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Resumo  

  

De natureza ensaística, o presente texto elenca algumas orientações para análise da incidência 

das forças centrífugas e centrípetas que agem nos discursos organizacionais por intermédio 

de dois modos enunciativos: discurso refletido e discurso refratado. A conceituação encontra-

se ancorada nos estudos de Bakhtin (1998, 2003 e 2004). Destaca o caráter penetrante e 

ubíquo do dizer organizacional no mundo cotidiano e o poder organizacional de estratificar a 

linguagem. Dialoga com o trabalho dos pesquisadores em sua relação interdisciplinar com o 

campo da Comunicação Organizacional (KUNSCH, 2009). Contribui com as investigações 

na abordagem de temas contemporâneos de interesse das Ciências Humanas. Ao final, expõe 

reflexões resultantes de estudos realizados sobre o uso do "x" em substituição aos artigos “a” 

e “o” enquanto modo de indeterminação de gênero.  
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1.Introdução 

Na contemporaneidade, as palavras das organizações têm assumido um peso imenso 

na vida cotidiana. Cada vez mais, o que as organizações falam, dizem, enunciam, ou seja, 

discursam, torna-se socialmente importante e referenciam debates e diálogos públicos. Se 

prestarmos um pouco de atenção a trechos de um diálogo tomado ao vivo na rua, na multidão, 

nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas filas, nos diversos lugares públicos 

ouviremos, invariavelmente, comentários de terceiros a respeito do que disse uma 

organização sobre um determinado assunto. Grosso modo, iremos perceber o quanto as 

pessoas (re)transmitem, evocam, ponderam e julgam palavras, opiniões, declarações e 

informações repassadas pelas organizações e reverberam as falas organizacionais 

indignando-se ou concordando com elas.   

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional  do 40º Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação.  
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Crendo-se nesse caráter penetrante e ubíquo do dizer organizacional no mundo 

cotidiano, é factível pensar no poder que certas organizações detêm para estratificar a 

linguagem em uso, sobrecarregando, como diz Bakhtin (1998, p.97), “suas palavras e suas 

formas com suas próprias intenções e acentos típicos”, de onde subjaz um ponto de vista 

particular sobre o mundo.  

Em função disso, pesquisadores do campo da Comunicação Organizacional 

(KUNSCH, 2009) têm procurado problematizar o dizer organizacional lançando mão dos 

aportes teóricos da Análise do Discurso. Em geral, o propósito é observar como os discursos 

organizacionais abordam determinados temas contemporâneos de interesse das Ciências 

Humanas, com a atenção voltando-se para a forma do conteúdo (BAKHTIN, 1998), ou seja, 

como o dizer organizacional toca os milhares de fios ideológicos tecidos cultural, política e 

ideologicamente dos temas abordados em seus discursos.  

Para tentar ampliar esses estudos, o presente texto indica dois modos de observar a 

linguagem em uso no âmbito da Comunicação Organizacional: o modo refratado e o modo 

refletido, elucidados à luz do pensamento bakhtiniano. Problematiza-se que, mesmo para um 

olhar mais atento e maduro, como do analista de discursos, um discurso organizacional pode 

abafar ou disfarçar suas posições axiológicas, ou escamotear o domínio de uma força, à 

medida que a orientação caminha por entre enunciações e linguagens alheias, aberta a 

possibilidades específicas ligadas a certa orientação.  

2. Linguagem e discurso 

O ponto de partida que se assume aqui é que toda palavra e forma que povoam a 

linguagem do discurso organizacional são vozes sociais e históricas, que lhe dão 

determinadas significações concretas e expressam a posição sócio-ideológica diferenciada da 

organização no seio de diferentes discursos de uma determinada época. Por esse prisma, toda 

organização teria uma visão de mundo socialmente significativa e, ao mesmo tempo, a 

faculdade (digamos, o poder) de espoliar as possibilidades intencionais da linguagem para, 

daí, criar a palavra-slogan, a palavra-injúria, a palavra-louvor e, assim, alterar ou manter, 

distanciar-se ou filiar-se a determinados posicionamentos sócio-ideológicos.   
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Por sua vez, a escolha da linguagem (das palavras) teria bases culturais, tornando o 

dizer organizacional um ato cultural com emprego de um material (a palavra) não indiferente 

a valores, ou mesmo totalmente casual e desordenada. Se todo ato cultural “tem relação com 

algo já apreciado e ordenado”, como lembra Bakhtin (1998, p. 29), ocupa perante o qual, com 

conhecimento de causa, posição axiológica. Por conta disso, o ato cognitivo de produzir um 

texto organizacional sobre um tema determinado encontraria esse tema na condição de ser 

uma realidade já elaborada, apreciado pelo procedimento ético, prático, cotidiano, social e 

político de outras abordagens. Quer dizer, esse ato não se movimenta no vazio, mas na 

atmosfera valorizante do “já-dito”. 

Todavia, não se pode ver nesse dialogismo inescapável uma barreira linguística. O 

problema residiria no fato de que discursar sobre um tema, qualquer tema, sempre mostra-se 

ser um ato complexo, pois raramente um tema é adâmico a ponto de nunca ter sido apreciado 

por terceiros. Assim, todo discurso organizacional concreto (enunciado), sobre um 

determinado tema (objeto) encontra este tema para o qual está voltado nas seguintes 

condições assinaladas por Bakhtin (1998, p. 86) 

 [...] já desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por sua névoa 

escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já 

falaram sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por ideais 

gerais, por pontos de vista, por apreciações de outros e por 

entonações. 

Interessante que seja assim, pois, submetido às tramas e manhas do discurso, qualquer 

tema “desacreditado” ou “contestado” pode ser aclarado por um lado e, por outro, 

obscurecido pelas opiniões sociais multidiscursivas e pelo discurso dos outros dirigidos a ele. 

Para Bakhtin (1998, p. 86), essa orientação dialógica é “naturalmente um fenômeno próprio 

a todo discurso”, de maneira que 

 [...] não pode deixar de se orientar para o “já dito”, para o 

“conhecido”, para a “opinião pública” [pois] em todos os seus 

caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra 

com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, 

de uma interação viva e tensa. 

Essa orientação dialógica é tão penetrante a ponto de Bakhtin (1998, p. 88) recorrer 

ao mítico bíblico para explicitá-la. 
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Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num 

mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia 

evitar por completo esta mútua-orientação dialógica do discurso 

alheio para o objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, 

isso não é possível: só em certa medida e convencionalmente é que 

pode dela se afastar. 

Ao se constituir na atmosfera do “já dito”, o discurso organizacional penetraria no 

jogo complexo das forças sociais que atuam nas práticas de linguagem, sendo elas, as forças 

centrífugas e centrípetas. Por conta da ação dessas duas forças, o discurso organizacional, 

inescapavelmente, entrelaçar-se-ia em interações complexas para uma tomada de posição, o 

que pode se tornar uma tarefa extremamente complicada quando o tema abordado no discurso 

organizacional é “dialogicamente perturbado e tenso”. Ou, grosso modo, “temas sensíveis”.  

Nesse caso, a interação viva e tensa envolveria posições de sujeito do discurso que 

compreendem, entre outras, duas escolhas: fundir-se com ou isolar de apreciações, 

julgamentos e apreciações precedentes. Oportuno que diga, mais uma vez, que se trata de 

escolha feita por uma “consciência linguística” (humana e socialmente situada) que opera os 

mecanismos enunciativos no âmbito das práticas discursivas organizacionais. 

Indubitavelmente, a escolha passa ser, doravante, decisiva para a vida do discurso 

organizacional. Pois seria essa tal escolha a penetrar substancialmente em todos os estratos 

semânticos e a tornar complexa a expressão do discurso organizacional, podendo, inclusive, 

influenciar todo o seu aspecto estilístico. Basta ver que a forma linguística como concebe, 

discursivamente, o tema redunda em revelações da sua vinculação com os diversos momentos 

da conscientização e do (des)acreditamento sócio-verbal do tema.  

3.Refração e reflexão 

Em face disso, seriam os discursos organizacionais, também, portadores de uma 

perspectiva particular, de um ponto de vista peculiar sobre o mundo e os acontecimentos, de 

entonações e apreciações específicas a respeito. Resta saber até que ponto esta particularidade 

revela um distanciamento em relação à perspectiva de um “mundo novo”, visto que, em 

qualquer domínio da cultura, a linguagem em uso reflete processos sociais duráveis, 

“tendências seculares”, para usar uma expressão emprestada de Bakhtin (1998) da vida social.  
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Como os demais, o discurso organizacional respira o “ar” da atmosfera social que 

envolve os assuntos tematizados e, ao irromper com seu sentido e com sua expressão, o 

discurso organizacional pode harmonizar-se ou dissociar-se dos acentos dos outros por esses 

modos: reflexão e refração. 

Seja de modo refratado ou de modo refletido, a linguagem da comunicação 

organizacional, rica e intensa, à primeira vista, apresenta-se como um microcosmo 

organizado e vinculado a uma organização específica, com seu linguajar, muitas vezes, 

particular e peculiar. Todavia, essa linguagem nunca pode ser tomada como um sistema 

fechado, uno, pois, reflete o macrocosmo. Em cada uma de suas manifestações verbais, a 

comunicação se orienta, ativamente, para o macrocosmo. Em função disso, a consciência 

linguística que atua no âmbito das práticas de comunicação organizacional, ao se tornar 

criativamente ativa, encontra-se de antemão envolvida por um “mundo de linguagens” e ela 

se coloca diante da necessidade de escolha de uma linguagem.  

Com base nos postulados bakhtinianos, identificamos dois modos de observar a 

dinâmica das forças centrípeta e centrífuga na linguagem em uso na Comunicação 

Organizacional. 

No modo refratado, como mencionado por Bakhtin (1998, p. 119), observa-se o 

discurso organizacional enquanto construído sobre o fundo de uma “linguagem habitual”, 

onde cada momento dele correlaciona-se com essa linguagem, porém, assinalando os 

momentos nos quais o discurso organizacional se opõe a ela, ou seja, quando interpõe, 

nitidamente, um outro ponto de vista, uma outra apreciação, um outro acento à perspectiva 

dominante expressa na linguagem habitual. Por isso, pelo modo refratado, nota-se a 

possibilidade de a consciência linguística do discurso organizacional utilizar a linguagem 

habitual somente como contraponto, portanto, sem se integrar inteiramente às suas intenções, 

às suas perspectivas. 

Como indica Bakhtin (1998, p. 105), um discurso refrata outro quando não se 

solidariza totalmente com esse discurso e o acentua de um modo particular. Ele pode utilizar 

a linguagem conservadora sem se entregar totalmente a ela; pelo contrário, em última 

instância, obriga-a a servir às suas intenções. Assim, pelo modo refratário, a consciência 
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linguística até utiliza a linguagem conservadora mas de maneira especial, pois inverte sua 

lógica, sua semântica, muitas vezes de forma humorística, irônica, paródica.  

Assim sendo, o modo refratado registra o(s) momento(s) em que o discurso 

organizacional ampliaria e renovaria a linguagem habitual e convencional sobre determinado 

tema, conferindo novos e vivos significados à temática. Nesse sentido, pressupõe-se que, 

quando opera pelo modo refratado, o discurso organizacional aponta, níveis e graus de 

descentralização semântico-verbal em relação a certo mundo ideológico, ou seja, identifica 

certa dispersão ou mesmo relativa perda ou distanciamento do meio linguístico “indiscutível 

e único” do pensamento ideológico dominante.  

No modo refratado, ver-se-á que a consciência linguista fala uma linguagem 

diversificada, inseparável da sua conscientização social plurívoca e, dessa forma, o tema 

abordado revela aspectos históricos da sua transformação social, ainda quem em grau vário 

de refração. Nestes termos, o discurso não deixa de realçar a exata expressão de uma 

“consciência galileana” do uso da linguagem por parte de quem opera o discurso 

organizacional, sendo capaz de apontar o exato momento em que o dizer organizacional (se) 

permite rejeitar o absolutismo de terminadas posições ideológicas como único centro 

semântico-verbal e, ao mesmo tempo, reconhecer a pluralidades das vozes sociais sobre o 

tema.  

Por sua vez, no modo refletido, constata-se que a consciência linguística não destrói 

as perspectivas sócio-ideológicos (mundos e micromundos sócio-ideológicos); pelo 

contrário, introduzem-nas por inteiro em seu discurso. Por esse modo, o discurso 

organizacional não “purifica” seu discurso das intenções e tons da linguagem conservadora, 

não destrói os germes do conservadorismo, do anacronismo que estão encerrados nessa 

linguagem. Tampouco elimina aquelas maneiras de dizer que transparecem por trás das 

palavras. Pelo contrário, dispõe integralmente dessa linguagem como núcleo semântico 

decisivo do seu discurso e exprime franca e diretamente as posições axiológicas dessa 

linguagem, estas, por sua vez, ressoam nitidamente em seu discurso. 

Quando opera pelo modo refletido, a consciência linguística simplesmente não ouve 

a diversidade essencial da linguagem real, aceitando os “módulos sociais maiores” que criam 

os timbres das palavras como rótulos importunos a serem eliminados. Em consequência, 
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erguem edifícios textuais como rubricas, réplicas da perspectiva dominante e desligados da 

diversidade linguística, portanto, caem inevitavelmente na posição cômoda do dizer o mesmo, 

o de sempre. São discursos que satisfazem a uma única voz social, a uma única acentuação.  

Pode-se dizer, então, o modo refletido pressupõe a unidade e a identidade do discurso 

organizacional com a linguagem habitual, irrompe na perspectiva semântica e expressiva do 

discurso dominante, como sua réplica, aaba imergindo como seu prolongamento, com sua 

réplica. Na linguagem habitual, o modo refletido eleva o discurso único e objetivamente 

centrado em uma perspectiva dominante, monovocal, obtida a preço de uma certa 

convencionalidade da linguagem, adotando um padrão de escrita que escancara a visão 

dominante. Cremos a presença desse modo em preconceitos de forma velada, em uma 

linguagem recheada de estereótipos, entre outros modos. 

Podemos dizer que a adoção do modo refratado, no âmbito das práticas da 

comunicação organizacional, tratar-se-ia de uma revolução muito importante e 

substancialmente radical, no sentido de uma libertação fundamental das intenções semântico-

culturais e expressivas de poder de uma linguagem habitual única.  

 

O “x” da questão. 

 

Na atualidade, uma oportunidade de observar a ação das forças centrípetas e 

centrífugas nos discursos organizacionais estaria no uso da letra “x” como indeterminação de 

gênero. No âmbito da linguagem, esse uso está entre os modos refratados que a defesa do 

“politicamente correto” assume de valorizar e respeitar as diferenças. Ainda que seja visto 

como uma emergência espontânea, parece assumir papel apaziguador nos conflitos 

relacionados à identidade de gênero, à medida que rompe com a forma tradicional e 

conservadora (refletida) de identificar e demarcar, linguisticamente falando, o gênero pelos 

artigos a e o e suas variações. Na linguagem em uso, o recurso consiste em substituir nos 

textos escritos (linguagem verbal) essas referências pelo x, sempre que couber para conferir 

indeterminação ao gênero e com isso, apaga-se, ou anula-se, a menção tradicional aos 

gêneros. 
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Diante dessa oportunidade, nos estudos pertinentes, o modo refratado seria acionado 

para registrar o(s) momento(s) em que o discurso organizacional amplia e renova a linguagem 

habitual e convencional sobre essa tema, conferindo novos e vivos significados com o uso 

do “x”. Nesse sentido, pressupõe-se que, quando opera pelo modo refratado, o discurso 

organizacional aponta, níveis e graus de descentralização semântico-verbal em relação a certo 

mundo ideológico, ou seja, identifica certa dispersão ou mesmo relativa perda ou 

distanciamento do meio linguístico “indiscutível e único” do pensamento ideológico 

dominante.  

Ainda que substituir os artigos “a” e “o” pela consoante “x” não pareça suficiente para 

equalizar questão tão ampla, complexa, múltipla e tensa, por sua vez, no contexto da política 

da política de diversidade e no curso da “linguagem politicamente correta”, a comunicação 

organizacional assumiria papel fundamental na disseminação e aceitação desse modo 

enunciativo de (in)determinação do gênero, utilizando sua linguagem para plasmar a refração 

inovadora. O “x” da questão estaria em imaginar a frequência com que um texto formal de 

determinada organização (nos seus documentos, manuais, relatórios) apresentaria essa 

composição. O problema é que, diferentes de outras áreas, o discurso organizacional 

frequentemente reage muito lento e cauteloso, e de maneira pouco sensível, ao menor 

deslocamento e flutuação da atmosfera social, quando não, ignora por completo os as formas 

linguísticas que vanguardeiam abordagens candentes e contemporâneos.  

 

4.À guisa da conclusão 

 

O presente texto postulou que toda organização vive e age em seu (próprio) mundo 

ideológico e tem sua própria concepção de mundo revelada em sua ação e em sua palavra. 

Também foi delineado aqui, com base no pensamento bakhtiniano, que a linguagens em uso 

concretiza-se em um plano social e histórico, ressoando sobre ela posicionamentos, pontos 

de vista, apreciações, entendimentos acerca da realidade circundante. Por conta disso, as 

particularidades das palavras pronunciadas por uma organização encaminham 

pretensiosamente uma certa significação e uma certa difusão social, sendo a ação da 

organização, pelo discurso, sublinhada pela sua ideologia.  
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Esses pressupostos permitiram entender que toda organização discursa sobre um 

determinado assunto a partir de uma posição essencialmente social e historicamente concreta 

e seu discurso constitui uma linguagem social. Daí resulta que, inerentes ao próprio 

funcionamento da linguagem, as práticas discursivas das organizações adequam-se aos 

pontos de vista específicos, às atitudes, às formas de pensamento, às nuances, às entonações 

de uma determinada organização quando tematiza um tema das humanidades.  

Depreende-se do exposto o quanto, na abordagem de determinado tema, a 

organização, inevitavelmente, tem o poder de contagiar os elementos da linguagem com suas 

intenções e seus acentos, impondo-lhes nuances de sentido precisos e tons de valores 

definidos em sua orientação semântica e expressiva. E que na construção do discurso 

organizacional interferem escolhas enunciativas feitas e realizadas em direções definidas e 

posicionamentos determinados ante a inúmeras possibilidades.  

Acercamo-nos da compreensão que, da mais simples a mais complexa, toda 

organização possui um caráter de “força social” com o poder de produzir o trabalho de 

estratificação de “falares” sobre determinados temas, nem sempre de forma nítida, porém, 

intencional e consciente a respeito de alguns temas das humanidades em evidência na 

contemporaneidade.  O plano é revelar as intenções que penetram na linguagem em uso 

dentro desse âmbito, a comunicação organizacional e explicitar como o discurso 

organizacional invoca modelos enunciativos para orquestrar o tema abordado refratando na 

linguagem em uso suas intenções e julgamentos de valor.   
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