GRUPO FOCAL 

 

1. Objetivo 

 

A realização dos grupos de foco tem por objetivos identificar as conversas de fundo 

presente no CUO – complacência, resignação e cinismo –, segundo proposto por Ford, Ford 

e McNamara (2002), bem como as reações à mudança realizada (criação da área gestão da 

permanência).  

 

2. Informações gerais 

 

• Data Grupo Focal: 19/09/18 

• Local: Sala de Reunião II – Prédio da Reitoria 

• Horário: 09hs – 11hs; 15hs-17hs 

• Quantidade grupos: 2 

• Moderador: Daniele Piazzi 

• Observadora: Adriano Sales Coelho 

• Local: Sala de Reunião II – Prédio da Reitoria 

 

3. Participantes 

 

Agentes coordenadores dos cursos Odontologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, 

Enfermagem, Nutrição, Administração, Arquitetura, Engenharia Civil e Ciências Contábeis.  

 

4. Roteiro 

 

1 – 07:30 Organização de sala e equipamentos 

2 – 08:45 Recepção dos participantes 

3 – 09:05 

Abertura da sessão: Agradecimento pela participação, 
apresentação do moderador e da pesquisadora, apresentação 
do objetivo da pesquisa, esclarecimento quanto aos aspectos 

éticos da pesquisa, assinatura do TCLE. 

4 – 09:15 Apresentação dos participantes (nome, tempo de casa, 
cursos que leciona e disciplina que leciona nos cursos. 
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5 – 09:45 Esclarecimento acerca da dinâmica: uso de equipamentos 
eletrônicos, duração da pesquisa etc. 

6 – Debate – Guia de 
Tema 

I: Processos de mudança na UNISL 
II: A experiência do processo 

III: O que ficou para o docente no processo de mudança? 
Quais as lembranças e impressões? 

IV: O que vocês esperam dos processos de mudança aqui na 
UNISL? 

7 – Fechamento Síntese, principais pontos e agradecimentos 
 




