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RESUMO 

 

Este artigo se propõe a realizar uma reflexão sobre o conceito de bastidores da interação no 

intuito de se compreender as estratégias que são construídas e acordadas sem a presença da 

plateia. Para tanto, foram resgatadas as metáforas teatrais utilizadas por Goffmam (2013) 

para o entendimento da vida social, aplicando-as como operadores analíticos para o 

entendimento dos bastidores do jornal interno Piãoneiro/Roda Livre. Por fim, percebeu-se a 

necessidade de atualizar e complementar as perspectivas desse autor mencionado utilizando-

se a proposta de Braga (2000) sobre os lugares de fala. 
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ABSTRACT 

 

This article proposes to carry out a reflection on the concept behind the scenes of the 

interaction in order to understand the strategies that are constructed and agreed upon without 

the presence of the audience. For that, the theatrical metaphors used by Goffmam (2013) for 

the understanding of social life were applied, applying them as analytical operators for the 

understanding of the backstage of the house organ Piãoneiro/Roda Livre. Finally, it was 

noticed the need to update and complement the perspectives of these authors mentioned using 

the proposal of Braga (2000) on the places of speech. 
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1 Trabalho apresentado no GT 2 – Diversidades, processos sociais e comunicacionais 
2 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; douglasferreira9@hotmail.com. 
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Introdução  

 

Entre os mais recorrentes questionamentos instigadores de pesquisas sobre os 

processos comunicacionais no ambiente interno das organizações, os conflitos de interesses 

envolvendo trabalhadores subordinados e subordinadores3 são uns dos mais inquietantes 

problemas investigativos da comunicação organizacional, suscitando inesgotáveis tentativas 

de se entender essas complexas relações. 

No entanto, parte significativa da produção acadêmica sobre essa temática, 

geralmente fundamentada em uma perspectiva funcionalista e prescritiva, privilegia o 

desempenho do profissional de comunicação como o “harmonizador” desses conflitos, 

avançando-se pouco em relação às tensões contextuais que perpassam o ambiente 

organizacional como a histórica relação de poder entre os atores sociais e as representações 

de papéis.  

Este trabalho resgata o conceito de bastidores de acordo com e Erving Goffman 

(2013) e o atualiza por meio da proposta de lugares de fala apresentada por José Luiz Braga 

(2000). Esta aproximação entre os teóricos é resultado dos estudos desenvolvidos na 

dissertação do autor deste artigo, defendida em fevereiro de 2017 no Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social da PUC-Minas. 

Segundo Goffman (2013), os bastidores, ou região dos fundos, é onde os fatos 

suprimidos aparecem. É o espaço dos segredos vitais de um espetáculo. É ali onde as coisas 

são preparadas e as estratégias são pensadas e combinadas. São nos bastidores que os atores 

se libertam de seus personagens e, por isso, a transição entre fachada e bastidores é um 

processo fechado ao público. 

Para Goffman (2013), toda interação está inscrita em uma conjuntura situacional e 

esta última acaba sendo ordenadora dos demais elementos que compõe a cena: as 

expectativas dos atores e da plateia e os sentidos ali construídos e disputados. 

 

                                                           
3 Os termos subordinados e subordinadores serão utilizados neste artigo por acreditar-se que eles representam 

melhor a complexidade das relações de poder descritas neste estudo, que não necessariamente se dão em uma 

circunstância empregatícia (empregado e empregador), uma vez que estão inseridas em uma situação 

hierárquica mais política. 
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Quando um indivíduo chega à presença de outros, estes, geralmente, procuram 

obter informação a seu respeito ou trazem à baila a que já possuem. Estarão 

interessados na sua situação sócio-econômica geral, no que pensa de si mesmo, na 

atitude a respeito deles, capacidade, confiança que merece, etc. Embora algumas 

destas informações pareçam ser procuradas quase como um fim em si mesmo, há 

comumente razões bem práticas para obtê-las. A informação a respeito do 

indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer 

antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. Assim 

informados, saberão qual a melhor maneira de agir para dele obter uma resposta 

desejada. (GOFFMAN, 2013, p. 13). 

 

Contextualizando os pressupostos supracitados, pode-se dizer que o ambiente 

organizacional, assim como qualquer outro, exige de seus atores sociais uma leitura das 

situações nele ocorridas no intuito de facilitar a escolha do papel a ser representado.  

 

A perspectiva de uma teatralidade do cotidiano, à qual nos convida Goffman, torna 

possível pensar a dinâmica organizacional como uma cena da aparição e de 

comparecimento construída pelos indivíduos em grupos que operam uma partilha 

do visível: que conferem visibilidade a certos elementos (constitutivos da face) e 

que dissimulam outros (o espaço dos bastidores). (D’ALMEIDA, 2015, p. 24). 

 

O presente estudo tem por objetivo entender as representações dos atores sociais no 

ambiente organizacional e analisar como se dá a transição das estratégias que são construídas 

nos bastidores da interação até a sua representação no palco. Parte-se do pressuposto que em 

contextos marcados pelas regras de poder, essa adaptação da performance dos bastidores ao 

palco se torna significativa para que a cena desempenhada pelo ator social seja acreditável 

pela sua plateia.  

Este trabalho objetiva investigar as estratégias de interação nos bastidores das 

organizações. Para tanto, serão analisados o conteúdo do jornal interno Piãoneiro/Roda Livre 

e os discursos coletados por meio de entrevistas em profundidade com os principais 

envolvidos em sua produção. A expectativa é de que as discussões aqui levantadas possam 

contribuir para o aprofundamento dos estudos da comunicação no contexto das organizações, 

a partir da compreensão do jogo de interesses e das performances de representação que 

envolvem os atores sociais. Parte-se do pressuposto que, ao identificar como as estratégias 

são construídas e acordadas nos bastidores da interação, seja possível revelar a astúcia dos 

atores e sua participação como personagens ativos no processo de comunicação, mesmo 

quando em posição de subordinação, uma vez que os resultados da pesquisa apontam para a 
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capacidade dos atores sociais em discernir e adequar seus discursos ao que para eles deve ser 

restrito somente aos bastidores e ao que pode ser exposto fora dele. 

 

Os bastidores do jornal Piãoneiro/Roda Livre 

 

 O jornal interno Piãoneiro/Roda Livre foi uma iniciativa espontânea de um 

empregado do setor de logística de uma empresa de pequeno porte do interior de Minas 

Gerais atuante no ramo de distribuição de peças para o mercado de bicicletas. Aparentemente, 

a intenção da publicação era fazer circular informações de caráter informal entre os demais 

empregados. O informativo circulou de março a novembro de 2006, período em que a 

organização passava por uma fase de transformação em seu modelo administrativo, passando 

de uma gestão familiar para a implantação de uma nova estrutura com a implantação de novos 

setores encabeçados por gerentes recém contratados vindos da capital.  

Durante esta fase, o proprietário da empresa era uma figura de poder influente entre 

os empregados. Contudo, apesar de sua presença física, ele já não atuava diretamente nas 

decisões, que foram sendo aos poucos assumidas pelos novos gestores. 

O jornal marcava a existência de dois grupos que constituíam a organização, a saber, 

o da parte de cima e o da parte de baixo. A arquitetura da empresa delimitava esses dois 

grupos: a parte de baixo era composta por empregados com cargos de subordinação e a parte 

de cima apresentava atores organizacionais dos dois grupos: subordinados (televendas e 

técnicos administrativos; considerados empregados com grau menos acentuado de 

subordinação) e subordinadores (gerentes e o proprietário).  

A primeira edição recebeu o nome de Piãoneiro e foi redigida à mão pelo empregado 

criador da proposta. O título do jornal aponta alguns sentidos interpretativos como: o jornal 

feito pelos peões4, o pioneirismo da iniciativa e o nome de uma das peças da bicicleta, 

remetendo assim à atividade da empresa. 

                                                           
4 Nome pejorativo que os empregados se referiam a si próprios. 
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Esse jornal era lido às escondidas pelos empregados da parte de baixo e para isso 

utilizavam o recurso de escondê-lo embaixo das pranchetas para que o grupo da parte de cima 

não tomasse conhecimento de sua existência.  

O veículo é marcado pela informalidade. A temática do jornal se mostra como uma 

tentativa de publicar assuntos do âmbito do cotidiano dos empregados da parte de baixo, 

utilizando-se de recursos linguísticos e visuais como gracejos, anedotas, trocadilhos, sátiras 

e ironias para circular informações comuns à rádio peão. As matérias são escritas sem 

compromissos com as regras dos manuais de redação.  

Alheio à vontade de seu criador, o jornal foi parar na parte de cima da empresa, 

tornando-o de conhecimento do proprietário. Na tentativa de controlar as futuras edições, o 

dono estabelece um acordo com o criador do jornal para a continuação da publicação. Esse 

acordo destaca principalmente um cuidado maior com o conteúdo, para evitar problemas de 

convivência, ou ainda, processos judiciais por difamação, uma vez que o veículo relatava 

episódios engraçados envolvendo os empregados. 

Após esse fato de conhecimento e aceitação do proprietário em relação ao jornal, ele 

se transforma no veículo de comunicação oficial da empresa, e passa por algumas mudanças. 

O nome é alterado para Roda Livre, já que não pertencia somente aos peões. A produção 

passa a ser feita em um computador e percebe-se a inclusão de matérias questionadoras das 

condições de trabalho dos setores da parte de baixo, isso torna o informativo também em um 

espaço para destacar causas trabalhistas.  

A terceira edição marca o início da última fase do jornal. A partir dela, a equipe do 

setor de marketing começa a atuar ativamente nele, tanto na produção de conteúdo, quanto 

na diagramação. Percebe-se, neste período, um aumento considerável na quantidade de 

assuntos de caráter institucional dividindo espaço com as matérias de estilo informal e com 

as reivindicações, cada vez menos presentes. Esse conflito de interesses entre subordinados 

e subordinadores dura até o fim da publicação, na sua oitava edição. 

 Para Goffman (2013), os bastidores, ou região dos fundos, é onde os fatos suprimidos 

aparecem. Seria, portanto, o local em que os discursos que não podem ser públicos são 

compartilhados entre os participantes de um grupo. É o espaço dos segredos vitais de um 

espetáculo. É ali onde as coisas são preparadas e as estratégias são pensadas e combinadas.  
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Contextualizando o que foi apresentado, pode-se inferir que a arquitetura da 

organização ao qual o jornal Piãoneiro/Roda Livre circulou contribuiu para que os discursos 

ocultos dos grupos subordinadores fossem construídos mais facilmente do que os dos grupos 

subalternos. A parte de cima aparentemente conferia privacidade e isolamento aos seus 

frequentadores, geralmente os administradores da empresa. 

 

Aquela questão de: o que eu sei e o que eu quero que você saiba, o que eu vivo e o 

que eu quero que você saiba que eu vivo. A empresa conhece tudo. Ela sabe de 

tudo. Ela tem olhos em todos os lugares, mas ela vai ver o que ela quer, ela vai 

reportar sobre isso. (Empregado da parte de baixo).5 

 

O entrevistado destaca em sua fala outra característica dos bastidores, a vigilância. 

Ele alega a existência de um conhecimento absoluto por parte da empresa facilitado pelo fato 

de que ela “tem olhos em todos os lugares”. Isso favorece, por exemplo, as tentativas internas 

de controle das informações, a partir daquilo que a empresa acredita ser positivo ou negativo 

para o funcionamento de seu negócio, “o que eu sei e o que eu quero que você sabia”.  

O fato da empresa “saber de tudo” possivelmente era favorecido pela arquitetura da 

organização estudada, onde os subordinadores conseguiam observar de cima sem 

necessariamente serem percebidos pelos que se encontravam na região de baixo 

(FOUCAULT, 1999).  

Aos subordinados sobravam espaços menos propícios para as confabulações dos 

discursos ocultos, supostamente segredados aos encontros rápidos de corredor, aos cochichos 

em cantos das salas, as trocas de mensagens através de dispositivos pessoais, ou seja, lugares 

distantes dos olhos dos dominantes, exigindo desse grupo artifícios mais discretos e 

astuciosos para fazê-los acontecer, como por exemplo esconder o jornal embaixo das folhas 

da prancheta.  

                                                           
5 Para preservar a identidade dos entrevistados, este artigo não publica os seus nomes, todavia, para demonstrar 

as diferentes perspectivas de acordo com o grupo ao qual pertenciam (subordinador e subordinado), optou-se 
por identifica-los por setores ou papel de atuação em relação ao jornal, às vezes grafados com o termo completo 

e outras com as iniciais: Criador do jornal, Gerente de marketing, Estagiário de marketing, Gerente de 

Recursos Humanos, Empregado da parte de baixo e Empregado da parte de cima. Acredita-se que assim 

ficará mais perceptível as nuances dos discursos a partir dos diferentes interesses que compõem a empresa. 

Além disso, apesar do grupo de entrevistados ter sido composto por homens e mulheres, para evitar 

identificações e impossibilitar análises das diferenças a partir dos gêneros, optou-se por referir-se a eles segundo 

a norma culta da língua portuguesa, ou seja, padronizou-se os substantivos e adjetivos no gênero masculino.  
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A primeira edição do jornal era escondida por isso, porque os meninos iam 

trabalhando e à medida que eles iam trabalhando, naquelas curvas e naquelas 

paradinhas, eles iam e davam uma lida num pedaço do jornal e depois passava para 

o outro carrinho. Aí o outro carrinho lia e passava para o outro carrinho e ia 

circulando. (Criador do Jornal). 

 

 Apesar da estratégia para a manutenção das informações nos bastidores, aos poucos 

o idealizador do jornal foi perdendo o controle sobre a circulação do seu produto devido à 

repercussão que o informativo adquiriu entre os empregados. Aparentemente, um descuido 

no procedimento de leitura do jornal foi a causa de sua descoberta pelo proprietário. 

 
Ele circulando já estava dando bandeira de que tinha algum carrinho parado entre 

as prateleiras lendo ele. E, automaticamente, se o jornalzinho é maior, a pessoa 

entusiasma lendo ele e vai ficando ali. Então, o que estava acontecendo? Começou 

umas conversinhas fiadas justamente por esse detalhe: ‘cadê fulano de tal?’ ‘Está 

lá na curva do vento’. (Criador do Jornal). 

 

 

Nota-se que havia um termo tácito de sigilo entre os leitores do Piãoneiro, mostrando 

que a zona dos bastidores é um espaço marcado pela confiança entre os seus frequentadores. 

A permissão para conhecer esses locais, geralmente só é autorizada para outros atores sociais 

leais às causas ali defendidas, impedindo aos demais o direito de ter contato com os assuntos 

tratados fora do palco. 

 

A linguagem dos bastidores consiste no emprego recíproco do primeiro nome, nas 

decisões tomadas em comum, na irreverência, francas observações de ordem 

sexual, queixas minuciosas, fumar, trajes comuns grosseiros, postura "desleixada" 

no sentar e estar de pé, uso de linguagem dialetal ou abaixo do padrão, resmungos 

e gritos, agressividade e "caçoadas" jocosas, desconsideração pelos outros em atos 

de pouca importância mas potencialmente simbólicos, atitudes físicas menos 

importantes como zumbidos, assobios, mascar goma, dentadas, arrotos e 

flatulência. A linguagem do comportamento na região da fachada pode ser 
considerada como a ausência (e, de certa forma, o oposto) disto. (GOFFMAN, 

2013, p. 143). 

 

 As considerações de Goffman (2013) ajudam a entender as expressões informais que 

eram frequentemente usadas no jornal, uma vez que o informativo trazia em seu conteúdo o 

linguajar dos bastidores e foi idealizado para não ser lido pela equipe da parte de cima da 

empresa. De modo geral, os termos utilizados são construções linguísticas dificilmente 

entendidas por terceiros, ou seja, pelos não frequentadores do mesmo espaço de socialização 

dos responsáveis pela publicação. Essa incapacidade de interpretação é consequência da falta 
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de laços de intimidade com o grupo da parte de baixo da empresa e, portanto, a 

impossibilidade de falar a “língua” deles. 

 A matéria “Musas agora uniformizadas”, em destaque na capa do Piãoneiro, reforça 

os traços peculiares do vocabulário trocado entre os empregados e também retrata as relações 

informais entre eles, possivelmente não repetida frente aos subordinadores. 

 

Funcionárias do chiqueirinho resolveram se uniformizar, uma liga prá [sic] outra 

antes de saírem de casa, prá [sic] saber qual a cor da roupa que irá trabalhar, assim 

as duas ficam parecendo um parzinho de vaso, graças à Deus as duas são bonitas. 

Até de jaleco roxo elas ficam bonitas nas fotos. Oxalá, prás [sic] musas da 

expedição. (PIÃONEIRO, 2006, p. 3). 

  

 O tom de brincadeira, aliado a uma descrição crítica ao vestuário idêntico de duas 

empregadas e um certo galanteio ao final do texto revelam uma dimensão mais humana da 

comunicação organizacional, fora dos padrões e dos manuais de conduta empresarial. Mesmo 

não se enquadrando em uma perspectiva considerada profissional da comunicação, esses 

processos informais também são constituintes da organização e, portanto, não devem ser 

desprezados como parte significativa da comunicação no contexto das organizações. Eles são 

agenciados por pessoas e para as pessoas, que conjuntamente constroem uma narrativa de 

seus cotidianos a partir de suas vivências e trocas. 

 

Isso daqui foi feito em casa à noite, pelo Criador do Jornal. Foi feito com a questão 

de observação, de estar sempre com muito cuidado com as coisas que estão 

acontecendo, uma coisa que chame a atenção de forma divertida, que chame a 

atenção de forma não pejorativa. Você vê aqui: ‘As musas agora uniformizadas’ 

[risos], porque, sem dúvida, tinham as musas, as televendas, as meninas que 

trabalhavam no Financeiro. Então, eu não consigo destacar uma coisa só. Eu acho 

divertido assim, se você pegar uma coisa solta para ler, vai achar muito estranho 

porque não vai fazer muito sentido para todo mundo. Fazia muito sentido para nós. 

Para nós ali dentro, não só para o pessoal da Logística, para quem estava dentro da 
empresa, que saberia o que significa o ‘chiqueirinho’. Até hoje existe o 

‘chiqueirinho’. É um termo interno! Que muitas pessoas quando chegam, acham 

até muito pejorativo. ‘Por que chiqueirinho?’. Só mesmo quem está ali dentro para 

poder entender. (Empregado da parte de baixo). 

 

O jornal era, ao mesmo tempo, produto e produtor desse universo de sentidos 

frequentado apenas pelos grupos com a mesma experiência de dominação. “Musas agora 

uniformizadas, está vendo? Eles usavam a gente! Era tudo muito engraçado. ‘Mestre da 

Língua’, isso aqui era sátira.” (Empregado da Parte de Cima). A identificação dos 

empregados com os termos utilizados foi imediata durante as entrevistas. Eles se reconhecem 
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através do Piãoneiro/Roda Livre, utilizando como referência os apelidos que se davam nos 

bastidores do ambiente de trabalho. 

A matéria “O retorno do mestre das línguas” descreve com humor a volta de um 

empregado que gozava férias. Uma identificação mais precisa do indivíduo é citada apenas 

no final do texto utilizando-se do termo “Som” (abreviação de Alisson) para provavelmente 

facilitar a leitura dos desavisados.  

As metáforas e o teor despojado comum às trocas dos bastidores, e empregadas no 

jornal, são estratégias muito parecidas com as fofocas trocadas ao pé do ouvido entre as 

pessoas para garantir o sigilo. 

 

Após ficar afastado de férias mais de 300 dias, Mestre das Línguas volta a 

aterrorizar nosso tranquilo local de trabalho. Tudo foi maquinalmente estudado e 

calculado, para que ele voltasse justamente no mesmo dia da festa. Depois de tanto 

descanso, sua língua volta mais afiada que podão de cortar cana, nós que gostamos 

de umas farrinhas podemos nos cuidar. Som de volta à ativa. (PIÃONEIRO, 2006, 

p. 4). 

 

Em geral, a conduta dos bastidores permite atos representativos de intimidade que 

podem parecer até desrespeito pelos não conhecedores das regras destes espaços. Enquanto 

isso, a performance da região da fachada não admite tais comportamentos, chegando até a  

ser considerados ofensivos. Portanto, “Mestre das línguas” poderia ser um termo pejorativo 

para os não conhecedores dos bastidores onde circulava, mas aparentemente é apenas uma 

gozação entre amigos.  

 

As atualizações de Braga para o conceito clássico de bastidores 

 

Goffman (2013) acreditava que o contexto definia o papel dos atores sociais e suas 

falas, propondo regras comportamentais aos integrantes da situação interacional. Entretanto, 

o autor avançou pouco nas discussões abordando a possibilidade de uma via no sentido 

contrário, ou seja, as falas também poderiam construir novos contextos.  

José Luiz Braga (2000) traz avanços à perspectiva de Goffman ao problematizar a 

relação entre os discursos e os locais. O autor explica que o lugar é algo dinâmico que “se 

constrói na trama entre a situação concreta com que a fala se relaciona, a intertextualidade 

disponível, e a própria fala como dinâmica selecionadora e atualizadora dos ângulos 
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disponíveis e construtora da situação interpretada.” (BRAGA, 2000, p. 163). Portanto, se 

torna insuficiente buscar os sentidos de um discurso apenas na estrutura da fala, ou só nas 

ideologias, ou ainda somente no contexto. O ideal, segundo Braga, é se utilizar de um recurso 

metodológico que integre fala, textos interdiscursivos e situação. A articulação desses três 

elementos é definida pelo autor como o “lugar de fala”. Sendo assim, não bastaria explicar a 

fala apenas pelo contexto social que a solicita, para além disso, é preciso compreendê-la pela 

intervenção que ela exerce sobre o contexto, construindo-o, organizando-o e atualizando-o. 

Braga (2000) ainda apresenta as diferenças entre o lugar de fala e o lugar do falante. 

Este último termo parece se aproximar mais das propostas conceituais de Goffman. O lugar 

do falante é uma abordagem de cunho sociológico preocupada com questões como a inserção 

de classes, a posição no mundo da produção, o estatuto social, entre outras coisas, partindo 

do pressuposto que este lugar social interfira na construção discursiva do lugar de fala.  

As análises feitas a partir do lugar social do falante se empenham mais em determinar 

sua origem, explicando o surgimento e as intenções de um discurso do que analisar os 

sentidos de uma fala. Essa visão, segundo Braga (2000), reduz a originalidade da fala, posto 

que o discurso passa a ser apenas um sinal, uma consequência da circunstância que o precede 

e do local onde se manifesta.  

O lugar de fala se difere do lugar do falante porque ele é construído e ocupado pelo 

discurso tecido na interdiscursividade. Portanto, o lugar de fala não corresponde ao contexto, 

mas a um lugar resultante dos discursos de uma determinada situação, em outras palavras, 

resultado das perspectivas que a fala se utiliza para ler e dar sentido à realidade. “Trata-se de 

observar o produto cultural não só nos seus aspectos de determinação pelo contexto, mas 

também enquanto esforço de ação e construção sobre esse contexto.” (BRAGA, 2000, p. 

169, grifo nosso). Dito isso, a relação entre lugar e fala seria de interdependência: a fala 

define a situação através da produção de um lugar em que ela pode ser dita, e a partir do 

momento em que ela pode ser dita, ela passa a existir e a fazer sentido.  

Isso explica, por exemplo um jornal que é um produto dos bastidores, mas também 

produtor das zonas discursivas fora da vigilância dos subordinantes. Ao mesmo tempo que 

ele trazia marcas das narrativas informais do cotidiano dos empregados, ele também construía 

um lugar de resistência, de intimidades, de reforço dos laços afetivos e de representações de 
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papéis. “À princípio, era uma coisa deles. Para eles se divertirem, para eles se descontraírem. 

Era deles. Depois que, não sei se o Criador do Jornal mostrou ou se alguém pegou e mostrou 

lá para cima. Mas começou entre eles.” (Estagiário de Marketing). À primeira vista, a 

entrevista reforça o lugar do falante, limitando o jornal a uma classe trabalhista na qual o 

estagiário não pertencia, uma vez que exercia sua função na parte de cima. Portanto, “era 

uma coisa deles”, da parte de baixo.  

Tomando uma análise mais aprofundada a partir de Braga (2000), encontra-se 

também vestígios do lugar de fala nas considerações do entrevistado. O jornal também é uma 

publicação para diversão e descontração, ele tinha a finalidade de conceber esses espaços de 

informalidade através do registro das relações entre empregados. Neste sentido, o jornal 

também contribuía para a construção do contexto do qual ele se originou e circulava, 

retroalimentando esse processo com produções simbólicas, geralmente narrativas em textos 

e imagens, vindas das experiências do dia a dia.   

Braga explica que a construção desses locais de fala faz parte de um esquema 

espontâneo ligado às práticas cotidianas de pessoas comuns, que fazem isso de forma 

despretensiosa por uma questão de sobrevivência de seus interesses. 

 

Do mesmo modo que ‘não são as ideias metafísicas que conduzem as massas no 

caminho da revolução, mas sim os interesses reais’, as falas não são geralmente 

emitidas ‘por ideologia’, não se pretende convencer ‘para obter hegemonia’, não 

se contrapõe ‘como resistência – mas sim para resolver problemas concretos, para 

definir situações reais, para se defender de uma paulada na cabeça, para manter as 

coisas como estão uma vez que são agradáveis, para sobreviver, para ter e sentir o 

poder, para ser admirado, etc. (BRAGA, 2000, p. 171). 

 

O Jornal Piãoneiro/Roda Livre cria um novo lugar de fala na empresa. Um lugar onde 

a gerência, na parte de cima, precisaria lidar com uma produção de comunicação não 

premeditada nos seus planejamentos vinda da parte de baixo. E mais do que isso, 

publicizadora de processos simbólicos informais, regidos pela dimensão da afetividade e da 

camaradagem, geralmente assuntos renegados aos esconderijos e ao menosprezo dos 

subordinadores. 

 
Porque tinham zoações, tinha não sei o que....  era uma forma deles aparecerem 

porque quando contava o caso de um ou de outro, era uma forma deles aparecerem 

de certa forma. O pessoal da expedição gostava, os televendas também gostavam, 

era divertido. Tanto que te falei que eles queriam levar para casa, queriam mostrar 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

para as pessoas; Na época, quando era dia, isso eu me recordo, de a gente recolher 

os recadinhos, o pessoal se envolvia e tal. Eles gostavam. Eu gostava bastante por 

causa dessa proximidade que o jornal deu. Era divertido. A empresa interagia. A 

gente envolvia com a parte dos televendas também, as campanhas, mas tinha o 

espaço do pessoal. O pessoal comentava, quando era dia do jornal sair, isso eu me 

lembro, eles ficavam doidinhos: ‘Está pronto? Já saiu?’ Tinha uma expectativa. Era 

a expectativa que eles tinham de ver alguma coisa deles lá e todo mundo vai ver. 

Era muito gostoso! (Estagiário de Marketing). 

 

O lugar de fala, criado pelo jornal, é um espaço em que as afetividades, os gracejos 

entre os pares, as trocas de recadinhos, as pessoas ordinárias e seus cotidianos emergem e se 

adentram por espaços mais formais, ocasionando uma indisposição dos novos gestores em 

lidar com a situação, afinal estes últimos representavam o choque cultural de uma 

organização familiar buscando profissionalizar seus processos.  

A visibilidade dos laços afetivos trazida pelo jornal é percebida no conteúdo no final 

da primeira edição do Roda Livre, em que o texto incentiva os colegas de trabalhos a usarem 

o jornal com a finalidade de trocarem mensagem entre eles. 

 

Agora você poderá contar com um espaço no nosso jornal para deixar o seu recado. 

Na próxima edição um colega seu, da LM, poderá receber um elogio, um inventivo, 

uma homenagem, ou mesmo um lembrete escrito por você. Isso mesmo! Deixe o 

seu recadinho! É só escrever e entregar ao Criador do Jornal ou ao Estagiário de 

Marketing. (RODA LIVRE, 2006, p. 9). 
 

 Neste momento, o jornal deixou de ser apenas do empregado que o criou e passou a 

ser um espaço de comunicação para diversos outros atores, com a condição de que suas 

produções fossem submetidas aos principais responsáveis pela diagramação do informativo: 

o Criador do Jornal e o Estagiário de Marketing. 

Braga (2000) ainda lembra que ao compor uma estrutura significativa para um 

enunciado, o falante propõe um lugar de fala e, a partir daí, independe os sentidos pretendidos 

por ele. Afinal, os sentidos já não são mais resultados intencionais do autor, mas da inserção 

de sua fala em uma estrutura significativa. “Dizer ‘não pretendi dar este sentido a meu texto’ 

significa apenas que escrevi inserindo-o em determinadas estruturas diferentes daquelas em 

que meu ouvinte o insere.” (BRAGA, 2000, p. 179). Essa possiblidade de leitura por meio 

de outros lugares reforça a ideia de que nem todos os aspectos pretendidos pelo lugar de fala, 

e propostos pelo falante, se confirmam no lugar de fala em que se encontra o ouvinte.  
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Isso ajuda a entender que os empregados e Gerente de Marketing entendiam o jornal 

como lugares de fala diferentes. Enquanto o primeiro grupo usufruía do recurso para se fazer 

ouvir através das narrativas de suas histórias, o segundo, apesar de utilizar o veículo para 

também dar visibilidade ao discurso oficial, via no Piãoneiro/Roda Livre uma forma de 

comunicação perigosa aos objetivos administrativos do negócio. 

 
Fazer esse tipo de jornal não era o que a empresa queria. Que era uma boa ideia ter 

uma comunicação? Era. Mas a comunicação que estava sendo, vamos dizer assim, 

fazendo sucesso, não era a comunicação que a empresa achava interessante [...] 

Mas ele fez, ele existiu, ele não foi uma decisão da empresa, foi uma decisão do 

funcionário, e tinha esse lance assim, essa pedra no sapato que era fazer essas 

piadinhas de mau gosto. Isso a gente não sabia como reagir a elas, porque quem 

era vítima das piadinhas, se sentia muito magoado. (Gerente de Marketing). 

  

 Os depoimentos coletados com os empregados não apontam para a mesma direção de 

sentido proposta pelo gestor. Para eles, não havia “mágoas” nas “piadinhas”, o lugar de fala 

oportunizado pelo jornal reforçava as brincadeiras já praticadas no cotidiano. Isso pode ser 

identificados em trechos das entrevistas como: “os meninos tinham um cuidado para não 

expor e não humilhar a pessoa.” (Empregado da Parte de Cima). “Era sempre nós ali, os 

companheiros. Não incomodava porque nunca era de forma pejorativa.” (Empregado da 

Parte de Baixo). “Eu não estava denegrindo ninguém. Eu sabia uma maneira certa de fazer, 

tocar no assunto sem a pessoa ficar ofendida.” (Criador do Jornal).  

O relato a seguir mostra que o interesse da empresa com o jornal não estava na 

dimensão afetiva ali praticada, mas nos conteúdos de aspecto mais institucional. Isso 

demonstra que um mesmo produto cultural pode servir para a instituição a partir de diversos 

lugares de fala. 

 

A empresa, até então, não via como muita credibilidade. Eles viam como algo 

divertido também. Mas aí, quando eles, eu creio que, foram percebendo, talvez, a 

proporção, aí foi onde eles começaram a coordenar mais. Então, para o interesse 

da empresa, esse formato institucional fosse mais interessante. Mas, para os 

funcionários, sem dúvidas, era o outro, era o Piãoneiro ou o início mesmo do Roda 

Livre. [...] Porque perdeu a graça copiar... antes, as matérias eram feitas pelo 

Criador do Jornal, os casos, as curiosidades...copiar coisas da internet para que? 

Ninguém estava interessado a ver isso. Eles gostavam de comentar o dia a dia da 

empresa, as coisas da empresa. Aceitaram bem, apesar que não era o objetivo 

original, essas coisas das campanhas, dos informativos mais corporativos, 

aceitaram bem. Porque? ‘Ah, vocês também têm que estar por dentro do que está 

acontecendo’, mas o que era legal mesmo era a coisa criada pelos funcionários. 

(Estagiário de Marketing). 
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 Parecia haver um acordo entre os envolvidos para compartilhar o jornal com os 

interesses da organização. Eles viam de forma positiva e até necessária para a continuação 

do veículo a inserção de conteúdos mais institucionais supostamente por saberem que 

estavam inseridos em um contexto marcado pela representação do poder do grupo dominante. 

Todavia, o que realmente parecia interessar aos empregados eram os conteúdos produzidos 

por eles e para eles. 

Por fim, Braga (2000) reforça que a ação do ouvinte não é passiva, ela também está 

concretamente ligada à fala e suas articulações a partir dos repertórios e da 

interdiscursividade. O lugar do ouvinte é o de interpretação, lhe garantindo um uso do texto.  

 

Lugar de fala e não apenas ‘lugar (passivamente dado) de escuta’ porque é ocupado 

(construído) como um espaço de responsividade ativa (vide Bakhtine) e porque só 

podemos ter acesso a ele através das falas (verbais mas também gestos, atitudes, 

decisões) do receptor. (BRAGA, 2000, p. 183). 

 

Sendo assim, esse espaço deslocado do lugar de fala de origem, poderia ser chamado 

de lugar de escuta, mas na verdade ele é igualmente um lugar de fala, que se constrói nas 

articulações entre o ouvinte e o produto enunciativo com o qual se relaciona.  

 

Considerações 

 
 

 De modo geral, Braga (2000) convoca a uma reflexão da noção de lugar que vai além 

do espaço físico e da sua interferência direta aos discursos suscitados por meio dele. O autor 

propõe um caminho no qual os discursos constroem lugares de fala, verdadeiros contextos 

de interpretação, e essa abordagem se mostrou analiticamente potente para este trabalho. 

Afinal, é por meio de um produto cultural, um jornal interno, que este artigo se dedicou a 

identificar os discursos, as estratégias de relacionamentos e as representações de papéis 

sociais, para perceber os enquadramentos, os posicionamentos e as manobras em que os 

conteúdos foram propostos, tomando por referência suas transformações do âmbito dos 

bastidores até chegar ao palco.  

O diálogo entre Goffman (2013) e Braga (2000) foi necessário, tendo em vista que a 

investigação acontece em um contexto temporal consideravelmente distante de quando o 
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caso estudado aconteceu, o que torna impossível fazer uma leitura situacional in loco, mas a 

lógica que perpassava nesse ambiente pode ser entendida através dos discursos produzidos 

no jornal e confirmada nas entrevistas. 

 Para aprofundar ainda mais a discussão, sugere-se novas investidas que articulem as 

perspectivas desses autores supracitados, ressaltando o caráter recursivo do processo 

comunicacional, que ora é definido pelo contexto e ora o constrói.  
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