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RESUMO 

 

Este estudo, de natureza qualitativa, buscou respostas para a seguinte questão: quais as 

reações e estratégias territoriais dos servidores de uma instituição pública e seus efeitos sobre 

a interação pessoal e a integração das atividades operacionais e administrativas de suas 

unidades? Para isso historiou as transformações ocorridas durante o processo de formação dos 

Institutos Federais; mapeou os territórios disputados na concepção dos Institutos Federais, na 

formação do IFMG e na integração das atividades operacionais e administrativas inter 

Campus e Reitoria, intra Reitoria, intra Campus Bambuí e inter Campi do IFMG;  e analisou: 

a percepção dos servidores do IFMG em relação à conquista e/ou perda desses territórios, os 

sentimentos experimentados e a atribuição de responsabilidade pelo acontecido; as reações e 

as estratégias territoriais utilizadas pelos servidores objetivando manter ou restaurar esses 

territórios; e os impactos das reações e das estratégias territoriais sobre o processo de 

integração dos Campi do IFMG e sobre a interação entre os servidores. Para tanto, utilizou-se 

como instrumento de coleta de dados a pesquisa documental e a entrevista semi-estruturada 

com nove servidores do IFMG, sendo seis com lotação no Campus Bambuí e três na Reitoria. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de interação territorial. O referencial teórico 

foi fundamentado nas relações de combinação entre os elementos – território, territorialidade 

e competição territorial – constituintes da estrutura que se convencionou denominar sistema 

de territorialidade. Após a análise dos dados obtidos na pesquisa, concluiu-se que há a 

indicação de que, mesmo em número limitado e utilizadas de forma não tão agressiva, as 

estratégias territoriais podem interferir negativamente na interação dos servidores, na 

integração das atividades administrativas e operacionais e na eficiência e eficácia 

organizacional. Isso se dá quando os limites territoriais deixam de atender os interesses 

organizacionais para atender a interesses particulares, subvertendo o desempenho da 

instituição. Essa exigência se aplica tanto a organizações públicas como privadas.  

 

 

Palavras-chave: Mudança Organizacional. Territorialidade. Serviço Público. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The aim of this research, a qualitative study, is to find answers for the following question: 

which are the reactions and territorial strategies of public employees of a governmental/public 

institution and their effects on personal interaction and their integration in administrative and 

operational activities of their units? In order to answer this, a historic journey was traced on 

the changes occurred along the process that resulted in the creation of de Federal Institutes; 

the territorial dispute in the conception of the Institutes was mapped and also in the formation 

of the IFMG and in the integration of operational and administrative activities between his 

General Dean Office and the Campus Bambuí, among Campi that are part of IFMG and, 

specifically, inside the Campus Bambuí and inside the General Dean Office; the perception of 

IFMG’s staff/employees in relation to the conquest/loss of those territories, the feelings 

experienced and the who was blamed for the events; the reaction and the territorial  strategies 

used by employees aiming to maintain or restore those territories; the impacts of those 

reactions and strategies on the process of integration of IFMG’s Campi over their employees’ 

interaction. To achieve that, a documental research was used as tool to collect data as well as 

semi-structured interviews were performed with nine IFMG’s employees, six of which belong 

to Campus Bambuí and three belong to the General Dean Office. The data collected was 

analyzed and submitted to a territorial interaction analysis. The theory was based on the 

relation obtained by combining elements – territory, territoriality and territorial competition – 

which are part of the structure conveyed as territoriality system. After analyzing the data 

obtained it was possible to conclude that there is indication that although limited and used in a 

non-aggressive way, territorial strategies may intervene negatively on public employees’ 

interaction, as well as in administrative and operational activities and in organizational 

efficiency. This happens when territorial boundaries fail to meet the interests of the 

organization and tend to meet private interests, subverting institutional performance. This 

demand applies to both public and private organizations. 

 

Keywords: Organizational change. Territoriality. Public Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, a mudança é um elemento intrínseco ao ambiente dos negócios. Diante de tanta 

pressão, tanto do ambiente externo, como do ambiente interno, a organização não tem muitas 

alternativas a fazer constantes adequações nas estratégias adotadas ou em sua estrutura, caso 

almeje permanecer no mercado. Por isso, gerentes comprometidos com o sucesso de suas 

organizações devem criar a mudança, gerenciá-la, dominá-la e sobreviver a ela (COHEN; 

FINK, 2003). As mudanças ocorridas nas organizações, sejam públicas ou privadas, 

principalmente aquelas que seguem o modelo de configuração, realizadas por meio do 

desenho, do formato, das estruturas do funcionamento e das relações (PEREIRA, 1995), 

levam, geralmente, à eliminação de redundâncias de processos e estruturas, resultando na 

eliminação de postos de trabalho (STAUB, 2004), na mudança das dinâmicas de decisão e de 

execução administrativas. 

 

Com a redução de espaços de trabalho e de poder, eclodem-se as mais variadas formas de 

percepção e interpretação dos indivíduos que a vivenciam, os quais podem ver na mudança a 

iminência da perda de espaços que são considerados seus (STAUB, 2004). Diante dessa nova 

realidade organizacional, mecanismos inconscientes da mente de sobrevivência acionam a 

territorialidade humana, que funciona como um sistema adaptativo na busca de reposição da 

estabilidade. Essa territorialidade, por conseguinte, deflagra a competição entre os indivíduos, 

pela manutenção, defesa ou conquista do espaço (STAUB, 2000), os quais lançam mão de 

diversas estratégias territoriais para atingirem os objetivos propostos (BROWN; 

LAWRENCE; ROBINSON, 2005; SIMMONS, 1998; STAUB, 2000). Essa competição 

envolve dimensões como cultura, poder e identidade e refletem significações simbólicas no 

contexto das relações de trabalho (STAUB, 2004), trazendo inúmeras consequências, que 

podem ser positivas ou negativas para o atendimento dos objetivos organizacionais. Para 

Morgan (1996), os conflitos e jogos de poder, quando ocupam o centro das atenções, 

promovem desvios no fluxo da atividade organizacional. Essas disputas dificultam a interação 

entre indivíduos, tão necessária ao sucesso de uma integração de empresas. Para Staub (2004), 

as disputas territoriais entre dirigentes impactam nas estratégias e afetam a eficácia 

organizacional, ao passo que as disputas entre servidores do nível operacional prejudicam o 

desempenho e diminuem a eficiência. No entanto, a territorialidade humana também é 

utilizada positivamente para o alcance dos objetivos organizacionais, quando facilita o 
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gerenciamento das atividades com a associação de comportamentos esperados em 

determinado local (FISCHER, 1994), fundamenta o desenvolvimento da identidade pessoal e 

social (FISCHER, 1994; SIMMONS, 1998), e fornece controle para ajudar a distribuir 

recursos e recompensas (SIMMONS, 1998), resultando na redução da rotatividade e no 

aumento de desempenho nas organizações (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005). 

 

A inserção nesse ambiente turbulento e dinâmico não é particularidade apenas das 

organizações privadas que pretendem se posicionar no mercado, buscando cada vez mais 

aumentar os lucros auferidos. As organizações públicas, apesar de possuírem objetivos que 

não o lucro, também sofrem as imposições das mudanças constantes nos ambientes nos quais 

estão inseridas, como por exemplo, novas disposições legais que, muitas vezes, impõem 

mudanças estruturais e administrativas a essas organizações.  

 

Um caso típico desse tipo de mudança ocorreu em 2008 com a integração das instituições 

federais de educação tecnológica, objetivando a criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia e a consequente expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. Essa reestruturação foi determinada pela Lei Federal nº 

11.892/2008. 

 
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, como os antigos CEFETs, possuem 

natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. São “instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional 

e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas” (BRASIL, 2008). 

 

Com a referida Lei, foram criados 38 institutos, totalizando mais de 330 instituições de 

ensino. A implementação da expansão e desenvolvimento, para atender as diretrizes 

estabelecidas no Decreto nº 6.095/2007, buscou atingir várias metas: 

[...] formação de alunos, expansão de vagas, modernização tecnológica de 
laboratórios, modernização do processo didático pedagógico, aquisição de 
máquinas e equipamentos, além de apoio pedagógico a projetos de Educação 
Profissional do campo, e elevação de escolaridade de jovens e adultos, 
incluindo capacitação de docentes, bolsas de trabalho para monitores, 
melhoria de infraestrutura, equipamentos e outros.  
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Em relação às transformações ocorridas na estrutura organizacional, cada Instituto Federal é 

organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada 

campus e a reitoria, com exceção no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios 

aos servidores. A administração tem como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o 

Conselho Superior, ambos presididos pelo Reitor do Instituto Federal. Tem como órgão 

executivo a Reitoria, composta por 1(um) Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores. O Reitor será 

nomeado pelo Presidente da República, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma 

recondução, após processo de consulta  à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal. 

Os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor do Instituto Federal. Os campi são dirigidos por 

Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma 

recondução, após processo de consulta à comunidade do respectivo campus (BRASIL, 2008). 

 

Ressalta-se que os cargos e funções, ocupados e vagos, pertencentes aos quadros de pessoal 

das respectivas instituições que compõem os Institutos Federais foram redistribuídos para 

esses últimos. E que todos os servidores e funcionários foram mantidos em sua lotação atual, 

exceto aqueles que foram designados pela administração superior de cada Instituto Federal 

para integrar o quadro de pessoal da Reitoria (BRASIL, 2008). 

 

Em 2009, o Decreto nº 7.022, de 2 de dezembro, estabeleceu medidas organizacionais para 

dar suporte a implantação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Ficou definida a competência das Reitorias dos Institutos Federais em 

supervisionar a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos campi que os integram, 

devendo disponibilizar de forma transparente suas contas anuais e relatórios gerenciais. Os 

Institutos Federais foram constituídos com personalidade jurídica própria diversa das 

personalidades jurídicas das unidades que os antecederam e foram por eles absorvidos 

mediante integração ou transformação. Tiveram seu registro efetivado no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob a forma multicampi, tendo a Reitoria por matriz e os campi 

que os integram por filiais.  

 

Dentre os 38 institutos formados em 2008, encontra-se o Instituto Federal de Minas Gerais, 

constituído, inicialmente, pelos campus Bambuí, Congonhas, Formiga, Governador 

Valadares, Ouro Preto e São João Evangelista. Em 2011,  foram acrescentados os campi de 

Betim, Ouro Branco e Ribeirão das Neves. Esse Instituto, representado pela Reitoria e 

Campus Bambuí, foi o cenário de pesquisa utilizado no presente estudo.    
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Há de se ressaltar que, diferentemente das mudanças em décadas anteriores, que impactaram 

quase que exclusivamente na parte didático-pedagógica, esse redesenho da nova Rede de 

Educação teve impactos mais profundos. Alterou-se toda uma estrutura organizacional há 

tempos consolidada, eliminando fronteiras de espaços de trabalho há anos demarcadas, 

assemelhando a gestão pública à gestão de empresas privadas, em que processos de integração 

de empresas, consequentes de fusões e aquisições, são quase que constantes.  

 

Diante dessa explanação, a reorganização das instituições federais de educação, com a 

formação dos Institutos Federais, tornou-se o pano de fundo ideal para se pesquisar como as 

pessoas envolvidas reagiram, ou estão reagindo, a essas mudanças, ou como perceberam, 

depois de um período sem grandes mudanças estruturais, essa verdadeira “revolução”, onde 

espaços organizacionais foram perdidos ou adquiridos pelos servidores dessa Instituição. A 

insegurança, por parte dos servidores, frente ao desconhecido, o medo da perda de controle, a 

insatisfação pela impotência ao tentar impor restrições à mudança, visto ser fruto de uma 

determinação presidencial, e a sensação de ter seu território, tanto físico como simbólico, 

invadido por outros servidores, forma o clima organizacional propício para a manifestação de 

tentativas de manutenção do status e da identidade já adquirida por alguns servidores, com 

suas consequentes relações de poder. Assim, essas organizações, tornaram-se palco das 

manifestações de territorialidade, como um sistema adaptativo ao ambiente de mudanças 

(STAUB, 2004). 

 

Por tudo que foi exposto, o presente estudo buscou respostas para a seguinte questão: quais as 

reações e estratégias territoriais dos servidores de uma instituição pública e seus efeitos 

sobre a interação pessoal e a integração das atividades operacionais e administrativas de 

suas unidades?  

 

 

 

A relevância do estudo em questão é que ele tentou desvendar a existência da contribuição das 

características organizacionais públicas nas manifestações territoriais de seus membros. 

Baseado no fato de que a institucionalização dos Institutos Federais reforça sua capacidade 

normativa, amparada por uma grande rede de unidades de ensino periféricas que executam 

seus projetos, o que impacta diretamente na distribuição do poder; e se, de acordo com Pereira 
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(1995), instituições públicas apresentam dificuldade em lidar com mudanças porque possuem 

a noção de que são imortais e imutáveis e desejam eternizar o seu poder; além do fato de que 

o instrumento básico para as mudanças no ambiente público é o decreto, o que, de acordo com 

essa mesma autora, é o instrumento utilizado pela forma mais autoritária de mudança, 

acreditou-se que o contexto público escolhido para se estudar manifestações territoriais e seus 

impactos nos processos organizacionais integrativos possa ser um ambiente fecundo para o 

avanço nas pesquisas sobre a territorialidade humana nas organizações. 

 

 

1.1 Justificativa  
 

 

A adoção da territorialidade como referência teórica justifica-se por ser uma nova forma de 

abordagem de estudo das relações humanas, especialmente no contexto organizacional. Foi 

uma experiência bem sucedida de pesquisa em organizações privadas brasileiras, tendo como 

base o estudo pioneiro de Staub (2000), que trouxe a territorialidade para dentro dos estudos 

organizacionais, posteriormente ampliado por Staub (2004). 

 

O foco da análise na competição territorial justifica-se por ser considerada a essência da 

territorialidade (STAUB, 2004), e pelos seus impactos na eficácia da estratégica 

organizacional e na satisfação, comprometimento e desempenho dos servidores.  

 

Apesar da existência de algumas pesquisas com essa temática no exterior e de algumas 

pesquisas no Brasil, conforme os estudos precursores citados, constata-se a adoção, quase que 

exclusivamente, de organizações privadas como campos de pesquisa. As organizações 

públicas ficam à margem de tais estudos, talvez pela falsa impressão de que o ambiente onde 

estão inseridas e do qual sofrem influências, não é tão dinâmico e que não demanda 

estratégias organizacionais de adaptação e/ou de reação às mudanças. Isso justifica-se pelo 

fato de não terem como preocupação primordial o posicionamento no mercado competitivo, 

visando o lucro acima de qualquer coisa. A própria constatação da existência de estabilidade 

funcional de seus servidores pode também levar a essa falsa ideia de um ambiente de 

negócios, em grande parte, inabalável a mudanças internas e externas. Porém, não é o que 

acontece na realidade, como exemplo, a recente instituição da Rede Federal de Educação 
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Profissional, Científica e Tecnológica, com a consequente criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, ocorrida por meio da integração de instituições de ensino 

profissional e tecnológico que consequentemente perderam sua autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.  

 

Os administradores de organizações em processos de mudanças, por sua vez, conscientes 

dessa manifestação da natureza humana, podem ser mais bem sucedidos na formulação e 

implementação de estratégias, indo além do enfoque operacional e financeiro, considerando o 

lado humano e político das organizações (STAUB, 2004). 

 

Neste estudo pretendeu-se investigar o fenômeno do ponto de vista de membros da diretoria 

administrativa do Campus Bambuí e de servidores da Reitoria, oriundos do Campus citado, 

pressupondo-se que um contexto de mudanças, que envolva alterações de localidades de 

lotação de alguns servidores e modificações nos processos decisórios e executórios, seja um 

ambiente fecundo para o surgimento de inúmeras manifestações de territorialidade, com seus 

inerentes impactos administrativos e pessoais, passíveis de serem analisados. Esse ambiente 

de reestruturação foi o pano de fundo utilizado para se atingir os objetivos propostos, 

conforme explicitados a seguir.   

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar as reações e estratégias territoriais dos servidores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) e seus efeitos sobre a interação pessoal e a 

integração das atividades operacionais e administrativas entre os campi.  
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 1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Mapear os territórios disputados na concepção dos Institutos Federais; na formação do 

IFMG; e na integração das atividades operacionais e administrativas inter Campus e 

Reitoria, intra Reitoria, intra Campus Bambuí e inter Campi do IFMG; 

 

• Analisar a percepção dos servidores do IFMG em relação à conquista e/ou perda 

desses territórios, os sentimentos experimentados e a atribuição de responsabilidade 

pelo acontecido;  

 
• Analisar as reações e as estratégias territoriais utilizadas pelos servidores objetivando 

manter ou restaurar esses territórios; 

 
• Analisar os impactos das reações e das estratégias territoriais sobre o processo de 

integração dos Campi do IFMG e sobre a interação entre os servidores.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

No presente estudo, a territorialidade é analisada sob o enfoque da interatividade de vários 

conceitos, estruturados à semelhança de um hipertexto. Vocábulo que na concepção de 

Houaiss (2009), significa a apresentação de informações escritas, organizada de tal maneira 

que o leitor tem liberdade de escolher vários caminhos, a partir de sequências associativas 

possíveis entre blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um encadeamento linear 

único. 

 

Expressões como território, territorialidade e competição territorial formam uma complexa 

estrutura sistêmica de diversos conceitos, relacionados entre si em vários níveis (STAUB, 

2004).  

 

Staub (2004), em seus estudos sobre esse tema, adotou relações de combinação entre os 

elementos – território, territorialidade e competição territorial – constituintes da estrutura que 

se convencionou denominar sistema de territorialidade. 

QUADRO 1- Sistema de territorialidade 
 

Território   Territorialidade  Competição  Territorial 

área, espaço, lugar   instinto  oponentes 

reduto   sentimento  nós/outros 

recanto   senso  relação 

feudo   processo  ação 

campo   ligação  troca 

plano   identificação  cerceamento 

locus   territorialização  luta 

arena   desterritorialização  disputa 

condição dentro/fora   reterritorialização  bloqueio 

fronteira   vínculo  defesa 

barreira   pertença  revide 

acesso 

ocupante 

propriedade 

dono, ocupante, transeunte 

mapa, caminhos 

recursos 

artefatos, demarcadores 

símbolos 

fluxo, mobilidade 

leis, normas, rotinas, padrões 

imagem (identidade) 

estrutura, hierarquia 

autoridade 

poder, prestígio, status 

objeto da competição 

 

  permanência 

sobrevivência 

sistema adaptativo 

 inibição 

imobilização 

invasão, ocupação 

aquisição 

anexação 

conquista 

ampliação 

encampação 

demarcação 

inclusão/exclusão 

posse 

controle 

domínio 

ascensão 

uso instrumental do território 

 

Fonte: Staub, 2004, p.33. 
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Em complementação à primeira coluna do quadro acima, Brown, Lawrence e Robinson 

(2005) assinalam também como territórios as ideias, os papéis e as responsabilidades; e 

pessoas e grupos (entidades sociais).  

 

 

2.1 Território 

 

 

O conceito de território é utilizado para designar um lugar, uma área geográfica ou um espaço 

ocupado por uma pessoa ou um grupo. Consolida-se por meio da apropriação social do espaço 

por indivíduos que realizam determinadas atividades sociais (BALDI, 2006; EDUARDO, 

2006; FISCHER, 1994; FISCHER, 1994; RAFFESTIN, 1993; HEIDRICH, 2005, 2007). Essa 

conceituação se clarifica nas palavras de Raffestin (1993, p. 143) quando afirma que: 

 

O território se forma a partir do espaço, é o de uma ação conduzida por um 
ator sintagmático (ator que realiza determinadas ações) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente [...], o ator 
‘territorializa’ o espaço. 
 

Para Guattari e Rolnik (1986), território é “sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada 

sobre si mesma”. É a soma dos projetos e das representações nos quais vai desaguar em uma 

série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, 

estéticos e cognitivos. O território “pode ser relativo a um espaço vivido, quanto a um sistema 

percebido no seio do qual um indivíduo se sente ‘em casa’” (GUATTARI; ROLNIK, 1986). 

Pode ser abordado tanto como território de ocupação como território de uso (SIMMONS, 

1998; STAUB, 2000; 2004). 

 

Há uma relação intrínseca entre homem e o espaço, o qual se torna uma exigência para que o 

mesmo exista. A existência humana é definida pelo local onde se situa e, sob um prisma 

relacional, pela posição que se encontra quando comparado a outros, conforme afirma 

Bourdieu (2003, p. 160): 

 

Considerados como corpos (e indivíduos biológicos), os seres humanos 
estão, do mesmo modo que as coisas, situados em um lugar (eles não são 
dotados da ubiquidade que lhes permitiria estarem em vários lugares ao 
mesmo tempo) e eles ocupam um espaço. O lugar pode ser definido 
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absolutamente com o ponto do espaço físico onde um agente ou uma coisa se 
encontra situado, tem lugar, existe. Quer dizer, seja como localização, seja, 
sob um ponto de vista relacional, como posição, como graduação em uma 
ordem.  
 
 

Pode-se afirmar que esse aspecto relacional forma o pré-requisito para a formação dos 

espaços sociais, ou, ao contrário, que os agentes sociais são constituídos pela relação com um 

espaço social e com as coisas, na medida em que elas são apropriadas pelos agentes, portanto 

constituídas como propriedade (BOURDIEU, 2003) ou, em outros termos, como território 

(RAFFESTIN, 1993).  

 

Adepto de uma similar linha de pensamento, Lefebvre (1991) sempre rejeitou a separação 

entre os conceitos de um espaço físico e de um espaço imaginário. Para tanto, conceituou um 

espaço considerando suas três dimensões:  espaço físico – natureza;  espaço mental – 

abstração formal sobre o espaço; e espaço social – espaço habitado por fenômenos sensoriais 

e imaginários. Em outras palavras, a primeira dimensão seria o espaço percebido; a segunda, o 

espaço concebido e a terceira, o espaço vivido ou de representação. Ratificando essa última 

dimensão espacial, Bhabha (2004) sugeriu a existência de um “terceiro espaço” como um 

espaço intermediário, fluído, intertextual, que ilumina o “outro” e faz com que nos 

reavaliemos, afirmando não existirem mais as barreiras rígidas entre nós e os outros.  

 

Desse modo, nota-se nas declarações dos autores citados que a concepção de território vai 

além de um espaço físico. Espaços sociais e espaços simbólicos também são considerados 

territórios da atualidade. Todavia, torna mister registrar também a observação de Harvey 

(2006) de que nos últimos anos muitos acadêmicos, incluindo geógrafos, adotaram conceitos 

e modos de pensar relacionais sobre a relação espaço-tempo (embora de forma não muito 

explícita). Este movimento tem correlação com a virada cultural. Contudo, da mesma forma 

que a geografia tradicional e positivista concentra sua visão exclusivamente na relativa e 

absoluta conceituação material dos aspectos espaciais e temporais (evitando o vivido e o 

relacional), corre-se o risco de se considerar apenas os aspectos relacional e vivido como se o 

material e o absoluto não importassem (HARVEY, 2006). 

 

Simmons (1998) colabora com essa discussão sobre conceituação territorial quando conclui 

que tudo que tem valor termina como território para alguém.  E que para ser considerado 

valioso, deve possuir a capacidade de ajudar a quem o possui a sobreviver e a prosperar. Se na 
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pré-história, disputas por territórios valiosos, como comida, abrigo, parceiros sexuais e 

extensões de terra, garantiam a sobrevivência física dos homens, no mundo atual, a 

sobrevivência psicológica é o que motiva o comportamento organizacional, pois, a mesma 

está condicionada pela sobrevivência nas organizações. Para essa autora, recursos, 

recompensas, verbas, remunerações, regalias e status resultantes das disputas entre os 

membros das empresas são os equivalentes psicológicos de alimento e abrigo, que incitavam 

as disputas entre os primórdios da humanidade. E para ter acesso a esses recursos, os 

funcionários precisam possuir algum (ou mais de um) dos três territórios valiosos do jogo 

empresarial de sobrevivência: informação, relacionamentos e autoridade de tomar decisões.  

 

Para Simmons (1998), informação é o mais valioso dos territórios simbólicos. Em geral, 

muito mais valioso que bens tangíveis. Sua importância faz com que ele seja, às vezes, 

considerada um tesouro, protegido e até roubado. Para obter informações imprescindíveis para 

o sucesso nas disputas empresariais, o indivíduo busca conquistar os demais territórios 

simbólicos, relacionamentos e autoridade, considerados vias de acesso direto a elas. Pois, 

controlar ou influenciar informações é quase tão importante quanto possuí-las. Os 

relacionamentos valiosos são conquistados por meio do estabelecimento de redes de contato. 

Na obtenção dos recursos empresariais, é importante que o funcionário seja estimado pelas 

pessoas certas (SIMMONS, 1998).  

 

A autoridade de tomar decisões, outro território simbólico, apesar de menos perceptível à 

medida que diminui a autoridade formal, é de grande importância para a sobrevivência 

psicológica, pois está ligado diretamente com as necessidades de auto-estima (SIMMONS, 

1998). Para essa autora, autoridade é poder. E sua obtenção está condicionada, nos dias atuais, 

à imagem e aos relacionamentos interpessoais, ficando mais suscetível aos conflitos 

territoriais.  

 

No âmbito dessa pesquisa, baseada nos trabalhos de Staub (2000, 2004), a ideia de território 

engloba tudo o que pode ser disputado por indivíduos, grupos ou organizações. Aquilo que 

favorece a sobrevivência, melhora a autoestima, produz vínculo com o indivíduo, dá sentido 

de permanência e referencial para a formação da identidade. Para esse autor, é o local em que 

indivíduos competem pela eliminação do outro ameaçador. Correspondem tanto ao espaço 

físico quanto às representações presentes nas relações sociais (STAUB, 2000). Em outras 

palavras, e de forma ampla, correspondem a todos os ‘objetos’ que motivam as disputas entre 
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indivíduos, grupos ou coletividades organizacionais (STAUB, 2004), encontradas na coluna 

‘território’ do sistema de territorialidade (QUADRO 1, p.20). Porém, para que os territórios 

valiosos sejam percebidos como propriedades privadas daqueles que os conquistaram e os 

mantêm, eles devem ser sinalizados por meio de demarcadores.  

 

 

2.1.1 Demarcadores 

 

 

A delimitação dos territórios pode ser realizada de várias formas.  Os demarcadores utilizados 

para essa função previnem uma possível invasão, advertindo os outros de que existe alguém 

que possui e ocupa aquele espaço delimitado. Trata-se, portanto, de símbolos que permitem 

estabelecer uma relação entre si e os outros, por meio de fronteiras caracterizadas (FISCHER, 

1994).  

 

As pessoas podem utilizar objetos, símbolos ou sinais, culturamente reconhecidos, para 

marcar seu território. Deixar objetos pessoais em determinado lugar pode ser suficiente para 

significar a sua ocupação. Porém, outras formas podem ser utilizadas, como, por exemplo, os 

muros que revelam, por um lado, a identidade do ocupante, evidenciando uma dimensão 

cultural, e por outro, anunciam a existência de um espaço particular, revelando uma dimensão 

política (FISCHER, 1994; ELALI, 2009). 

 

Outro aspecto a ser considerado são as relações de poder subjacentes à forma de demarcação 

de territórios organizacionais, evidenciadas pelo tamanho do lugar ocupado. O funcionário de 

uma organização ocupará uma sala do tamanho diretamente proporcional à sua posição 

hierárquica. E o uso de tal local reforça, por sua vez, o grau de dominação exercida por esse 

funcionário (FISCHER, 1994).   

 

Para Staub (2004), o uso do uniforme também pode ser apontado como uma maneira de 

demarcação de territórios adotada pelas empresas. Ele passa a ser considerado um artefato 

carregado de significados, que denota igualdade, pertencimento e identificação, mas que, 

também, pode comportar sentimentos de discriminação e exclusão, cujos efeitos simbólicos 

vão além dos limites das empresas. O crachá, do mesmo modo que o uniforme, possui uma 
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complexa simbologia relacionada à hierarquia e ao acesso físico aos departamentos da 

organização. Todavia, considerando a existência de territórios tanto físicos, como abstratos, 

que permeiam as disputas entre os indivíduos, são constatados outros tipos de demarcadores: 

 

Os seres humanos usam marcas simbólicas para delimitar o território. O 
impalpável deverá ser marcado com marcas impalpáveis, existentes só na 
mente. Portanto, para marcar os limites de ocupação são necessários 
marcadores mentais. [Por exemplo] o nome de um projeto pode marcá-lo 
como território. Volumes de memorandos sobre um assunto específico 
podem atribuir um projeto a um determinado território. Falar sempre como o 
“campeão” de uma iniciativa pode estabelecer uma linha de propriedade. 
Conversas particulares pessoais, estrategicamente planejadas, que 
influenciam as percepções de propriedade de indivíduos-chave são outro 
meio de demarcar as fronteiras perceptíveis pela mente de outros jogadores 
empresariais (SIMMONS, 1998, p. 63). 

 

Em relação à função dos demarcadores, Simmons (1998) comenta que as fronteiras benéficas 

ajudam no estabelecimento de papéis e responsabilidades, mas, no campo dos jogos 

territoriais, os demarcadores de ocupação podem dificultar a distribuição dos recursos. Staub 

(2004, p. 40), corrobora a afirmação da autora, quando declara que: 

 

 O estudo de artefatos e demarcadores é importante na medida em que eles 
extrapolam a função organizacional primária e assumem dimensões 
simbólicas que, entre outras, reproduzem a competição territorial em suas 
múltiplas formas. Competição que ocorre tanto interna, quanto externamente 
e pode afetar as organizações nos níveis estratégicos, táticos e operacionais.  

 

No entanto, apenas são passíveis de sinalização aqueles espaços que possuam um valor 

intrínseco para o indivíduo e que, por isso, devam ser mantidos afastados de possíveis 

invasores. E dentre esses espaços, os de trabalho são os que mais suscitam essa vinculação 

territorial, pois são os espaços preferenciais de realização e permanência dos indivíduos.  

 

 

2.1.2 Espaço de trabalho 

 

 

Os espaços somente ganharam notoriedade graças aos psicólogos ambientais, que mostraram 

sua relevância na realidade social. E dentre eles, os espaços de trabalho assumiram 

características físicas e simbólicas. Pois não são simples espaços mecânicos, são espaços 
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humanizados, como qualquer outro ambiente, em função de um jogo de diferenciação 

cognitiva e simbólica que atua sobre ele e de comportamentos que o definem como uma parte 

oculta da estratégia organizacional (FISCHER, 1994).  

 

De acordo com esse autor, a organização pode ser definida como um local onde diferentes 

indivíduos contribuem com seus recursos para o alcance dos objetivos organizacionais. Mas é 

também o lugar que cada indivíduo explora, adapta e habita, a fim de realizar seus próprios 

objetivos. Diante disso, toda a organização pode ser estudada segundo o espaço que a 

estrutura. Porém, há que se ressaltar, que a organização racionaliza os lugares, ocultando suas 

características sensíveis, adaptando-os ao alcance dos objetivos organizacionais. Para isso 

utiliza-se de princípios como: a afiliação à organização, por meio da ruptura com o meio e o 

ambiente social mais amplo; o princípio de fixação, que consiste em fixar cada um em um 

determinado local, por imposição, sem abertura para manifestação de desejos próprios; o 

princípio da visibilidade, representando, por meio de sua arrumação, uma estrutura de 

vigilância; e a concepção taylorista do trabalho: padronização das tarefas, racionalização e 

divisão de tarefas (FISCHER, 1994). 

 

De acordo com Staub (2004), a estruturação dos espaços também estaria ligada à organização 

espacial das comunicações, pois o espaço determina canais formais de difusão da informação, 

evitando que as pessoas se comuniquem livremente.  

 

Embora o presente estudo se dedique aos comportamentos territoriais, é imperativo que se 

faça incursões pelas questões da cultura e das relações de poder, pois elas são inerentes à 

dinâmica social da territorialidade. Essa inter-relação é explicitada nos dois próximos 

subitens.  

 

 

2.1.3 Território e cultura 

 

 

Para Fischer (1994), territorialidade e cultura são dimensões estreitamente ligadas, pois 

cultura é um repertório do qual os indivíduos e grupos retiram os códigos de aprendizagem e 

de interação com o ambiente. É, ao mesmo tempo, identificador das normas vigentes em 
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locais de trabalho e valorizador do espaço arquitetônico, o qual, muitas vezes, é utilizado 

como um emblema ou uma parte do cartão de visitas da organização. Nesse sentido, a 

territorialidade é “um dos vetores que instruem a cultura e que, ao definir estruturas e 

processos dessa cultura, deixa espaço para a manifestação última dessa territorialidade” 

(STAUB 2004, p. 49).  

 

 

2.1.4 Território e poder 

 

 

O poder, imbricado à lógica territorial, é um elemento fundamental para o entendimento das 

relações de produção e de apropriação territorial do espaço (EDUARDO, 2006; RAFFESTIN, 

1993). São os atores sociais que produzem o território, a partir de uma realidade inicial dada, 

que é o espaço. Assim, há um “processo” do território, quando eclodem-se as mais variadas 

espécies de relações de poder. O sistema territorial é, por conseguinte, produto e meio de 

produção (EDUARDO, 2006; RAFFESTIN, 1993).  

 

A inter-relação entre espaço social, espaço físico e poder pode ser melhor entendida nas 

palavras de Bourdieu (2003, p. 160): 

 

Efetivamente, o espaço social se retraduz no espaço físico, mas sempre de 
maneira mais ou menos confusa: o poder sobre o espaço que a posse do 
capital proporciona, sob suas diferentes espécies, se manifesta no espaço 
físico apropriado sob a forma de uma certa relação entre a estrutura espacial 
da distribuição dos agentes e a estrutura espacial da distribuição dos bens ou 
dos serviços, privados ou públicos.  

 

Desse modo, para Staub (2004), as análises de poder podem ser analisadas do ponto de vista 

da territorialidade humana, embasada na prerrogativa de que as assimetrias das relações de 

poder estabelecem-se no interior da interação dos indivíduos, interação essa mediada na 

referência de um território organizacional crítico. Corroborando essa efetiva ligação entre 

poder e territorialidade, Eduardo (2006, p. 189) declara que: 

 

Toda relação social é produtora de espacialidade/espacialização. Produz 
(des)continuidades, pela natureza (des)territorializadora do poder. Induz, 
inevitavelmente, o homem a seu mais íntimo desejo: o de apropriação. Pois 
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[...] as relações sociais não flutuam, efetivam-se no espaço. E o poder só é de 
fato perceptível [...] por ocasião de um processo relacional.  
 

Porém, de acordo com Brown, Lawrence e Robinson (2005), há que se ressaltar que apesar do 

estudo da territorialidade fornecer dados valiosos para a nossa compreensão do 

comportamento político nas organizações, ela não é um subconjunto dele. A territorialidade é 

a expressão comportamental da propriedade psicológica. Assim, as motivações para 

comportamentos territoriais são muito mais complexas do que o simples desejo de influenciar 

pessoas e ter vantagens estratégicas. A construção e a expressão de identidade, e a 

necessidade das pessoas de um sentido de lugar, considerados estímulos para comportamentos 

territoriais, podem ser em grande parte alheios aos padrões de poder e influência nas 

organizações. Da mesma forma, as políticas organizacionais ocorrem frequentemente sem 

envolver a construção, a negociação ou a defesa de territórios. Os membros da organização 

recorrem a uma ampla variedade de estratégias e táticas para se influenciarem mutuamente, 

como ingratidão, coerção e persuasão racionais que não dependem ou não envolvem 

comportamentos territoriais.  

 

 

2.2 Territorialidade 

 

 

Na literatura, territorialidade é tratada sob múltiplos enfoques. É discutida não somente em 

termos de espaço físico, como também, em relação a coisas intangíveis. Certos autores 

definem-na como comportamento animal e comportamento evolutivo humano primitivo. Há 

alguns estudiosos que também a consideram como uma evolução cultural. 

 

Para Wilson (1981), a territorialidade humana pode ser explicada por meio da sociobiologia, 

definida como um estudo ordenado dos fundamentos biológicos de todas as formas de 

comportamento social, de todos os organismos, inclusive o homem. Ela comporta 

conhecimentos da Etologia (estudo naturalístico de padrões de comportamentos mundiais), da 

Ecologia (estudo das relações organismo x ambiente) e da genética. É em grande parte 

fundamentada nas comparações entre espécies sociais. Toda forma de vida animal, inclusive a 

humana, pode ser entendida como uma experiência evolutiva, o resultado de milhões de anos 

de interação entre os genes e o ambiente.  
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Nas palavras de Nóbrega (1998), a vida circula, em todos os seus níveis (da bactéria ao Homo 

sapiens), em torno do interesse dos genes, entidades biológicas que têm como maior objetivo 

a sua sobrevivência e sua replicação. É a sobrevivência do gene é que dá forma aos instintos e 

comportamentos. É a sobrevivência do gene que motiva os jogos que jogamos. A 

territorialidade humana pode ser apontada, nesse caso, como uma manifestação do ‘egoísmo’ 

da genética. 

 

Simmons (1998) afirma que entre teorias que veem a territorialidade como um instinto e que 

têm como slogan ‘encaremos os fatos, somos todos animais vorazes’, e teorias que a veem 

como uma solução social, com o slogan ‘não somos animais; simplesmente queremos agir 

bem com os outros, e boas cercas fazem bons vizinhos’, ela fica em algum ponto 

intermediário. Essa autora acredita que temos instintos e que a territorialidade é um deles. 

Mas também se apega à opinião otimista de que não temos de ser obedientes cegos de nossos 

instintos. 

 

A autora ressalta que os instintos não são racionais. Eles são primitivos e baseados na 

sobrevivência. São pré-programados em nosso comportamento, como os “caminhos 

migratórios da truta marrom e do ganso canadense” (p. 27). 

 

De acordo com ela, a crença na territorialidade como um instinto faz com que essa questão 

seja melhor trabalhada por nós e pelos outros. Busca-se administrá-la sem a emergência de 

sentimentos de culpa: 

 

A hipótese de que a territorialidade é um instinto permite-nos enxergá-la em 
nós mesmos assim como nos outros (é natural). Podemos economizar muito 
tempo desse jeito. Se é um instinto, então ninguém é culpado, e não se 
podem fazer julgamentos de valor sobre o que deveria ou não deveria ser. 
Nascemos com ele, portanto vamos nos mexer e decidir como administrá-lo. 
Em vez de ficar na defensiva ou fazer acusações, podemos ir direto ao 
assunto de mudar o comportamento (SIMMONS, 1998, p. 9). 

 

Em contrapartida, Clegg (1992, p. 48) enfatiza a disciplina como modelador de ações: 

 

Todas as formas de ação resultam de um processo de controle disciplinar. A 
lógica, a coerência e a memória de si mesmo, enquanto tais, não existem por 
si mesmas, mas são sempre o produto de uma aprendizagem e de uma 
atividade. A ação não é, entretanto, a consequência de uma disciplina 
exclusiva de uma organização. Seria ingênuo, ingenuidade atribuível à 
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transparência da linguagem e à natureza da subjetividade, que a ação se 
confinasse em um humanismo excepcionalmente autêntico ou em um 
biologismo de origem genética sem outras alternativas. Algumas 
perspectivas em ciências humanas e sociais são mais conscientes que outras 
quanto à natureza completa da ação.  
 

Sack (1986) define territorialidade humana como uma tentativa do indivíduo, ou de um grupo 

deles, de afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos pela 

demarcação e afirmação do controle sobre uma área geográfica. Para esse autor 

“territorialidade é a primeira forma espacial que o poder assume”. Pois, por exemplo, quando 

se define a localização de pessoas em um determinado espaço ou faz uma esmiuçadora 

divisão de responsabilidades entre elas, o objetivo é operar com a territorialidade como 

instrumento para “dividir e conquistar” (SACK, 1986).  

 

Para Staub (2004, p. 58), a territorialidade é um instinto de sobrevivência dirigido pela mente 

emocional. Pode ser definida em um sentido mais amplo e mais restrito, sendo esse último, 

subsidiário do presente estudo: 

 

Num sentido conceitual e mais amplo, corresponde a permanecer vivo. Na 
dimensão operacional e mais restrita, contém a idéia de duradouro que [...] 
corresponde à noção empírica de continuar (a) no emprego (papel), 
exercendo as respectivas práticas, direitos e obrigações; (b) controlando 
informações, recursos e o espaço discricionário do cargo; (c) tendo 
autoridade sobre pessoas, relacionamentos e sobre o destino da empresa; (d) 
preservando a sua ligação e o controle sobre os territórios materiais e 
simbólicos; (e) saindo ileso das disputas, mantendo intacta a auto-imagem e 
a auto-estima; e, (f) preservando a identidade pela vinculação psíquica 
unitária, simbólica e duradoura com o espaço da experiência de vida, 
implicada na fusão do eu empírico com o mundo dos significados. 

 

E a primeira manifestação dessa territorialidade se refere à vinculação psicológica ou 

simbólica do indivíduo com seus espaços de referência, denominada de processo de 

territorialização.  

 

 

2.2.1 Territorialização 

 

 

De acordo com Staub (2000), a territorialização refere-se ao processo de identificação do 

indivíduo com o seu território, material ou simbólico. É a formação de um vínculo 
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psicológico entre o indivíduo e o mundo em que vive, na emergência da identidade psíquica. 

Esse processo faz com que o território assuma dimensões carregadas de signos, códigos e 

significados. 

 

Chanlat (1992) também já tinha essa mesma opinião sobre a ligação entre indivíduo-espaço. 

De acordo com esse autor, todo indivíduo é com efeito proveniente de determinado lugar, 

desenvolveu-se em um meio particular, ocupa uma posição profissional, trabalha em certa 

organização e desaparece algum dia em algum lugar. Esta formação de raízes espaciais pode 

ser mais ou menos forte, mas não se pode considerar um ser humano ou um grupo de 

indivíduos que não tenha nenhum tipo de vinculação com o espaço, por menor que seja. Para 

melhor entendimento dessa vinculação entre o indivíduo e seus territórios, a psicologia do 

self, elaborada por Heinz Kohut, em 1959, nos Estados Unidos, traz boas contribuições 

(KOHUT, 1959).   

 

Estudioso dessa psicologia Kohutiana, Pauchant (1996) afirma que, de acordo com esse 

modelo, self é definido como uma “organização psicológica da experiência” ou uma 

“estrutura psicológica da experiência” com relativa estabilidade e que se modifica lentamente. 

E que uma das motivações principais do ser humano é manter esta “estrutura do self”.  

 

Esse modelo define dois tipos de estrutura psicológica do self: as “estruturas patológicas” e as 

“estruturas sadias”. E  dependendo do tipo do qual são possuidoras, as pessoas reagem de uma 

forma específica frente a uma nova experiência: 

 

As pessoas que sofrem de estruturas psicológicas patológicas ou doentias 
têm duas possibilidades: (1) defender essas estruturas quando elas se 
deparam com uma experiência que contradiz sua própria estrutura psíquica; 
ou compensar esta falta de estrutura.  
[...] 
Ao contrário, as pessoas que usufruem de estruturas sadias terão a faculdade 
de aceitar uma experiência não conforme a sua própria estrutura psíquica do 
self , mas de desenvolver esta estrutura (PAUCHANT, 1996, p. 160). 
 

A psicologia do self adotou o conceito de “selfobjeto” para designar uma fusão psíquica entre 

duas pessoas. Todavia, ele pode da mesma forma incluir um objeto inanimado ou uma 

representação simbólica. Na perspectiva kohutiana, selfobjeto é um objeto considerado como 

parte integrante do ego.  Sendo que as relações do ego com seus “egos-objetos” são 

imprescindíveis para a qualidade do desenvolvimento das estruturas do self. Isso fica mais 
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claro quando o self é um objeto inanimado ou imaginário: o indivíduo tenta projetar sobre o 

self o que é necessário para constituir sua estrutura psicológica e assim se afirmar como 

pessoa (PAUCHANT, 1996). Ele projeta partes de si sobre o objeto, como seus impulsos e 

medos reprimidos, de tal forma que se torna parte do objeto, o qual vai expressar, em seu 

lugar, esses sentimentos e lhe permitir vivê-lo, inconscientemente, sem precisar assumi-los. 

Por outro lado, quando o objeto é introjetado pelo inconsciente do indivíduo, ele assume o 

lugar das emoções reprimidas, tornado-se parte dele. O resultado desse duplo processo é a 

identificação (PAGÉS et al., 1993).   

 

Na perspectiva da psicologia do self, sustenta-se que, durante toda sua existência, uma pessoa 

tenta reconstruir parte da experiência desta perfeição e do total bem estar por relações de 

transferências com seus selfobjetos. Ela procurará junto a certo número de selfobjetos, a 

possibilidade de conseguir o que os selfobjetos do passado, seus pais ou qualquer outra pessoa 

significativa, não lhe proporcionaram de maneira satisfatória. É como se fosse para um adulto 

uma segunda chance de compensar as carências de seu passado (PAUCHANT, 1996). 

 

Para esse autor, a aplicação da psicologia do selfobjeto na administração de empresas é 

complexa, pois obriga o administrador a transpor seus conhecimentos do nível individual para 

o nível organizacional. Contudo a empresa não possui uma estrutura psíquica. São seus 

membros que possuem tais estruturas. Porém, pode-se considerar a cultura ou o clima 

organizacional para tal investigação. E essa ótica de análise traz inúmeros benefícios para a 

organização, pois uma mudança nesse ambiente não é apenas analisada em suas dimensões 

físicas e técnicas, mas também em relação ao seu efeito sobre a estrutura psicológica dos 

funcionários que vivenciam a crise.  

 

Conforme a tese dos psicólogos do self, uma das motivações principais e inconscientes no 

comportamento humano, dentro ou fora da organização, é a manutenção ou o 

desenvolvimento da estrutura psíquica. De acordo com essa perspectiva, a organização deve 

ser analisada como um sistema político, econômico, racional, técnico, e como um sistema 

existencial (PAUCHANT, 1996). 

 

Esse autor ressalta que a preservação do self é um fenômeno natural, que permite a 

sobrevivência de um ser humano, quando ele se vê diante de uma adversidade vivenciada de 
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maneira traumatizante. Com a tendência constante de mudanças nos ambientes 

organizacionais, há um aumento das ameaças contra a estrutura do self.  

 

Neste contexto, há de se constatar a existência de uma relação bidimensional, com a presença 

de uma associação de significados simbólicos e afetivos realizada pelo indivíduo em relação 

ao ambiente, e de estímulos fornecidos por esse ambiente, representados pelo conjunto de 

suas peculiaridades. Essas características visíveis e invisíveis do lugar correspondem à sua 

ambiência, que influenciam a percepção das pessoas que o experenciam e, fundamentadas em 

suas características individuais, o interpretam e reinterpretam sucessivamente (ELALI, 2009).  

 

Brown, Lawrence e Robinson (2005) denominam de propriedade psicológica esse vínculo 

entre o indivíduo e o território citado por Elali (2009), e atribuem a essa propriedade o papel 

de anteceder um comportamento territorial, ressaltando, principalmente, a correlação 

diretamente proporcional entre ambos. De acordo com esses autores, quanto mais forte for a 

propriedade psicológica de um indivíduo sobre o território, maior será a probabilidade desse 

indivíduo adotar comportamentos territoriais para preservação dessa propriedade.  

 

 

2.2.2 Desterritorialização 

 

 

Em um sentido inverso ao da territorialização, acontece, em algumas situações, o processo de 

desvinculação do indivíduo com seus espaços de referência. Esse processo reverso pode ser 

exemplificado pelo conceito de diáspora, baseado fundamentalmente nas noções de alteridade 

e diferença (HALL, 2003). Historicamente, esse termo designa a dispersão dos judeus, no 

decorrer dos séculos, por todo o mundo. E, por extensão de sentido, a dispersão de um povo 

em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica (HOUAISS, 

2009). Essa dispersão rompe a relação espacial e geográfica de um povo com seu território de 

origem, a qual tenta ser perpetuada do ponto de vista cultural e/ou simbólico, por esse mesmo 

povo, como se fosse “a promessa do retorno redentor”. (HALL, 2003) Esse autor descreve o 

processo da tentativa desses povos de retornarem aos territórios de origem por meio da 

perpetuação, no atual país, de tradições culturais e simbólicas daquele lugar. 
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[...] a história – que se abre à liberdade por ser abrangente – é representada 
como teleológica e redentora: circula de volta à restauração de seu momento 
originário, cura toda ruptura, repara cada fenda através desse retorno 
(HALL, 2003) 
 

A extinção das linhas das fronteiras territoriais é, desse modo, a senha para a definição de 

novas formas de localidades, simultaneamente ao fato de que suas fronteiras se tornam mais 

instáveis ainda.   

 

Segundo Staub (2004), desterritorialização é o processo de afastamento do indivíduo dos seus 

espaços de trabalho, fazendo com que haja o rompimento do vínculo do mesmo em relação 

aos seus territórios de referência e seus múltiplos significados. Também, consiste em separar 

o indivíduo de suas raízes sociais e culturais, a fim de torná-lo receptivo à ideologia 

organizacional dominante.  

 

Para Staub (2004), nas organizações, as mudanças podem ser vistas como processo de “des-

re-territorialização”, pelo qual os indivíduos são afastados da realidade atual para serem “re-

inseridos” num estágio diferente do anterior.  

 

Para esse autor, se a mudança organizacional é fundamentalmente um fenômeno que altera 

estruturas e culturas, ela sempre tem um significado territorial. Ela necessariamente 

influenciará o comportamento do indivíduo, quando ele a perceber como um palco de novas 

oportunidades ou de ameaças à sua permanência nos espaços de trabalho. Pois, enquanto a 

desterritorialização é o afastamento do indivíduo do seu solo original, a reterritorialização é a 

‘religação’ do mesmo à estrutura simbólica dos novos territórios (STAUB, 2004). 

 

 

2.2.3 Territorialidade, identidade e papéis 

 

 

Ao ingressar em uma organização, indivíduos com diferentes características se unem para 

trabalhar dentro de um mesmo sistema sociocultural a fim de atingir determinados objetivos. 

Essa união provoca um compartilhamento de crenças, valores, hábitos, entre outros, que 

orientarão suas ações dentro de um contexto preexistente, definindo assim suas identidades 

(FERNANDES; ZANELLI, 2004).  
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Para Caldas e Wood Júnior (1997), na era do Cartesianismo e do Iluminismo, havia a crença 

na possibilidade de se construir uma identidade autônoma, estática e duradoura. Todavia, para 

Fernandes e Zanelli (2004), essa crença foi abalada pela constatação de que as identidades dos 

indivíduos são construídas de acordo com o ambiente em que se inserem, envolvendo, entre 

outras coisas, as estruturas sociais, a cultura e o histórico das relações. Silva e Vergara (2000) 

corroboram essa afirmação ao declarar que não há como falar em uma única identidade dos 

indivíduos, mas sim múltiplas identidades que constroem-se dinamicamente, no decorrer do 

tempo e nos diferentes contextos ou espaços situacionais dos quais esses indivíduos 

participam.  

 

Confirmando as idéias anteriores, Hall (2002) declara que em vez de se falar em identidade 

como uma coisa pronta e acabada, o termo corretamente empregado seria identificação, como 

forma de encará-la como um processo em andamento. 

 

Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a ‘identidade’ e construindo 
biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa 
unidade porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude. 

 

Hall (2002) faz ainda uma relevante contribuição para o estudo da identidade ao analisar o 

efeito da globalização sobre ela: 

 

[...] a globalização tem um efeito pluralizante sobre as identidades, 
produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de 
identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, 
mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas.  

 

Nota-se uma nítida relação e interdependência entre identidade e cultura organizacional, “à 

medida que uma necessita da outra como fonte de significados” (RODRIGUES, 1997). Sendo 

que cultura organizacional é definida por Fernandes e Zanelli (2004), como um conjunto de 

pressupostos básicos que definem o modo de pensar e de agir de seus servidores.  

 

Sem compartilhar uma cultura comum, não poderíamos falar em construção 
de identidade, seja no nível dos indivíduos, dos grupos, ou da organização 
com um todo. A cultura organizacional pode ser vista, portanto, como o 
alicerce para a formação da identidade dos indivíduos nas organizações, não 
havendo como pensar a noção de identidade, se não for em função da 
interação com outros (FERNANDES; ZANELLI, 2004).   
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Portanto, Fernandes e Zanelli (2004) fazem questão em diferenciar os conceitos de identidade 

pessoal e identidade social: 

 

Identidade pessoal refere-se ao modo como o indivíduo define suas 
características próprias, seu auto-conceito, geralmente comparando-se com 
outros indivíduos.  
[...] 
Identidade social refere-se aos conceitos que o indivíduo desenvolve de si 
mesmo e que derivam de sua afiliação em categorias ou grupos, 
emocionalmente significantes para ele. Esse tipo de classificação inclui, 
entre outras, as identidades por afiliação étnica ou cultural, de gênero, de 
orientação sexual, de classes sociais, de idade ou profissionais.  
 

Esses autores ressaltam ainda a representatividade das organizações de trabalho na definição 

da identidade social dos seus membros e a importância de se estudar a interação desses 

membros, uma vez que o convívio entre pessoas pertencentes a esse grupo é intenso e 

significativo. 

 

Os autores afirmam também que tem sentido em falar da existência de uma identidade 

organizacional, definida como a compreensão coletiva dos membros organizacionais sobre as 

características centrais e relativamente permanentes da organização, e que a distinguem das 

demais, possuindo assim, estreita relação com a imagem organizacional. Pois, a cultura 

preserva a identidade da organização, e essa se traduz no modo como os públicos internos e 

externos a veem, a imagem que eles constroem a respeito dela.  

 

Ainda em referência a esse contexto organizacional, Fernandes e Zanelli (2004) afirmam que 

a identidade profissional dos servidores é construída e reconstruída pelo exercício de papéis 

organizacionais. Essa afirmação encontra respaldo nas palavras de Staub (2004) quando alega 

que:  

As mudanças adquirem materialidade quando acontecem, principalmente, 
em dois espaços de trabalho específicos: práticas e papéis. Nesse sentido, 
mudanças nas práticas implicam mudar a forma de fazer o que já está sendo 
feito, ao passo que, mudanças nos papéis importam mudar conteúdo e 
estrutura de relações, incluindo novas obrigações, responsabilidades, 
atribuições, alterações no espaço discricionário, subtrações de autoridade, de 
autonomia, de influência, retirada de poder de decisão, perda de prestígio e 
status.  
 

Já Staub (2004) faz uma diferenciação entre cargos e papéis, que para ele possuem dinâmicas 

distintas.  
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Enquanto o cargo representa uma posição no sistema organizacional definida 
em termos de um conjunto de direitos e obrigações, o papel corresponde ao 
aspecto dinâmico da posição e se caracteriza pelo comportamento esperado 
pelos outros, segundo prescrito pelo repertório de direitos e obrigações 
posicionais. A posição (cargo) é o menor elemento, o bloco básico de 
construção das organizações; o papel prescreve o comportamento (ação) das 
pessoas na condição de ocupantes de determinada posição.  
 

Nota-se nesse contexto a ligação entre identidade e papéis funcionais. Eles não existem num 

vácuo, mas em um contexto organizacional afetado pela territorialidade (STAUB, 2004). E é 

por isso que em eventos de mudanças organizacionais, em que papéis são modificados, o 

indivíduo sente como se perdesse a sua razão de ser na organização, abalando sobremaneira a 

sua identidade profissional.  

  

A territorialidade, com sua inerente complexidade dinâmica, possui suas finalidades. Ela 

possui funções positivas, que ajudam no alcance dos objetivos individuais ou organizacionais, 

mas também pode ser utilizada com efeitos deletérios para os mesmos. Essas funções serão 

explicitadas mais detalhadamente no próximo sub-tópico.  

 

 

2.2.4 Função da Territorialidade 

 

 

Para Fischer (1994), são várias as funções da territorialidade. Ela pode facilitar a organização 

e o gerenciamento das atividades de um indivíduo ou de um grupo, no momento em que 

possibilita uma melhor utilização dos mapas cognitivos, associando os tipos de 

comportamentos esperados a determinado local. Também, tem a função de fundamentar o 

desenvolvimento da identidade pessoal e da identidade social, pois o fato de compartilhar um 

mesmo território permite a seus ocupantes adquirir conhecimentos comuns, a desenvolver 

uma maior coesão e a estabelecer relações de confiança mútua. Simmons (1998, p. 50) 

também destaca os aspectos funcionais da territorialidade: 

 

O impulso territorial motiva o esforço criativo e fornece controles para 
ajudar a distribuir recursos e recompensas. A necessidade de identificação 
com o território de um grupo ajuda-nos a esclarecer papéis e 
responsabilidades e a seguir em frente. Boas cercas fazem bons vizinhos, e 
territórios bem vigiados evitam a duplicação de esforços e renegociações 
prejudiciais a quem faz as tarefas desagradáveis.  
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Para Brown, Lawrence e Robinson (2005), a territorialidade tem demonstrado produzir um 

sentimento de pertencimento a grupos sociais que, em um contexto organizacional, pode 

resultar na redução da rotatividade e no aumento de desempenho. De acordo com eles, a 

territorialidade também pode ser benéfica para a clarificação e simplificação das interações 

sociais, reduzindo-se os conflitos e tornando mais eficiente a distribuição dos recursos 

organizacionais.  Diante desses benefícios da “boa” territorialidade, há o incentivo de alguns 

rituais e símbolos territoriais no ambiente organizacional: 

 

Identificamo-nos com camisas e bonés da empresa. Nas reuniões de grupo, 
exageramos quando analisamos os gráficos e quadros contendo índices 
positivos dos concorrentes para aumentar nossa percepção de ameaça 
externa [...] e para estreitar os laços que nos ligam uns aos outros. 
Reforçamos percepções do que é ‘nosso por direito’ ou do que queremos que 
seja ‘nosso’ (SIMMONS, 1998, p. 50). 
 

Mas há que se ressaltar também os efeitos deletérios da territorialidade para as organizações. 

Funcionários exageradamente preocupados em se apropriar dos espaços organizacionais 

valiosos podem diminuir o foco no desempenho das tarefas e na concretização dos objetivos 

organizacionais (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005).  

 

No entanto, não é tão fácil distinguir entre a boa e a má territorialidade. De acordo com 

Simmons (1998), a definição de uma ou de outra depende de um julgamento subjetivo. Mas 

sugere uma diferenciação baseada na “linha de rendimentos decrescentes” que separa a 

territorialidade “funcional” da territorialidade “não-funcional”. De acordo com ela, quando as 

linhas territoriais coincidem exatamente com os limites da empresa, tudo funciona 

perfeitamente. A territorialidade se torna um problema quando uma empresa tem uma batalha 

interna ou quando as linhas de territorialidade determinadas internamente trabalham para 

subverter os objetivos organizacionais. Todavia, de uma maneira geral, a territorialidade 

parece agir como um “sistema adaptativo-estabilizador”. Sempre que o equilíbrio territorial é 

afetado, ela entra em ação para restabelecer a original relação do indivíduo com os seus 

territórios (STAUB, 2004). 

 

Porém, a territorialidade vai além do apego a um território físico ou abstrato, modelado pelo 

processo de territorialização. Ela se manifesta por meio do comportamento individual, como 

forma de tornar visível aos demais indivíduos os seus sentimentos de posse. É a concretização 

do seu aspecto mais abstrato. 
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2.3 Comportamento territorial 

 

 
Nas organizações os espaços são destinados aos servidores visando o atendimento da 

estratégia organizacional, porém, esse servidor, progressivamente, instala-se nesse lugar como 

se fosse seu. Vincula-se a ele e o transforma (FISCHER, 1994).  

 

Ressalta-se que a vinculação psíquica entre o indivíduo e seus territórios valiosos acontece em 

um nível subjetivo, não observável, que dificulta a pesquisa empírica focada apenas nesse 

aspecto da territorialidade. No entanto, ela é concretizada pelos comportamentos territoriais, 

os quais permitem a observação e a análise dos estudiosos no assunto.  

 

Ratificando essa observação, Staub (2004) afirma que a “essência da territorialidade é o 

comportamento territorial”, e esse comportamento apresenta manifestações de ocupação, com 

sua inerente função de apropriação e identidade; de competição, visando excluir o possível 

invasor; e a adoção de estratégias com o objetivo de manter, defender, conquistar (STAUB, 

2004), marcar, restabelecer (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005) e/ou expandir os 

territórios valiosos com os quais o indivíduo tem algum vínculo. Essas ramificações do 

comportamento territorial serão analisadas nos próximos subitens.  

 

 

2.3.1 Ocupação territorial 

 

 

De acordo com Fischer (1994), o indivíduo, ao ocupar um local, tende a adotar 

comportamentos de dominação territorial, isto é, a exercer mais influência nesse local que em 

outra parte. Essa dominação territorial comporta uma função de apropriação e de identidade 

(FISCHER, 1994), quando constata-se que a estabilidade da identidade do sujeito é garantida 

por meio da apropriação contínua e interativa com o ambiente (ELALI, 2009). Para essa 

autora, a apropriação envolve o conceito de posse, não em termos legais, mas no que se refere 

à identificação e apego do indivíduo em relação ao ambiente (componente simbólico) e a 

liberdade de personalizá-lo (componente de ação-transformação).  
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Ainda, de acordo com Elali (2009), o modo de apropriação do ambiente por uma pessoa ou 

grupo é condicionado diretamente pelas ligações afetivas entre eles e pelas relações de poder 

consolidadas no local. Se possuírem um caráter positivo para o indivíduo ou o grupo, a 

apropriação refletirá atitudes e comportamentos de respeito com o ambiente. Do contrário, se 

provocar sensações de “alienação e segregação”, a apropriação pode se dar de forma agressiva 

ou apresentar características de negligência com o local.   

 

 

2.3.2 Competição territorial 

 

 

De acordo com Staub (2004), o comportamento territorial se materializa principalmente 

mediante a competição pelos espaços de convivência, permanência e sobrevivência. Uma 

competição caracterizada pela ocupação excludente, visando restaurar o equilíbrio territorial 

ameaçado. Nela acontece a defesa da posse e do uso dos espaços considerados valiosos, tais 

como status, identidade, prestígio, bem como estruturas simbólicas que atualizam relações de 

troca e poder. 

 

Nessa mesma linha, Bourdieu (2003, p. 164) afirma que a posse dos espaços sociais e dos 

benefícios que eles proporcionam é resultado de luta dentro dos diferentes campos. Contudo, 

ressalta a importância do capital na vitória desta luta: 

a capacidade de dominar o espaço, sobretudo apropriando-se  (material ou 
simbologicamente) de bens raros (públicos ou privados) que se encontram 
distribuídos, depende do capital que se possui. O capital permite manter à 
distância as pessoas e as coisa indesejáveis ao mesmo tempo que aproxima-
se de pessoas e coisas desejáveis (por causa, entre outras coisas, de sua 
riqueza em capital), minimizando assim, o gasto necessário (principalmente 
em tempo) para aproximar-se deles.  

[...] 
Inversamente, os que não possuem capital são mantidos à distância, seja 
física, seja simbolicamente, dos bens socialmente mais raros e condenados a 
estar ao lado das pessoas ou dos bens mais indesejáveis e menos raros. A 
falta de capital intensifica a experiência da finitude: ela prende a um lugar. 

 

Em processos de mudanças, ameaças à permanência no território acendem o comportamento 

territorial que impele as disputas para defender o território de sobrevivência. E esse 

comportamento manifesta-se com mais frequência no ambiente de trabalho, pois é 
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principalmente nesse ambiente que o espaço destinado ao trabalho do indivíduo é 

progressivamente investido como local pessoal (STAUB, 2004). 

 

Para entender a competição territorial presente nas organizações, principalmente no contexto 

de mudanças, Staub (2004) desenvolveu a “estrutura elementar da interação territorial” 

(FIG.1). Essa interação tem a tridimensionalidade como característica principal, conforme 

explicitado pelo autor: 

 

No estudo da territorialidade uma dicotomia funcional estabelece a relação 
inclusão/exclusão territorial, materializada no mundo empírico pelas ações 
de conquista e defesa territorial entre o indivíduo e o outro. A competição 
territorial como núcleo da territorialidade é estruturada pelas relações 
territoriais de inclusão/exclusão e por entidades precisas: indivíduo – outro – 
território. Assim, a ação territorial é caracterizada pela trimensionalidade 
simultânea e relacional que opõe internamente o “indivíduo e o outro”, e 
estabelece por interesse excludente, as relações “indivíduo-território” e 
“outro-território”. Essas relações definem o núcleo do permanente 
movimento de territorialização-desterritorialização-reterritorialização do 
indivíduo com os seus territórios (STAUB, 2004, p. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Estrutura elementar da interação territorial 

Fonte: STAUB, 2004, p. 87 

 
 

Brown, Lawrence e Robinson (2005) corroboram esse aspecto tridimensional da 

territorialidade quando declaram que o conceito da territorialidade se torna uma importante 

contribuição à investigação sobre a propriedade psicológica ao fornecer maneiras de se 

explorar as dinâmicas do comportamento social. Pois, segundo esses autores, a propriedade 

psicológica refere-se a sentimentos de posse e apego a um objeto, e territorialidade, em 

contrapartida, refere-se a ações e comportamentos, que muitas vezes emanam da propriedade 
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psicológica, com a finalidade de construir, comunicar, manter e restabelecer a ligação com um 

objeto tangível, intangível ou social.  

 

Nesse sentido, a territorialidade não é, simplesmente, a expressão de alguma forma de apego a 

um objeto, como, por exemplo, “eu amo meu escritório!”. Ela está essencialmente ligada à 

preocupação com o estabelecimento, comunicação e manutenção da relação com o objeto em 

relação aos outros no meio social, como por exemplo, a demonstração de que “este é o meu 

escritório, e não o seu!” (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005). E para isso,  a pessoa 

lança mão de estratégias para delimitar o espaço do qual se considera proprietário.  

 

 

2.3.3 Estratégias Territoriais 

 

 

Em um mundo globalizado, competitividade é a palavra de ordem entre as organizações. 

Porém, se competitividade é encarada como um jogo, é imperativo que se tenha também 

parceiros ou adversários dispostos a vencer (MESQUITA, 1999). Contudo, Nóbrega (1998, p. 

39) vai além do evento da globalização, afirmando que jogos estratégicos têm origem 

genética. Os jogos praticados nas organizações contemporâneas têm origem nos mesmos 

genes que determinaram os jogos de sobrevivência do passado. São “jogos dos genes” . 

 

Para que um comportamento possa ser considerado um jogo, ele deve possuir intenções 

opostas na busca de objetivos, e, por conseguinte, a possibilidade de elaboração de estratégias. 

Essas estratégias podem ser definidas como a atitude e o comportamento do jogador ao 

assumir papéis que são mutuamente dependentes, opostos e cooperativos (MESQUITA, 

1999).  

 

Vale ressaltar que cooperação traz implicitamente a mensagem de racionalidade instrumental. 

Ela, juntamente com a competição, se apresenta como dois extremos de um mesmo caminho, 

com variada gama de nuances entre elas. Pois, a cooperação, às vezes, sugere conflitos e 

brigas (MESQUITA, 1999) que se infiltrados em redes de intrigas, podem provocar desvios 

no fluxo de atividades organizacionais (MORGAN, 1996).  
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Brown, Lawrence e Robinson (2005) nomearam alguns comportamentos territoriais, 

considerados, no presente estudo, como estratégias territoriais, correlacionando-os com os 

níveis de propriedade psicológica desenvolvida por um indivíduo em relação a um território. 

Essas estratégias são a marcação orientada para a identidade; marcação orientada para o 

controle; defesa antecipatória e defesa reacionária.  

 

A primeira estratégia elaborada pelos referidos autores, marcação orientada para a 

identidade ou personalização, é quando um território é marcado com símbolos que refletem a 

identidade própria do indivíduo que se julga proprietário. Tem um aspecto bilateral, pois, ao 

mesmo tempo que expressa a identidade do indivíduo, ela redefine essa identidade ao 

confrontá-la com a sua aceitação ou rejeição por parte de outros indivíduos.  Esses autores 

afirmam que os indivíduos mais motivados a expressar seus distintivos por meio de 

personalizações de territórios, são aqueles que se julgam menos capazes de se distinguir por 

outras formas, por diversas razões.  

 

A segunda estratégia elaborada por Brown, Lawrence e Robinson (2005), marcação orientada 

para o controle, é quando um indivíduo, que psicologicamente se sente proprietário de um 

território, utiliza-se de símbolos para comunicar aos possíveis invasores as fronteiras do 

mesmo. Tem a função de alertar que o território foi ocupado e desencorajar o acesso, o uso e 

as tentativas de violação do referido território por terceiros. Para esses autores, quanto maior 

for a ambiguidade na definição da propriedade dos territórios, maior será o desenvolvimento 

da propriedade psicológica e, consequentemente, maior marcação orientada para o controle. 

 

A ambiguidade pode decorrer de mudanças organizacionais, como na formação dos Institutos 

Federais. Durante uma reestruturação de empresas, os membros organizacionais se veem 

obrigados a trabalharem com novos departamentos, novos colegas, e por consequência, 

provavelmente, territórios tradicionalmente estabelecidos são perturbados. Em tais momentos, 

esses membros são suscetíveis de adotar a marcação orientada para o controle com a 

intenção de restabelecer entendimentos compartilhados de propriedade territorial (BROWN; 

LAWRENCE; ROBINSON, 2005). 

 

A terceira estratégia elaborada por esses autores é a defesa antecipatória.  É uma ação 

adotada por um membro da organização antes da ocorrência de violação por um terceiro, com 

o objetivo de impedi-la, caso seja tentada. Difere-se da marcação orientada para o controle 
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por não possuir uma natureza comunicativa. Acontece quando os membros da organização 

acreditam que, apesar da marcação, as tentativas de violação de territórios provavelmente 

acontecerão.  Esse medo da violação alheia é mais presente em contextos organizacionais 

onde inexiste um conjunto compartilhado de símbolos que estabelecem significativamente as 

fronteiras territoriais.  Esse fato se justifica pela presença da diversidade cultural no ambiente. 

Exemplos dessa estratégia são fechaduras na porta para impedir entradas não permitidas ou 

um olhar atento da recepcionista que impede o acesso a um determinado diretor.  

 

A última estratégia elaborada por Brown, Lawrence e Robinson (2005) é a defesa 

reacionária. É adotada em resposta a uma tentativa de violação dos limites territoriais. 

Funciona para demonstrar os sentimentos de indignação da vítima, minar a violação e 

restaurar o território valioso. Entretanto, apesar dos membros da organização não serem 

comumente predispostos a responderem a infração com violência física, há uma série de 

outras formas de defesas reacionárias nas organizações: reações informais, como armação de 

flagrantes, expressões de irritação como gritar e bater portas, ou a procura do apoio de 

colegas; e reações formais, como apresentar uma queixa junto aos superiores ou escrever uma 

carta de protesto.  

 

Para esses autores, a ocorrência de uma invasão territorial ou a simples possibilidade de vir 

acontecer, motivam, imediatamente, uma resposta emocional do proprietário, que pode ser 

composta por sentimentos de medo, raiva, desejo (SIMMONS, 1998) e ciúmes (BROWN; 

LAWRENCE; ROBINSON, 2005). Todavia, posteriormente à essa explosão emocional, 

inconsciente, o propenso atual proprietário territorial começa a fazer racionalizações 

cognitivas, buscando correlacionar a ação infratora com o nível de culpa atribuído ao invasor.  

Essa atribuição de responsabilidade afetará a intensidade emocional e por sua vez, a 

intensidade da defesa reacionária, baseada em fatores de causalidade, controle, 

previsibilidade e intencionalidade (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005). Para que a 

defesa reacionária aconteça, por exemplo, em um ambiente organizacional, o servidor deve, 

no mínimo, acreditar que a invasão foi causada pela outra parte. Em relação aos dois 

próximos fatores, esses autores alegam que as defesas reacionárias são mais intensas quando 

o servidor sente que o outro poderia ter controlado ou previsto a sua invasão. Assim, quando 

ele percebe que a violação foi consequência de uma demarcação territorial mal feita ou uma 

interpretação equivocada dos limites territoriais por parte do infrator, a probabilidade de 

atribuição de culpa ao mesmo será menor, pois ele considera que ele não tinha nenhum 
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controle ou previsibilidade sobre essa violação. Contudo, para esses autores, o nível da defesa 

reacionária está mais intimamente relacionado com a intencionalidade do invasor. Pois, 

mesmo que a infração for considerada como proposital e sob o controle do seu agente,  ela 

somente será representativa quando a vítima perceber a ação do outro como intencionalmente 

prejudicial. 

 

Ainda no campo das defesas reacionárias (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005), 

pode-se citar a pesquisa realizada por Simmons (1998) em várias organizações, que resultou 

na catalogação de dez tipos de jogos territoriais, empregados para defender ou adquirir 

território em uma empresa.  Esses jogos, para a autora, também podem ser denominados de 

estratégias territoriais ou comportamentos territoriais. Na presente pesquisa, optou-se pela 

adoção da expressão estratégia territorial, com o objetivo de uniformização de conceitos e 

melhor entendimento do leitor. 

 

A primeira é a estratégia da ocupação, que para a autora é a mais utilizada. Trata-se de uma 

estratégia de manter presença física no território. Apesar de se manifestar principalmente no 

aspecto físico, alicerçada na premissa de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar 

no espaço ao mesmo tempo, também pode ser constatada no aspecto intangível, considerando 

que as pessoas não podem sustentar ao mesmo tempo duas percepções de propriedade que se 

excluem mutuamente. 

 

Para essa autora, os três territórios mais disputados pelos participantes da estratégia da 

ocupação no aspecto intangível são o da informação, dos relacionamentos e da autoridade. No 

primeiro caso, trata-se de atuar como o único canal para informações valiosas, no segundo, 

monopolizar o tempo do indivíduo valorizado, e no último, fazer com que sua decisão 

prevaleça frente às demais.  

 

A ocupação dos territórios valiosos é realizada por meio da demarcação dos mesmos, seja por 

marcadores físicos, como cercas, placas, objetos pessoais, bem como, por meio de marcas 

intangíveis, existentes só na mente, como por exemplo, o nome de um projeto.  

 

Dentre os territórios intangíveis mais valiosos no ambiente organizacional, o da informação é 

o mais disputado pelas pessoas, pois a estratégia da ocupação surte mais efeito quando um 

estrategista pode controlar completamente o acesso a informações.  E isso se torna mais fácil, 
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por meio da apropriação dos outros dois territórios que são o da autoridade e dos 

relacionamentos. Em relação ao primeiro, “a estratégia de ocupação é começar a fazer o 

trabalho, divulgar que você o está fazendo e logo todos simplesmente admitirão que o 

trabalho era seu desde o começo” (SIMMONS, 1998, p. 69).  

 

A segunda estratégia descrita por essa autora é o da manipulação de informações. Ela 

geralmente ocorre junto à estratégia da ocupação, mas há uma nítida distinção entre as 

mesmas: 

 

Quando a própria informação é um território, retê-la constitui um jogo de 
ocupação; mas em uma situação em que a informação é usada como 
ferramenta para proteger outro território, o jogo da manipulação de 
informações está em ação (SIMMONS, 1998, p. 73). 

 

A retenção da informação que denota que o território está em uma situação ruim e carente de 

assistência externa é a ação mais executada por um jogador territorial. Pois, para ele, 

assistência pressupõe invasão. Por outro lado, as informações também podem ser manipuladas 

para parecerem mais atraentes com o objetivo de ludibriar um suposto invasor, fazendo com 

que ele deseje outro território que não seja aquele considerado o mais valioso para o jogador.  

Assim, são tecidas histórias de sucesso em torno de oportunidades organizacionais que 

desaparecem assim que outro funcionário assume a função (SIMMONS, 1998).  

 

De acordo com essa autora, outra forma de preservar ou conquistar territórios é a 

desconcentração e consequente desencorajamento de análise por parte do suposto invasor, 

pela apresentação de informações excessivas. Essa estratégia conta com a vaidade dos outros. 

As pessoas tendem a não admitir que não estejam entendendo os dados. Sua relutância em 

pedir melhores explicações abre caminho para o jogo. Outra tática da estratégia de 

manipulação de informações é se esconder das informações. Dizer “isso não é problema meu” 

é apenas outro jeito utilizá-la. 

 

A terceira estratégia territorial detectada é a da intimidação. Para essa autora, trata-se da 

estratégia enraizada firmemente em nossos instintos animais. No passado, os homens das 

cavernas descobriram que se pudessem ter um pedaço de terra só para eles seria muito mais 

fácil viver e por isso desenvolveram comportamentos para manter o invasor à distância: 
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Grunhidos funcionavam muito bem. Como também pendurar crânios 
daqueles infelizes que haviam cometido a gafe de ultrapassar os limites. 
Originalmente, o procedimento era dar uma surra em qualquer um que 
chegasse a pensar em invadir o território. Conforme o tempo passou, a 
demarcação de fronteiras se transformou no jogo psicológico da intimidação 
(SIMMONS, 1998, p.85).  
 

Para essa autora, outros comportamentos substituíram o grunhido dos antepassados, como 

elevar ou abaixar o tom de voz, levantar ou abaixar as sobrancelhas, bater os dedos 

impacientemente na mesa ou outra forma de comportamento que demonstre a raiva do 

jogador – emoção que estimula a estratégia da intimidação, e que, ao mesmo tempo, se ajusta, 

ainda que não totalmente, aos limites das relações sociais civilizadas. Porém, a raiva que 

detona a estratégia da intimidação, às vezes, vem disfarçada de sarcasmo, como forma de 

passar uma mensagem de poder superior àquele que o desafie. 

 

O tipo de reação das pessoas que presenciam a estratégia da intimidação e sua duração 

também merece destaque para quem quer entender as estratégias territoriais: 

 

A pior parte do jogo da intimidação é que a reação daqueles que o 
presenciam também raramente é racional. As pessoas podem ficar 
definitivamente retraídas por causa de uma explosão vigorosa. Não por causa 
da avaliação racional, mas por causa de uma emoção intensa codificada tão 
fortemente em sua memória que só a ideia de ir ‘lá’ outra vez faz surgir 
sentimentos negativos que desviam os processos de pensar racional. Não têm 
propriamente medo. É mais uma sensação de que isso simplesmente não vale 
a pena (SIMMONS, 1998, p. 91).  
 

A outra estratégia definida pela autora é a das alianças poderosas. Ela possibilita aos 

estrategistas pedir um favor a qualquer pessoa, por isso, é tão necessária no ambiente 

empresarial atual. Pessoas que conseguem essa façanha são os poderosos e influentes de 

empresas bem-sucedidas. Por esse motivo, talvez, seja uma das poucas estratégias que as 

pessoas não se preocupam em dizer que as adotam, pois elas possuem uma menor conotação 

negativa (SIMMONS, 1998). 

 

Para essa autora, as alianças poderosas oferecem influência superior e maior possibilidade de 

proteger o seu território, principalmente os territórios intangíveis. Elas agem para criar canais 

de informação, influenciar a tomada de decisões e formar outros relacionamentos úteis para a 

proteção do território. Contudo, algumas pessoas inseridas no contexto organizacional fazem 
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uso da adulação, uma tática, repudiada pela maioria das pessoas, para ter seus territórios 

valiosos protegidos. 

Ela alerta ainda sobre a compreensão dos contatos face a face para o entendimento dessa 

estratégia. Para essa autora, interações frequentes entre funcionários podem gerar ligações 

poderosas, mesmo na ausência da intenção de formar uma aliança. Todavia, é imperativo 

fazer a distinção entre a aliança estratégica como um jogo territorial e como uma prática 

produtiva para a empresa:  

 

Sempre que a formação de uma aliança se torna um esforço competitivo, 
pode ter certeza de que você está jogando. O desafio é discernir quando você 
parou de usar sua rede de contatos para o bem da organização e em vez disso 
começou a utilizar alianças poderosas para proteger o seu próprio território 
psicológico (SIMMONS, 1998, p. 104).  
 

A quinta estratégia territorial identificada foi a da parede invisível, considerada por essa 

autora como uma das mais veladas no ambiente organizacional, pois, conforme a estratégia da 

intimidação, obedece aos imperativos dos instintos animais, porém de uma forma mais 

civilizada: 

 

Joga-se orquestrando cuidadosamente regras, procedimentos, requisitos de 
acesso a informações, cronograma e assim por diante, para que sejam o mais 
inconveniente e desvantajoso possível para o projeto supostamente invasor 
do território (SIMMONS, 1998, p. 107).  
 

Para essa autora, a estratégia da parede invisível pode vir camuflada de obediência mal-

intencionada e de “morte súbita”. Sendo que no primeiro caso, a obediência a cada solicitação 

é feita com tanta exatidão que a própria obediência se torna um obstáculo, e no segundo, usa-

se a desculpa de que o assunto compete a uma autoridade superior, ausente ou inacessível. 

Alguma versão de “eu gostaria, mas não posso”. Essa estratégia busca garantir sua eficácia 

utilizando-se sua própria invisibilidade para tornar sem sentido possíveis reclamações das 

vítimas: 

 

Os obstáculos em geral são pequenos ou razoáveis bastante que fazem as 
reclamações soar mesquinhas. Se o jogador territorial conseguir incitar a 
vítima a se queixar, isso pode até ajudar. Quem se queixa parece bobo e 
pode até parecer paranoico. Reclamar de uma parede invisível raramente 
gera simpatia, porque ninguém a vê. Portanto, as vítimas em geral ficam 
quietas (SIMMONS, 1998, p. 113).  
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A próxima estratégia territorial é a do descumprimento estratégico. Trata-se de concordar 

francamente em cooperar com o suposto invasor, dando-lhe uma falsa sensação de segurança 

e faltar com o acordo no último minuto. Pode ser chamada de estratégia da mentira. O grande 

desafio é distinguir um jogador inconsciente de um jogador consciente: 

 

Os jogadores inconscientes do descumprimento estratégico [ao contrário dos 
conscientes] são normalmente mais sensíveis às implicações sociais desse 
descumprimento. Para evitar os maus sentimentos de dizer não, dizem sim. 
Sentem-se melhor e o acordo antecipado protege sua boa reputação de 
jogadores que cooperam com a equipe. [...] Podem ter inicialmente a 
intenção de dar continuidade às suas promessas. Mais do que provavelmente, 
eles subestimam seriamente os custos referentes a seu próprio território 
(SIMMONS, 1998, p. 123).  
 

Porém, para essa autora, diferenciar justificativas legítimas de mentiras descaradas significa 

entender que elas são duas extremidades de uma mesma moeda, sem nenhum ponto visível de 

interseção.  

 

Outra estratégia territorial, denominada estratégia do descrédito, fundamenta-se na prática de 

diminuir a credibilidade de um suposto adversário, e, consequentemente, o seu poder, como 

forma de proteger o seu território.  Para Simmons (1998, p. 130), essa estratégia funciona em 

dois níveis: 

 

No primeiro nível, o descrédito diminuirá o poder exercido pelas opiniões, 
pela autoridade informal ou pela influência de um indivíduo. O objetivo final 
é embaçar a qualidade da lógica, clareza, capacidade analítica ou 
competência de uma pessoa (ou de um grupo) [...]. 
No segundo nível, o jogo do descrédito pode estimular um ser humano, 
racional em outras circunstâncias, até o ponto de ele perder a razão e assim 
também a prezada credibilidade.  
 

A autora em questão alerta que geralmente as manifestações de descrédito não são 

verbalizadas. Ações como “um olhar certeiro, um movimento da cabeça e um resmungo, ou 

uma inclinação exagerada para trás acompanhada de um profundo suspiro” (p. 133), são 

suficientes para criar o efeito desejado – fazer com que outras pessoas, ou ela própria, duvide 

de suas competências.  

 

Outra artimanha utilizada pelos adeptos da estratégia do descrédito é a perpetuação do rótulo 

de “intruso”. Pois, para a autora em referência, uma vez rotulado de intruso, o indivíduo é 

automaticamente afastado dos territórios valiosos das informações, dos relacionamentos e do 
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poder na tomada de decisões. E para que o jogador consiga o seu intento basta sempre se 

referir ao suposto invasor como um intruso. E se não for bastante, sempre haverá a estratégia 

de nutrir as percepções de perigo que normalmente surgem com as mudanças. 

 

A oitava estratégia territorial é a estratégia do afastamento. A pessoa, considerada como um 

propenso invasor, é privada de atenção pelo jogador como forma de salvar seu território. O 

afastamento impacta diretamente na sobrevivência psicológica da pessoa, de tal forma, que 

ela se sujeita à vontade do jogador, e ele consegue manter seu território protegido: 

 

A sobrevivência psicológica é alimentada pelo reconhecimento. O 
afastamento tira de um indivíduo o centro do território psicológico: a 
confirmação de sua existência. Em sua forma extrema, é uma punição brutal. 
As pessoas mudam de opinião sobre questões muito importantes para evitar 
a continuidade do afastamento (SIMMONS, 1998, p. 141). 
 

Além de concordar com as opiniões do jogador, a vítima também deixa o caminho livre para 

que ele possa conquistar mais territórios, pois ela fica muito distante da fonte de informações. 

Para essa autora, fusões entre empresas, em seus estágios iniciais, tornam-se propensas à 

estratégia do afastamento. Referências de “nós” e “eles” são constantes no período da 

integração das mesmas.  

 

Conforme a maioria das estratégias territoriais, a do afastamento acontece em sigilo e é 

invisível à análise racional. Por esse motivo, qualquer pessoa que está sendo afastada 

normalmente se sente estúpida ao reclamar que a estão ignorando, conforme constatado pela 

autora, apesar de ser profundamente atingida em seu emocional. As formas utilizadas para se 

usar a estratégia do afastamento são muitas, conforme exemplificado a seguir: 

 

O silêncio pode ser ensurdecedor. Olhares fixos, a troca de sorrisos afetados 
ou expressões de tédio acrescentam-se ao gelo do silêncio. A comunicação 
não-verbal é especialmente adequada ao afastamento. Maneirismos 
desdenhosos informam ao excluído de quem é aquele território onde está.  

[...] 
Um suspiro exasperado e exagerado também funciona. Esquecer 
‘acidentalmente’ o nome de alguém ou usar o nome errado talvez crie um 
efeito de afastamento. 

[...] 
As idéias válidas apresentadas para discussão em grupo não são escritas no 
quadro junto com as outras. As opiniões e comentários são ignorados 
(SIMMONS, 1998, p. 145).  
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Para essa autora, a inclusão de qualquer pessoa em um grupo acontece proporcionalmente à 

diminuição da formalidade entre ela e os demais membros, portanto, a estratégia em 

referência pode se manifestar também por meio da cortesia excessiva. Ela simplesmente 

comunica o fato de que tal nível de inclusão não existe. 

 

Dentre as estratégias territoriais utilizadas, encontra-se também a da camuflagem, que tem 

como finalidade distrair ou confundir o inimigo territorial enquanto há tempo suficiente para 

enfraquecer ou desviar a invasão. As formas utilizadas para se atingir esse fim podem ser 

chamando a atenção para algo que possa constrangê-lo ou tornando uma discussão tão 

complexa que consiga ativar sua insegurança, fazendo-o achar que não tem mais certeza de 

suas opiniões (SIMMONS, 1998).  

 

A décima e última estratégia territorial identificada é a do obstrucionista, um cruzamento 

entre a estratégia da camuflagem e a estratégia da ocupação. Explora-se o direito da liberdade 

de expressão para proteger seu território.  Falando bastante, o jogador busca retardar o 

processo, evitando a invasão de seu território valioso: 

 

Quanto mais persuasiva a retórica, mais poderosamente funciona o jogo do 
obstrucionista como uma estratégia para defender o território protegido. O 
obstrucionista pode ser consciente ou inconsciente. Muitas descrições do 
falar excessivo criaram a impressão de que esses jogadores territoriais 
estavam simplesmente ganhando tempo. Entretanto, é possível que 
estivessem totalmente inconscientes do jogo (SIMMONS, 1998, p. 162). 
 

No entanto, Staub (2000), em pesquisa realizada em uma empresa estatal, encontrou 

elementos territoriais que sugeriram a presença de jogos, porém, difíceis de serem 

acomodados na tipologia prescrita por Simmons (1998).  Esses jogos foram denominados de 

jogos de acomodação e jogos de cena. No primeiro jogo, o jogador acomoda seus interesses 

de acordo com a conveniência, tendo como principal determinante, um aparente cálculo de 

riscos e oportunidade. No segundo caso, há semelhanças com o jogo da simulação proposto 

por Simmons (1998), porém a encenação não pretende prejudicar os concorrentes, e sim, 

demonstrar apreço e consideração pelas pessoas que participam do esquema territorial. 

Todavia, atendendo os objetivos da presente pesquisa, serão conceituados como estratégia de 

acomodação e estratégia de cena. 
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Simmons (1998) alega ser mister diferenciar essas estratégias territoriais, que vêm de 

impulsos inconscientes, da sabotagem séria, surpreendentemente premeditada. E para melhor 

entendimento desse tipo de estratégia, ela exemplifica: 

 

As pessoas indesejadas em um território recebem tarefas impossíveis [...]. Os 
recursos são retidos de um jeito que não somente atrapalha, mas literalmente 
as impede de fazer seu trabalho. Determinados centros de custos ficam 
sobrecarregados de gastos para torná-los passíveis de ação legal. Os boatos 
são tão destrutivos que não somente uma promoção fica fora de questão, mas 
alguém pode ser despedido (SIMMONS, 1998, p. 168). 

 

Para essa autora a sabotagem é sempre consciente, maldosa e dissimulada. Pode-se dizer que 

é a territorialidade extremamente agressiva e que talvez busque ganhar território que não seja 

tão valioso para o jogador. É mais difícil de disfarçar e seus danos são graves. 

 

Diante da explanação desse tópico da pesquisa, evidencia-se a criatividade humana na adoção 

de comportamentos com a função de manter, defender, conquistar (STAUB, 2004), marcar, 

restabelecer (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005) e expandir os territórios valiosos 

com os quais apresenta algum vínculo. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, à qual atende a questionamentos muito 

particulares, que são difíceis de ser quantificados. Trabalha com uma gama de significados, 

percepções, crenças, valores e atitudes que não podem ser reduzidos a variáveis operacionais 

(MINAYO, 1999).  

 

Tem caráter descritivo, quanto aos fins, pois revela características de determinada população 

ou de determinado fenômeno (VERGARA, 2006). São incluídas neste grupo as pesquisas que 

têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. E, devido à 

preocupação com a atuação prática, é realizada por pesquisadores sociais (GIL, 1996). 

 

O estudo de caso foi adotado na presente pesquisa para investigar as reações territoriais dos 

servidores públicos dentro de um contexto de mudança institucional, provocada pela 

formação dos Institutos Federais, procurando averiguar as influências do contexto sobre o 

fenômeno. Pois, de acordo com Yin (2005), essa forma de investigação empírica é adotada 

para fenômenos contemporâneos dentro do contexto de vida real, principalmente quando os 

limites entre os fenômenos e o contexto não estão muito definidos.  

 

Adotou-se uma perspectiva histórica ao analisar as percepções e sentimentos dos servidores 

lotados na Reitoria e no Campus Bambuí em relação à formação do IFMG, e suas 

consequentes manifestações de territorialidade, levando-se em consideração desde o primeiro 

ano de inicialização dos processos de integração das atividades administrativas e operacionais 

até o ano de 2011, quando foram realizadas as entrevistas. 
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3.2 Unidade de observação e unidade de análise 
 

 

A pesquisa teve como unidade de observação os servidores efetivos do IFMG Campus 

Bambuí-MG (antigo CEFET Bambuí-MG) e servidores lotados na Reitoria do IFMG, com 

sede em Belo Horizonte-MG. 

 

O IFMG Campus Bambuí é uma instituição pública de ensino, que tem como missão “ser uma 

instituição pública de excelência em ensino, pesquisa e extensão, que priorize a inclusão 

social e a sustentabilidade ambiental, através de um modelo de gestão democrático, 

transparente e ético”. Atualmente, oferece cursos profissionalizantes, de Ensino Médio, de 

graduação (Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura) e pós-graduação. Possui  

 cerca de 2 mil alunos e um corpo docente composto por 110 professores efetivos e 16 

contratados, além de 121 servidores da área administrativa e 110 trabalhadores terceirizados. 

A Reitoria do IFMG é o órgão executivo do Instituto. É composta por um Reitor e cinco Pró-

Reitores, além dos demais servidores técnico-administrativos, totalizando 110 servidores. 

 

A unidade de análise foi do tipo não probabilística, selecionada por tipicidade, quando são 

levados em consideração elementos representativos da unidade de observação, determinados 

graças ao conhecimento da mesma pelo pesquisador (VERGARA, 2006).  Foram 

selecionados servidores efetivos lotados no Campus Bambuí e na Reitoria IFMG, 

anteriormente pertencentes ao quadro funcional desse mesmo Campus, que vivenciaram o 

processo de integração das instituições federais de educação, deflagrado em 29 de dezembro 

de 2008.  Esses servidores, consequentemente, tiveram alterados seus espaços de trabalho e de 

influência nos processos de decisão e execução das atividades administrativas e operacionais 

ou tinham conhecimento das reações de servidores que passaram pelo mesmo processo de 

mudança.   

 

Baseando-se no conhecimento de que a formação do IFMG não modificou a lotação atual dos 

servidores, com poucas exceções daqueles que foram deslocados para trabalhar na Reitoria; 

de que cargos e funções dos servidores foram mantidos em quase sua totalidade; e de que a 

maior mudança foi nos papéis e práticas organizacionais, gerando impactos na identidade 

organizacional de um campus em relação aos demais, pôde-se deduzir que as manifestações 

de territorialidade aconteceriam mais entre organizações e seriam expressas por aqueles que 
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estavam à frente da administração das mesmas e que por isso, possuíam uma maior 

“propriedade psicológica” (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005). Pois de acordo com 

esses autores, quanto mais forte a propriedade psicológica de um servidor, maior a 

probabilidade dele se engajar em comportamentos territoriais para defender essa propriedade. 

Por isso, foram selecionados servidores que ocupavam cargos de direção, coordenação e 

assessoria. Todavia, no decorrer da coleta de dados, os entrevistados apontaram a ocorrência 

de uma expressiva mudança na forma de execução de atividades administrativas e 

operacionais, principalmente nas áreas de Compras e de Recursos Humanos, fazendo com que 

alguns servidores dessas áreas fossem incluídos na amostra. Portanto, a amostra, selecionada 

intencionalmente, assumiu características de amostra tipo “bola de neve” ou “de rede” 

(COLLIS; HUSSEY, 2005), com a inclusão de novas pessoas com experiência dos fenômenos 

que estão sendo estudados.  

 

O tamanho da amostra foi definido seguindo os critérios de saturação (BAUER; AARTS, 

2005). De acordo com esse critério, foram entrevistados diferentes servidores apenas até que a 

inclusão de outros não acrescentava mais nada de novo ao referido estudo, resultando na 

seleção de 6 servidores lotados no Campus Bambuí e 3 servidores na Reitoria do IFMG, 

anteriormente lotados nesse mesmo Campus, distribuídos por níveis organizacionais (TAB. 1) 

 

 

TABELA 1 - Estratificação da amostra por nível organizacional 

Níveis Campus Bambuí Reitoria Soma 

Diretores 3 1 4 

Assessores 1 0 1 

Coordenadores 2 2 4 

TOTAL 6 3 9 

Fonte: Dados das entrevistas, 2011.  

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, que 

possibilitam maior liberdade e flexibilidade para o pesquisador abordar questões relevantes 
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emergidas no momento (VERGARA, 2006). Foram entrevistados os servidores constantes da 

relação previamente selecionada pelo pesquisador e demais servidores, indicados 

posteriormente como possíveis colaboradores da pesquisa, tendo em vista trabalharem em 

departamentos que mais sofreram modificações na execução de práticas e papéis. As 

entrevistas foram gravadas com a garantia de manutenção de sigilo em relação à identidade do 

entrevistado. Essa técnica de pesquisa identificou e analisou as percepções da mudança, as 

reações territoriais por parte dos servidores selecionados e os impactos na interação entre 

todos os servidores das unidades de observação.  

 

A pesquisadora realizou a entrevista tendo como referência o roteiro especificado no Anexo I, 

no qual constavam perguntas que diziam respeito à formação dos Institutos em geral, à 

formação específica do IFMG, a percepção e reação dos servidores em relação às mudanças e 

os impactos dessas reações na interação de seus servidores e na integração das atividades do 

IFMG, sem, contudo, explicitar a territorialidade humana como tema central da pesquisa. A 

adoção dessa técnica pretendia evitar que os servidores conscientemente procurassem adequar 

suas respostas ao tema, possivelmente prejudicando a manifestação de pontos importantes que 

em sua opinião não mereceriam ser revelados, por não terem correspondência com a 

territorialidade. Contudo, antes de finalizar a entrevista, a pesquisadora fez uma breve 

explanação do tema e, depois de confirmado o entendimento do mesmo pelo entrevistado, 

solicitou que ele fizesse algum comentário em relação à formação do IFMG que a seu ver 

fosse importante para o estudo das disputas territoriais. Esse enfoque adotado na presente 

pesquisa possibilitou apurar a percepção dos entrevistados em relação à formação do IFMG 

de uma maneira mais geral, em um primeiro momento, e mais correlacionada à temática da 

territorialidade, em um segundo momento, enriquecendo sobremaneira o estudo.  

 

Os dados secundários foram obtidos por meio do levantamento de documentos oficiais: Leis, 

Decretos e Portarias que determinaram o processo de integração das instituições de ensino por 

meio da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, bem como 

documentos internos, como atas de reuniões, memorandos, ofícios, que tratam do processo em 

questão. 
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3.4 Tratamento dos dados 
 

Os dados obtidos por meio do levantamento de documentos oficiais e de entrevistas semi-

estruturadas, realizadas com os servidores lotados na Reitoria e Campus Bambuí do IFMG, 

foram analisados e interpretados por meio da “análise de discurso” de forma articulada com a 

“análise de interação territorial” (STAUB, 2004). O conteúdo das entrevistas referentes às 

manifestações territoriais foi analisado por meio da primeira técnica, com o objetivo de 

descobrir seu significado oculto (subjacente), e por meio da análise de interação territorial 

com o objetivo de explicar as consequências dessas manifestações sobre a integração das 

atividades do IFMG. Essa ultima técnica tem base conceitual (competição pelo espaço 

organizacional) e operador empírico, que são as ações humanas de conquista, defesa e 

ocupação do espaço de sobrevivência. Essas ações têm a característica da tridimensionalidade 

relacional simultânea estabelecida entre o indivíduo e seu oponente, e entre o indivíduo e um 

território disputado por ambos (STAUB, 2004).  

 

O que permitiu aproximar as duas técnicas de tratamento de dados citadas foi o fato de que 

elas são arquitetadas sobre um espaço de relações. Se na análise do discurso a identidade é 

construída na interação com o outro e o espaço interacional é o texto, na interação territorial, a 

identidade é construída da mesma forma, porém o espaço em que acontece essa interação é 

uma relação de disputa por e sobre um território (STAUB, 2004). 

 

Durante a narrativa das mudanças ocorridas desde a concepção do projeto de constituição dos 

Institutos Federais pelo Ministério da Educação até o efetivo processo de integração das 

antigas autarquias na formação do IFMG, foram mapeados os territórios conquistados, 

perdidos, ou que estavam na iminência de sê-los, levando-se em consideração a percepção dos 

entrevistados. Em seguida, foram delineadas as estratégias territoriais adotadas pelos 

servidores com o objetivo de manter, defender, conquistar (STAUB, 2004), marcar, 

restabelecer (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005) e expandir os territórios valiosos 

com os quais apresentavam algum vínculo. 

 

Tendo em vista que a prática de estratégias territoriais é desencadeada por sentimentos como 

medo, raiva, desejo (SIMMONS, 1998) e ciúmes (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 

2005), procurou-se também pesquisar os sentimentos dos servidores, explicitados no 

momento da entrevista, que vieram à tona antes e/ou durante a formação do IFMG.   
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Considerando que, posteriormente a essa explosão emocional, inconsciente, o servidor é 

induzido a correlacionar a ação infratora com o nível de culpa atribuído ao invasor, cujo 

resultado afetará a intensidade das reações territoriais (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 

2005), a pesquisa em questão também procurou analisar essa atribuição de responsabilidade 

por parte dos servidores entrevistados. 

 

Finalmente foram analisados os efeitos funcionais ou disfuncionais das estratégias territoriais 

sobre o processo de integração dos Campi do IFMG e sobre a interação entre os servidores.  
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 
 
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica passou por inúmeras mudanças em 

seus mais de cem anos. Porém, para se perceber a dimensão das mudanças mais recentes, faz-

se necessário traçar resumidamente uma linha do tempo com as mais marcantes 

transformações sofridas pela Rede Federal de Educação ao longo de diversos mandatos 

presidenciais, pois a educação sempre atendeu às diferentes orientações governamentais em 

períodos distintos de sua existência.  

 

Grande parte das instituições que formam a atual Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica originaram das 19 escolas de aprendizes artífices instituídas em 

1909, por meio de um decreto presidencial, assinado por Nilo Peçanha. Sete anos depois, 

foram transformadas em liceus industriais. Um ano após o ensino profissional ser considerado 

de nível médio, em 1942, os liceus passam a se chamar escolas industriais e técnicas, e, em 

1959, escolas técnicas federais, configuradas como autarquias. Durante esse período vai se 

constituindo uma rede de escolas agrícolas – Escolas Agrotécnicas Federais, com base no 

modelo escola fazenda e vinculadas ao Ministério da Agricultura. Em 1967, essas escolas 

fazendas passam para o então Ministério da Educação e Cultura tornando-se escolas agrícolas 

(SILVA, 2009).  

 

Uma das primeiras grandes mudanças que afetaram diretamente a educação profissional 

aconteceu durante a ditadura militar e resultou da Lei nº 5.692/71, “que tornou obrigatório o 

ensino profissionalizante em todas as escolas de nível médio, que passou a denominar-se, com 

a nova lei, de ensino de segundo grau. As escolas que o ofereciam substituíram a equivalência 

entre os cursos médio e profissional, pelo estabelecimento da profissionalização compulsória 

no segundo grau, ocasião em que foi definida uma nova política para o ensino Técnico 

Agrícola” (LIMA, 2010).  

 

Em 1978, ainda sob a ditadura militar, foram criados os Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs) do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, “como modelo de formação 

de profissionais  tecnólogos (em cursos de curta duração) e engenheiros industriais (em cursos 

com a mesma duração dos cursos convencionais de Engenharia), que começou a clarificar, no 

país, a concepção de educação tecnológica” (LIMA, 2010). 
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Verifica-se neste contexto a finalidade do Governo em formar mão de obra para indústria, 

quando constata-se na legislação de criação destes CEFETs a adoção do termo área técnico-

industrial. 

 

Segundo Silva (2009), durante os anos 90, várias escolas técnicas e agrotécnicas federais 

foram transformadas em CEFET, formando a base do sistema nacional de educação 

tecnológica, instituído em 1994. 

 

Há de se ressaltar que neste período a rede de escolas técnicas federais e CEFETs já 

ofertavam cursos de curta duração, de modo a atender aos setores primário e terciário da 

sociedade. Esse fato é ratificado pela substituição do termo área técnico-industrial por área 

tecnológica na legislação normativa dessas instituições.  

 

Em 1996, no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a atual Lei de 

Diretrizes e Bases  da Educação Nacional (LDB)  - Lei 9.394 – “que reformulou de novo a 

nomenclatura, substituindo a expressão segundo grau por ensino médio” e “acabou com a 

profissionalização obrigatória, instituída na época da ditadura militar” (LIMA, 2010). No ano 

seguinte, por meio do Decreto nº 2.208, foram determinados os seguintes níveis da educação 

profissional: 

 

I – básico – destinado à qualificação e reprofissionalização de trabalhadores, 
independente  de escolaridade prévia; 
II – técnico – destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos 
matriculados e egressos no ensino médio, devendo ser ministrado na forma 
estabelecida por este decreto; 
III – tecnológico – correspondente a cursos de nível superior na área 
tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico.  
 

Pode-se observar que, em consonância com os princípios de um Estado mínimo, arquitetado 

por uma ideologia neoliberal, o presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona uma LDB 

também minimalista. Um fato de destaque é o antagonismo da concepção de educação 

tecnológica desse período: por um lado, forma profissionais em todos os níveis de ensino 

visando o atendimento do mercado de trabalho nos três setores da economia, mas se apresenta 

como um segmento de educação separado da educação geral.  
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Em 1997, o então Ministro de Estado da Educação e do Desporto, Paulo Renato Souza, 

implementa o Programa de Reforma da Educação profissional – PROEP. Esse programa foi 

financiado por meio de Operação de Crédito Externo com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID.  

 

Cabe assinalar que esse programa era norteado pela lógica capitalista, pressupondo que a 

educação escolar funcionasse como um importante instrumento de introdução dos país no 

mercado internacional. E tratando-se de um banco, é esperado que seus objetivos fossem 

pautados na lógica de mercado, com vistas na proporção custo/benefício, sem a preocupação 

de possibilitar uma formação que prezasse prioritariamente a elevação da condição humana.  

 

Em 1998, a Lei nº 9.649, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, no 

último ano do seu segundo mandato,  determina que: 

 

A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de novas 
unidades de ensino por parte da União, somente poderá ocorrer em parceria 
com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações 
não-governamentais, que serão responsáveis pela manutenção e gestão dos 
novos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 1998). 
 

Retrata-se neste momento uma reforma da educação pautada em uma política neoliberal que 

alicerçou também a reforma do Estado no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso: 

atribuiu-se à sociedade funções de política social que até então eram de responsabilidade do 

Estado. No caso do ensino fundamental, não havia o objetivo de ampliação de seu 

atendimento, e sim, a municipalização do mesmo.  

 

Em 2004, já durante o mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, entra em vigor o 

Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e arts. 39 a 41 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) e revoga o Decreto nº 2.208, de 17 de abril 

de 1997. A maior novidade desse Decreto é a disposição sobre as modalidades de articulação 

entre educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio, que podem ser 

integrada, concomitante ou subsequente. Vale ressaltar que a primeira modalidade autoriza o 

oferecimento do ensino técnico realmente integrado ao ensino médio, em uma única matriz 

curricular e, consequentemente, com uma só matrícula (LIMA, 2010). 
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Vislumbrou-se neste período uma preocupação do Governo com uma proposta curricular que 

integrava o ensino médio à formação técnica, articulando ciência, tecnologia e cultura, com 

vistas à emancipação humana. 

 

Em 2007, durante o segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a rede federal 

de educação tecnológica foi totalmente remodelada. Nesse ano, estabeleceu-se as diretrizes 

para o processo de integração de instituições federais de educação tecnológica, para fins de 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a promulgação 

da Lei nº. 11.892, em 29/12/2008.  

 

De acordo com a citada Lei, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica foi constituída pelas seguintes instituições: 

 

I – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos 
Federais; 
II – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; 
III – Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 
CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG 
IV – Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (BRASIL, 
2008). 

 

Segundo Pacheco (2008), os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram 

concebidos seguindo as premissas do atual Governo Federal, tornando-se uma estratégia de 

ação política e de transformação social. Com os Institutos Federais, o governo do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva buscava a valorização da educação e das instituições públicas; uma 

educação profissional e tecnológica estratégica não apenas como elemento contribuinte para o 

desenvolvimento econômico e tecnológico nacional, mas também como fator para o 

fortalecimento do processo de inserção cidadã, buscando superar sua subordinação ao poder 

econômico dos governos anteriores; e uma atuação em favor do desenvolvimento local e 

regional.  
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5 ANÁLISE TERRITORIAL DA INTEGRAÇÃO 
 

Este capítulo contém a estrutura e dinâmica da análise territorial segundo o formato 

metodológico explicitado no capítulo 3. A sequência da análise foi feita aplicando-se ideias 

centrais da territorialidade humana em três momentos sequenciais: a) Concepção e formação 

dos Institutos Federais pelo Ministério da Educação; b) Formação do Instituto Federal de 

Minas Gerais - IFMG; e c) Integração das atividades administrativas e operacionais do 

Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG.  Sendo que nesse último momento, foram definidas 

as seguintes dimensões de análise da interação territorial: 1) Inter Campus e Reitoria; 2) Intra 

Reitoria; 3) Intra Campus Bambuí; e 4) Inter Campi.  

 

Em momentos e dimensões de análise específicos, foram inseridas dimensões adicionais para 

melhor entendimento das relações territoriais, como territorialidade e política; aspectos 

culturais na integração e expressões utilizadas no mapeamento dos territórios. 

 

 

5.1 Concepção e formação dos Institutos Federais pelo Ministério da Educação 
 

 

Nas primeiras pesquisas realizadas em documentos oficiais, constatou-se a questão da 

territorialidade no processo de concepção e criação dos Institutos Federais, negociado com 

fundamentação nos limites geográficos dos estados federados e nas suas mesorregiões socio-

econômicas. Exigia-se que nenhum instituto tivesse unidade construída fora do estado onde 

está sua reitoria e que fosse observada a natureza da investigação dos institutos nas 

respectivas mesorregiões (SILVA, 2009). 

 

A estrutura multicampi e a definição do território de abrangência das ações dos Institutos 

Federais trazem subentendidos o compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, 

criando soluções técnicas e tecnológicas para problemas identificados, visando o 

desenvolvimento sustentável com inclusão social (PACHECO, 2008). Esse fato demonstra a 

intenção de se aplicar funcionalmente a territorialidade, pois ela pode tornar mais eficiente a 

distribuição dos recursos federais (BROWN; LAURENCE; ROBINSON, 2005). 
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De acordo com Silva (2009), em negociação inicial, considerando dezenove estados e o 

Distrito Federal, foi possível constituir um instituto por unidade federada. Todavia, nos 

estados que possuíam maior número de autarquias com tradições institucionais muito 

diferenciadas, a integração tornou-se mais complexa. Esse fato permitiu inclusive que alguns 

Institutos Federais fossem organizados a partir de Escolas Agrotécnicas. Portanto, as 

diretrizes apontadas não foram integralmente observadas, “tendo prevalecido os consensos 

possíveis naquele momento” (p. 35).  

 

Contudo, apesar de não explicitados nos documentos oficiais pesquisados, verifica-se em 

alguns fragmentos de entrevistas uma outra interpretação dos servidores em relação ao não 

cumprimento das diretrizes inicialmente traçadas para a formação dos Institutos, atribuindo-o 

a interesses políticos que se sobrepõem à decisão técnica: 

 

Inicialmente qual era a proposta do governo? Era um pacote fechado. Eu 
estava lá, eu vi isso. Só que os políticos são muito mais fortes do que a 
decisão. Um grande problema nosso, que eu vejo, é que a decisão técnica ela 
é muitas vezes deixada de lado por causa de decisão política. O governo, se 
ele queria criar um instituto prá Minas Gerais, por que ele não criou? Batesse 
o martelo e ponto final, né? E o resto tudo vira campus. Um pro Estado. Mas 
a decisão política é que contamina, é uma desgraça [...]. Só que de cara criou 
mais institutos do que ia criar. Então se criou mais institutos, precisou de 
mais CD 2, mais CD 1, que não tinha. Aí perdeu o controle o governo. E 
agora os prefeitos batem lá em Brasília, e vai criando campus. Criando 
campus. Você vê. Vai sair um campus em [determinada cidade]. Que é uma 
cidade de 8.000 habitantes. Porque o deputado [fulano de tal] é de lá. E antes 
o projeto de lei foi criado prá que ... numa distância mínima de 80 km tivesse 
um campus. No Brasil inteiro. Então é um projeto muito grande. Só que você 
vai pra Belo Horizonte ... criou-se Ribeirão das Neves, Betim e Contagem. 
Tudo ali na área de Belo Horizonte, tudo junto. Cadê o projeto do Governo? 
[...] Eles estão decidindo por número de eleitores. Isso é podre, né? Mas está 
sendo decidido por capacidade do prefeito de ir lá negociar com o governo, e 
tal. Então gente ... gente que arrasta mais votos ... a região metropolitana? 
Haaa ... então vamos botar mais uma escola lá. E aí vai. (Diretor 2). 

 

[...] então isso já passou a atrair deputados, hoje todo deputado dos estados, 
eles querem adotar algum instituto, pra que leve um campus prá cidade dele 
e que esse campus puxe indiretamente votos para ele. (Diretor 2) 
 

Além dos objetivos que o Governo Federal buscava atingir com a formação dos institutos, 

explicitados em documentos oficiais, como o fortalecimento da educação profissional e 

tecnológica e o desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da cidadania, 

um outro objetivo pôde ser identificado em fragmentos das entrevistas com servidores do 

IFMG. Conforme a percepção dos entrevistados, o Governo queria maior facilidade 
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operacional. A integração de várias unidades em uma, fazia com que o contato fosse feito 

apenas com os Reitores, em número muito menor se comparado ao número de Diretores-

Gerais: 

Ele queria ter menos gente batendo....posso ser franco? Menos gente batendo 
na porta pedindo esmola em Brasília. Em vez de ter um monte de gente, 
tinha só algumas pessoas batendo na porta pedindo esmolas....em nome de 
outros tantos, né? Ganhar em volume de projetos. Em vez de ir lá pedir um 
projetinho de um milhão aqui, outro ali, ele vai lá e pede prá 10 milhões, prá 
todo mundo junto, e esparrama aquilo.  Operacionalmente prá o governo é 
muito mais fácil gerenciar isso, né? Todas as informações partem de um 
ponto único, correto? É muito mais fácil prá ele. É prá facilitar o trabalho do 
governo de modo geral. (Diretor 2). 
 
[...] reduzir o número de pessoas que buscavam recursos em Brasília, em vez 
de atualmente 500 escolas irem a Brasília sempre procurar recursos, são 
apenas 38 reitores. Foi uma forma de economia, pois descentralizou boa 
parte dos recursos para as Reitorias, pra ex escolas conveniadas se 
reportarem a Reitoria e não a Brasília. (Assessor) 
 
[...] era pra descentralizar o controle da administração pública. Até então, 
por exemplo, todo mundo tinha que ir em Brasília para resolver problema de 
... éééé ... de dinheiro, de controle de obras, controle de equipamento, de 
custeio de cada instituição, e acho que a fiscalização ficava meio...difícil o 
controle por causa da distância....o país é muito grande. Então por exemplo, 
[...] porque tinham vários CEFETs, se concentrasse tudo num instituto, e a 
prestação de contas no instituto, então vamos supor, evitaria bastante o 
deslocamento de diretores prá Brasília, etc. Então eu acho que o principal 
objetivo foi para melhor controle da máquina. Acho que esse foi o principal 
objetivo. (Diretor 3) 

 

Atendendo aos objetivos do presente estudo, esse território almejado pelo Governo Federal foi 

denominado de “competência logística”, conforme representado pela FIG. 2. 

 

 

 

 

                        Desejava conquistar                                    ( ... ) 

 

 

 

 

FIGURA 2: Competição pelo território Competência Logística 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 
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De acordo com a percepção dos entrevistados, o Governo vislumbrava uma melhor 

operacionalização da distribuição de recursos, o que traria muitos benefícios para a economia 

nacional. Por isso, adotou-se a estratégia de integração das antigas autarquias e 

descentralização de algumas ações para as Reitorias, que eram executadas somente pelo 

Ministério da Educação, para conquistar o território “Competência Logística”, em relação a 

outros atores, como demais Governos Federais. A análise das estratégias utilizadas por esses 

últimos não foi possível, por não fazer parte do escopo deste trabalho.  

 

Todavia, além do aspecto político já delineado anteriormente, que modificou o curso das 

decisões governamentais iniciais, um outro aspecto foi levantado pelos entrevistados em 

relação a competência do Governo em planejar essa reestruturação da Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia. As diretrizes e normalizações dos Institutos Federais foram 

definidas por meio do Decreto nº 6.095/2007 e da Lei nº 11.892/2008, mas não determinou 

nenhum modelo de gestão, fazendo com que cada Reitor adotasse uma administração 

seguindo suas próprias premissas. O resultado foi a existência de vários estilos 

administrativos em uma única rede.  

 

[...] eu sempre defendi que nem o Ministério sabia exatamente o que era o 
Instituto Federal. Eles lançaram o desafio, mandaram as instituições se 
agruparem, mas eles não mandaram nenhum modelo de gestão, não 
mandaram nenhuma proposta de atuação, basicamente só o que está na 
legislação dos institutos, e cada um se organizar da forma que conseguisse. 
(Assessor) 
 
O Governo errou ao propor a criação de um modelo de instituição sem 
apresentar uma proposta de organograma e funcionamento. Não 
estabelecendo regras, permitiu que cada Reitor tentasse a seu modo 
estabelecer algo que na maioria foi catastrófico. Gerou rusgas e desgastes 
que deixaram muitos doentes. Foi na minha opinião uma posição covarde. 
Não foi diferente de um pai que põe um filho no mundo e o deixa solto, se 
virando. Foi com certeza o mais marcante e decepcionante. Eu esperava mais 
de um Ministério. (Diretor 2) 
 

Ainda nos limites dessa mesma discussão, um entrevistado fez uma correlação entre o novo 

desenho da Rede Federal com o estudo da Territorialidade: 

 

Eu acho que é uma forma interessante que o brasileiro encontrou para aplicar 
um grande estudo de territorialidade nas instituições. Eles pegaram várias 
autarquias, mandaram se agrupar, cada uma da forma como achasse melhor, 
não havia um critério de formação dos institutos, nenhuma configuração 
inicial, nós praticamente tivemos que aprender por conta própria o que cada 
um ia ter que ceder, qual que é o espaço que cada um teria. Nós viemos de 
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uma cultura em que o Diretor-Geral da ex-autarquia tinha plenos poderes. 
Ele tinha a condução da instituição nas mãos. Então houve uma mudança no 
papel dele, como a grande parcela das atribuições agora pertencem realmente 
ao Reitor, como gestor máximo (Assessor). 
 

Em outros termos, o entrevistado chama a atenção para dois aspectos da territorialidade: a 

desvinculação dos Diretores-Gerais dos seus territórios originais, no momento da mudança de 

seus papéis na organização, e a agravante ausência de um “mapa organizacional 

compartilhado”, com a definição clara da forma e dos limites de atuação de seus gestores.  Em 

relação ao primeiro aspecto, a mudança no papel dos Diretores-Gerais e de alguns servidores 

técnico-administrativos, encarado como um processo de “des-re-territorialização” (STAUB, 

2004), fornece subsídios interessantes para o estudo da forma como perceberam e reagiram a 

ela, impactando no resultado final, e isso corrobora o objetivo do presente estudo. Em relação 

ao segundo, se a demarcação objetiva a construção negociada de “espaços” como territórios, 

definindo a quem pertencem e os limites de sua atuação, ela pode clarificar as relações, 

reduzir os conflitos e contribuir para uma eficiente distribuição de recursos organizacionais 

(BROWN; LAURENCE; ROBINSON, 2005). Porém, se ela não foi feita dessa forma pelo 

Governo, conforme percepções dos entrevistados, a propriedade territorial tornou-se ambígua, 

motivando ainda mais a adoção de estratégias territoriais pelos servidores federais na defesa 

ou conquista de espaços, provocando impactos na gestão dos Institutos. Pois, para Brown, 

Laurence e Robinson (2005), quanto maior a ambiguidade, maior a marcação como forma de 

controle.  

 

Houve um consenso nas afirmações dos entrevistados quando afirmavam que com o 

redesenho da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, os Institutos e, 

consequentemente, cada um de seus campi, conquistaram maior peso político, maior 

visibilidade nacional, se comparados com as antigas autarquias conveniadas. E esse novo 

“status” possibilitou a expansão de dois territórios: “recursos financeiros” e “parcerias”.  

Sendo que esse último possibilitou a expansão do território “pesquisa tecnológica”.  

 

[...] escolas agrotécnicas, CEFETs isolados, eles não tinham peso político. 
Bambuí sozinho num canto, São João Evangelista sozinho no outro, Crato 
sozinho alí, e por aí vai no Brasil a fora. E isso nunca foi peso político. E 
com a criação do Instituto, ganhava-se peso de blocos ... (Diretor 2) 

 

Então eu acho que por esse lado ganhou-se. Né? ... ééé ... essa força, essa 
visibilidade nacional, essa questão de posição, né? Tanto em Minas Gerais, 
como em outros lugares, assim, isso teve um ganho (Coordenador 4). 
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a parte de recursos pro então CEFET, que transformou em um campus né? 
[...] aumentou. Você pega a LOA, né? A Lei orçamentária aí, vê que 
aumentou nessa passagem..nessa passagem de CEFET para Instituto Federal. 
(Diretor 3) 
 
[...] na parte de investimentos foi muito maior. Veio muito mais verbas para 
o instituto, para aplicação em pesquisa, aplicação em ensino, em adquirir 
equipamentos para laboratórios, e outras coisas mais (Diretor 1). 
 
[...] [O CEFET] tinha 1.500 alunos. Hoje é uma instituição que têm 9.000 
alunos, né? Então, você ganha com marketing ...você ganha na hora de pedir 
pro governo, você ganha na hora dos convênios, de fazer convênios, você 
ganha na hora de ... de ... de ...com os deputados, e tudo mais. Ganha um 
outro panorama né? Eu acho que é mais fácil de você entrar em muitos 
meios. Eu falo, por exemplo, no caso da pesquisa. É mais fácil você entrar 
no CNPQ, você entrar na CAPES, você tem facilidade nessas agências de 
fomento [...] devido ao porte da instituição. Antes ela tinha 100 professores, 
ela tem agora 700 professores. Se ela tinha antes 25 doutores, ela tem 100 
doutores. Então você ganha em volume, e com isso o impacto é diferente 
nessas agências de fomento. (Diretor 4).     

 

Nota-se, pelas figuras abaixo, que um território, em dado momento, pode ser abordado pela 

sua substancialidade, se tornando alvo da disputa entre dois atores, e após conquistado, ser 

utilizado como instrumento para se conquistar ou manter outros territórios valiosos. 
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FIGURA 3: Competição pelo território Status Organizacional 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 
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FIGURA 4: Competição pelo território Recursos Financeiros 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 
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FIGURA 5: Competição pelo território Parcerias 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 
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FIGURA 6: Competição pelo território Pesquisa 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

 
IFs 

 

Demais 
universidades 
 

Institutos 
Federais 

 

 
PARCERIAS 
 

Demais 
universidades 

 Inclusão 
x 

exclusão 

Institutos 
Federais 

 

 
PESQUISA 

 

Demais 
universidades 
 Inclusão 

x 
exclusão 

RECURSOS 
FINANCEIROS 
 

Institutos 
Federais 

 

Demais 
universidades 
 Inclusão 

x 
exclusão 



70 
 

As demais Universidades aparecem na “estrutura elementar da interação territorial” (STAUB, 

2004), como membros de um contexto social, balizadores do comportamento territorial dos 

Institutos Federais. Mas as estratégias adotadas por elas para manterem ou conquistarem os 

territórios citados não foram pesquisadas, pois não fazem parte dos objetivos deste estudo.  

 

Explicitados os objetivos do Governo Federal com a implantação dos Institutos, as 

interferências de interesses políticos e a concreta expansão de territórios de atuação dessas 

novas instituições de um modo geral, a análise passará para os limites territoriais do Instituto 

Federal de Minas Gerais (IFMG), unidade de observação da pesquisa.   

 

 

5.2 Formação do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG 

 

 

A formação do IFMG foi permeada por algumas disputas, como demonstrado pelo teor das 

entrevistas. Por não compactuarem das mesmas concepções administrativas, as direções dos 

então CEFETs Ouro Preto e Bambuí se opuseram em diversos momentos. A inconstância na 

definição do número de Institutos em Minas Gerais pelo Governo Federal, que passou de um 

para quatro Institutos, abriu precedentes para a manifestação do desejo do CEFET Ouro Preto 

em formar mais um Instituto. Idéias divergentes em relação à localização da Reitoria e 

maneiras de se dividir os espaços, fizeram que Diretores-Gerais dos CEFETs Bambuí e Ouro 

Preto se confrontassem por diversas vezes.  Esse fato provocou indecisões e atritos no 

momento da escolha por parte dos diretores do CEFET Bambuí e das Escolas Agrotécnicas 

Federais de São João Evangelista, Muzambinho, Machado e Inconfidentes em se unir a essa 

ou aquela instituição para a composição de um Instituto.  

 

No meio do caminho, como para Minas Gerais estavam previstos apenas 
quatro Institutos, começou uma discussão grande com Ouro Preto. Porque 
Ouro Preto também queria assumir um Instituto e coordenar o processo. 
Colocar a reitoria em Belo Horizonte e [a direção do CEFET Bambuí] queria 
interiorizar o Instituto (Assessor). 
 
O Instituto Federal Minas Gerais surgiu de uma idéia única do [Diretor de] 
Ouro Preto, ligando a um campus que era Congonhas. Mais nada. E como [a 
Direção do CEFET Bambuí] tinha uma idéia de trazer para o interior, porque 
[...] o que uma reitoria traz para uma cidade igual Belo Horizonte, faz 
alguma diferença lá? Absolutamente. O que eles questionavam, o pessoal do 
Ministério da Educação, é ter infra-estrutura, hotelaria e tal. Mas quantos 
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eventos têm em Instituto, de reitoria, [...] que levou mais de 10, 15 pessoas 
reuniram ao mesmo tempo? Nada. Então [a Direção do CEFET Bambuí] 
tinha [...] a idéia da interiorização. De trazer a sede da reitoria pra uma 
cidade do interior. Então nesse embate... porque foi um embate mesmo, 
ficou decidido que Bambuí, então Bambuí, São João Evangelista, Machado, 
Muzambinho, Inconfidentes, formassem um Instituto. E ficou Ouro Preto 
meio que à parte. E teve aquele bate-boca todo. (Diretor 2). 
 
... por [a Direção do CEFET Bambuí] não concordar com a postura que [...] 
as pessoas que tavam representando Ouro Preto na época [...]. Talvez uma 
postura, assim, de capitaniar as coisas. A [Direção do CEFET Bambuí] não 
concordou na época, né? E a gente tava na época na diretoria, então nós 
rachamos, ficou Ouro Preto sozinho num canto, e nós trouxemos pro nosso 
lado...sul de minas - as escolas do Sul de Minas - e São João Evangelista. 
(Diretor 4) 

 

Neste momento da formação do IFMG, constata-se a disputa por dois territórios entre as 

Direções dos CEFETs Bambuí e Ouro Preto: o local da Reitoria e, posteriormente, a parceria 

das Escolas Agrotécnicas Federais de São João Evangelista, Machado, Muzambinho e 

Inconfidentes: 
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FIGURA 7: Competição pelo território Local da Reitoria do IFMG 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção 
CEFET 
Bambuí 

 

LOCAL DA 
REITORIA 

 

Direção 
CEFET  

Ouro Preto 
  

inclusão 
x 

exclusão 



72 
 

 

           Intimidação   

      
 

 

     

Desejava conquistar                                      Desejava conquistar 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 8: Competição pelo território Parcerias com Escolas Agrotécnicas 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

Pelo teor dos fragmentos discursivos, percebe-se que a estratégia territorial utilizada pelas 

duas Diretorias para a demarcação do território “local da Reitoria” foi a intimidação. Movidos 

por sentimentos de raiva e ciúmes, partiram de fato para a discussão verbal: “porque foi um 

embate mesmo” (Diretor 2); “e teve aquele bate boca todo” (Diretor 2). 

 

No segundo momento, influenciados pelos mesmos sentimentos de raiva e ciúmes, se 

opuseram novamente para conquistar a parceria das demais Escolas Agrotécnicas na formação 

de um Instituto, utilizando-se da estratégia de intimidação. 

 

Vale ressaltar que neste momento a “parceria” era o território almejado. Todavia, após 

conquistado pela Direção do CEFET Bambuí, foi utilizado como instrumento para a 

demarcação dos limites territoriais de um Instituto, contrapondo os interesses da Direção do 

CEFET Ouro Preto.  

 

Todavia, após formado o Instituto Federal do Sul de Minas, com o CEFET Bambuí e Escolas 

Agrotécnicas de São João Evangelista, Machado, Muzambinho e Inconfidentes, estabeleceu-

se uma outra disputa entre os seus membros: a demarcação do local da Reitoria.  As duas 

primeiras instituições desejavam que a Reitoria ficasse na cidade de Divinópolis e as três 

últimas instituições, na cidade de Pouso Alegre.   
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                                                                 Votação 

 

 

        

                     Desejava demarcar                                      Desejava demarcar  

 

 

 
 

 

FIGURA 9: Competição pelo território Local da Reitoria do IF Sul de Minas 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 
A votação foi a estratégia funcional utilizada entre as escolas para a definição do local da 

reitoria. E como as Escolas Agrotécnicas de Machado, Muzambinho e Inconfidentes tinham 

interesses idênticos, valorizar a região Sul de Minas Gerais, somado à possibilidade aberta 

pelo Governo da formação de um Instituto apenas por Escolas Agrotécnicas, essas Escolas se 

uniram e venceram o certame. Pouso Alegre, então, foi a cidade escolhida para receber a 

Reitoria. Diante deste fato, as Diretorias de São João Evangelista e Bambuí resolveram sair do 

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais e ingressarem no Instituto Federal de Minas Gerais:  

 
[...] no final nós acabamos perdendo, porque nós fomos votar prá onde seria 
a reitoria e o sul de minas se uniram e eles votaram que a reitoria seria em 
Pouso Alegre. Nós votamos, junto com São João, que a reitoria seria em 
Divinópolis. E acabou Sul de Minas...ficando Pouso Alegre, muito distante 
prá gente. E que aí fez a gente, vamos dizer assim, éé, retroceder e pedir 
arrego a Ouro Preto, indo para o Instituto Federal Minas Gerais. (Diretor 4) 
 
E nós ficamos num apêndice. Bambuí nem tá no triângulo, o pessoal do 
triângulo chamou a gente para ir prá lá, a gente nem tá no sul de minas, num 
tá muito menos no norte, nem no sudeste, aí foi questão de...como a cidade 
tava perdendo, prá Bambuí o fato de deixar de ter uma autarquia isolada com 
decisões próprias naquele momento parecia uma tragédia, né, aí a gente 
pensou, já que é prá perder, é preferível você perder por algo que está 
localizado na capital do estado do que Uberaba ou Pouso Alegre. 
Psicologicamente teria um efeito melhor. (Diretor 2) 
 
No fim do processo, as escolas do sul de Minas se afastaram, porque havia a 
possibilidade de três agrotécnicas se unirem e formar um Instituto sem a 
necessidade de um CEFET. Então permaneceu apenas São João Evangelista, 
Ouro Preto e Bambuí nesta discussão. E as Uneds que a gente tinha até 
aquela época, Formiga, Congonhas e a abertura já prometida de Governador 
Valadares. A gente começou com esses 6 campi o IFMG. (Assessor)  
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Nota-se nas expressões dos entrevistados como: “nós perdemos”; “retroceder e pedir arrego” 

e “já que é prá perder, é preferível você perder por algo que está localizado na capital do 

estado”, a resignação da direção do então CEFET Bambuí ao decidir fazer parte do IFMG.  

Ela se ajustou a uma situação sem, contudo, modificar o julgamento que se fazia dela. É uma 

forma de amortecer o conflito, acomodando seus interesses, “num aparente cálculo de riscos e 

oportunidades como determinante principal” (STAUB, 2000). Essa estratégia, para esse 

mesmo autor, é denominada “jogo da acomodação”.   

 

O então Diretor-Geral do CEFET Ouro Preto, futuro Reitor pró-tempore do IFMG, aceitou a 

decisão da Direção dos CEFETs Bambuí e São João Evangelista de fazerem parte desse 

Instituto. Porém, de acordo com o fragmento discursivo abaixo, acredita-se que o propenso 

Reitor do IFMG também se utilizou do “jogo da acomodação”, pois, para o entrevistado, as 

oportunidades eram maiores paro o IFMG se aceitasse do que o contrário.    

 

Acho que nesse momento, o Reitor foi .... cordial, né? Em nos aceitar. É 
claro que também tinha um interesse de um campus como o nosso, né? Que 
não era só nosso Campus. Formiga também ia junto. Então, tinha esse 
interesse também. (Diretor 4) 
 

Diante deste contexto, o IFMG é formado com os Campi Ouro Preto, São João Evangelista, 

Bambuí, Formiga, Congonhas e Governador Valadares. Sendo que os três últimos campus 

eram UNEDs pertencentes às antigas autarquias.   

  

Em obediência à legislação dos Institutos Federais era preciso escolher as cinco Pró-Reitorias, 

para que juntos com o Reitor, constituíssem o órgão executivo do IFMG. E nesse momento, o 

Reitor decidiu que o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação seria escolhido entre os 

servidores do Campus Ouro Preto. E as quatro Pró-Reitorias restantes poderiam ser ocupadas 

por dois servidores do Campus Bambuí e por dois do Campus São João Evangelista. A 

escolha das Pró-Reitorias foi feita pelos representantes dos dois campi em ordem previamente 

sorteada. E aí começa uma disputa pelas áreas mais significativas no contexto educacional, 

conforme transcrição do fragmento abaixo:  

 

Nesse momento de escolher as pró-reitorias, houve aí uma – vamos dizer 
assim – uma briga, né? Então, o primeiro que ia escolher é São João, que 
escolheu planejamento. Logo depois foi Bambuí, que escolheu ensino. 
Depois São João que escolheu administração. E [...] Ouro Preto que não 
cedeu a pesquisa e pós-graduação. Eles quiseram ficar com a pesquisa e pós-
graduação. E Bambuí ficou com extensão. E a gente percebia algo claro né, 
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nas forças das pró-reitorias. De administração e planejamento têm uma força 
maior, e o ensino e a pesquisa.  E a extensão, vamos dizer assim, seria a mais 
fraquinha, entre aspas, né? Éééé...então  a gente viu essa disputa lá. (Diretor 
4) 

 

Essa disputa pelo território “Pró-Reitorias” pode ser ilustrada pela FIG. 10. 

 

              Indicação por ordem sorteada 

 

 

        

                          Desejava conquistar                                            Desejava conquistar  

 

 

 

 

FIGURA 10: Competição pelo território Pró-Reitorias 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

Apesar da disputa pelas Pró-Reitorias ser realizada por meio da indicação por ordem sorteada, 

nota-se nas palavras do entrevistado a demonstração de um sentimento de indignação pela 

prévia escolha da Pró-Reitoria de Pesquisa pelo Diretor-Geral do Campus Ouro Preto, 

considerada por ele como uma das pró-reitorias mais fortes. Esse sentimento é justificado por 

considerar essa escolha, anterior à indicação coletiva, como intencionalmente prejudicial 

(BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005). 

 

Com a definição dos campi e das Pró-Reitorias, o IFMG começou efetivamente suas 

atividades, com a integração das atividades operacionais e administrativas e inerentes 

mudanças nos limites territoriais de cada unidade. 
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5.3 Integração das atividades administrativas e operacionais do IFMG 

 
 

Nesse momento de integração, cada antiga autarquia deveria ceder um pouco do seu espaço à 

Reitoria para ela pudesse exercer o seu trabalho. E foi a partir daí que começaram as disputas 

por espaços organizacionais.  

 

Além das mudanças, já mencionadas em capítulos anteriores, como a estrutura multicampi, 

com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a Reitoria, exceto no que 

diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores; a transferência dos cargos 

e funções, ocupados e vagos, de cada instituição para o IFMG; e a administração realizada 

pelos órgãos superiores - Colégio de Dirigentes e Conselho Superior - presididos pelo Reitor 

(Lei nº 11.892/2008), a mudança mais impactante foi aquela realizada nos papéis e práticas 

exercidas pelos servidores das antigas autarquias. Pois, apesar de todos os funcionários e 

servidores serem mantidos em sua lotação atual, com exceção daqueles designados para 

integrar o quadro de pessoal da Reitoria (Lei nº 11.892/2008), os papéis desempenhados não 

permaneceram os mesmos. E diante da não definição do Governo Federal das formas e limites 

de atuação de cada Reitoria, cada uma adotou o modelo conforme suas premissas. E, 

especificamente, no IFMG, a proposta administrativa foi de maior centralização de papéis 

organizacionais na Reitoria.  

 

O IFMG propôs um modelo de gestão mais centrado na reitoria, com os 
processos mais centralizados lá. Outros Institutos propuseram um modelo 
que praticamente cada ex-autarquia continuasse trabalhando como se não 
houvesse ali a Reitoria. Elas continuaram com seus processos de compras, 
seus processos de RH, totalmente independentes. Então ainda não é possível 
dizer qual que é o modelo correto. Todos têm seus pontos positivos e 
negativos. Tudo tem que ser bem pensado (Assessor). 
 
[...] tinha dois modelos a escolher. Têm alguns institutos que escolheram ... 
manteve, entre aspas, maior autonomia nos campi, com uma supervisão da 
reitoria, não é? Agora a proposta [no IFMG] foi contrária. Diminuiu a 
autonomia dos campi, e passou toda a administração para [a Reitoria]. Não 
foi pensando mais em fiscalização. Foi mais pensando em administração 
mesmo. Do todo. Que aí é, às vezes, há dificuldade. (Diretor 3) 

 

A mudança nos papéis e práticas aconteceu, efetivamente, no segundo ano de implantação do 

IFMG, com a centralização na Reitoria de serviços de cunho administrativo, como compras e 

recursos humanos.  
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[...] por um ano, até a reitoria se organizar e o Ministério virar os sistemas 
prá que fosse usado pela reitoria, não houve nenhuma mudança. No segundo 
ano em diante, mudou a proposta atual da Reitoria, que centralizou vários 
serviços na Reitoria de cunho administrativo, como compras e recursos 
humanos. E perda de autonomia, que a gente já previa, que nós íamos deixar 
de ser uma autarquia com possibilidades de se auto-gerir. Ela foi mais 
traumática, porque a gente teve que trabalhar com uma reitoria que tava 
também em processo de implantação. Então a gente teve ainda problemas 
com compras, com a organização dos processos. Ainda há necessidade de se 
sedimentar o diálogo entre as três antigas autarquias, porque cada uma agora 
tinha que ceder um pouco o espaço para que a reitoria pudesse exercer o 
papel dela, então foi a mudança de cultura, foi o maior impasse. (Assessor). 
 

Como a opção da Reitoria foi pela administração e execução de serviços administrativos, 

como compras e recursos humanos, ela teve que montar em suas dependências uma 

infraestrutura de administração, igual a cada campi, e abrangendo todos os campi.  Houve 

uma duplicação. E na percepção de um entrevistado, a “cabeça” ficou muito grande e o custo 

aumentou. Isso demonstra um impacto negativo na eficácia organizacional.  

 
[...] [uma] coisa que eu acho que foi desvantagem foi a questão de custo. 
Porque era um negócio para baratear o custo da máquina, para maior 
controle, maior eficiência e tal. Mas acho que a cabeça ficou muito grande. 
[Têm] muita gente trabalhando na reitoria. Se tivesse uma outra maneira de 
coordenar isso, ao invés de tanta gente. Têm mais de 100 pessoas na 
Reitoria.  O orçamento hoje da Reitoria está quase igual ou maior que o de 
Bambuí. Aumentou o custo pelo seguinte: vamos supor, por exemplo, se 
tivesse na Reitoria apenas o Reitor e os Pró-Reitores, tá certo? Com o 
objetivo de direcionar o ensino e acompanhar a administração. O custo da 
máquina seria barato. Mas como a reitoria criou uma infraestrutura de 
administração, igual de cada campus, e abrangendo todos os campi, então 
onerou demais...então...tá duplicando. Por exemplo: [neste campus] tem 
diretoria de administração, lá tem diretoria de administração. Agora 
multiplica aí por 10 campi, entendeu? Então acho que isso aí encareceu 
muito (Diretor 3). 
 

Os setores administrativos e operacionais da reitoria foram lotados por alguns servidores 

oriundos de algum campus e, na maioria, por servidores novatos, provenientes de concursos 

públicos. E os servidores que anteriormente desempenhavam esses papéis nos campi, 

continuaram lotados em seus setores, porém limitados no desenvolvimento de suas atividades.  

 
Outro problema são as pessoas que entraram na Reitoria. Todo mundo que 
trabalha hoje com licitação, com compras, são pessoas muito novas. Tanto 
em idade, como em tempo de serviço. [...] todos eles foram [nomeados] pra 
trabalhar com isso.  Já tinha uma gama de pessoas nos campi, anteriormente, 
que já trabalhavam com isso. Vamos dizer assim, com mais traquejo, com 
mais facilidade, que essas pessoas que entraram. Então essas pessoas que 
entraram não têm a mesma facilidade que as pessoas que já faziam esse tipo 
de serviço. (Diretor 4) 
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[...] [os servidores da Reitoria] tão aprendendo na marra. (Diretor 2) 
 

 

Na área pedagógica, a mudança principal foi a limitação na criação de cursos.  Em cada 

exercício, o Instituto Federal deverá garantir o mínimo de 50% de suas vagas para cursos 

técnicos profissionais, de nível médio, prioritariamente na forma integrada, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. E, no 

mínimo, 20% para cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica (Lei 

nº 11. 892/2008).  Sendo que, no máximo, 30% das vagas poderão ser utilizadas para cursos 

de formação inicial e continuada de trabalhadores, e cursos superiores de tecnologia, de 

bacharelado e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  

 

Agora, o que reduziu bastante, foi, por exemplo, a parte de você querer ... 
ééé ... desenvolver a parte educacional. O grande problema. Problema não, 
[...] a grande frustração é essa. De você criar um curso, criar ... querer 
verticalizar a escola. Você tem um limite.  Por exemplo, aqui,  se a gente 
quisesse transformar tudo em curso superior a gente podia fazer isso. Hoje 
tem limitação. Tem uma porcentagem de curso técnico, tecnológico, de 
curso superior. Limitação de mestrado, doutorado. Tem uma porcentagem 
que foi exigida com essa mudança. Então acho que isso aí foi uma frustração 
(Diretor 3) . 

 

Entretanto, apesar da estipulação de porcentagens para abertura de vagas de alguns cursos, os 

professores que estão especificamente em sala de aula não sentiram tanto os efeitos das 

mudanças com a formação do IFMG. O impactos maiores incidiram sobretudo nos dirigentes 

e servidores que ocupavam funções administrativas, com um certo poder de decisão e de 

execução.  

 

O professor especificamente que tá na sala de aula, no dia a dia, talvez não 
tenha sentido ... ééé ... tanto.  Mas os dirigentes, ou professores que 
ocupavam, técnicos que ocupavam aí, questões de funções e posições que 
delimitavam ali um certo poder de atuação, né? De determinar certas 
questões ou de ter que cumprir certas questões, e isso foi delegado a outros 
... ééé ... dentro dessa nova característica aí de poder. Isso foi uma... acho 
que mais ... uma situação de mais resistência prá adaptação (Coordenador 4) 
 

Dando sequência à análise das entrevistas, serão apresentados os territórios conquistados, 

perdidos, ou que estavam na iminência de sê-los, levando-se em consideração a percepção dos 

entrevistados, com suas inerentes estratégias territoriais para mantê-los, defendê-los, 

conquistá-los (STAUB, 2004), demarcá-los ou restabelecê-los (BROWN; LAWRENCE; 
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ROBINSON, 2005).  Essa interação territorial obedecerá a algumas dimensões de análise da 

interação territorial, conforme segue.  

 

5.3.1 Inter Campus e Reitoria 

 

 

Nesta dimensão de análise, o território subtraído pela formação do IFMG, citado por 

unanimidade pelos servidores entrevistados, diz respeito a papéis organizacionais.  

Autonomia foi a palavra utilizada por eles para designar tanto a perda de autoridade dos 

dirigentes do Campus Bambuí, como o poder de execução dos servidores ligados à parte 

operacional. Esse fato ratifica o entendimento de que as mudanças somente se materializam 

quando acontecem especificamente em dois espaços de trabalho: prática e papéis (STAUB, 

2004). 

 
[...] no momento em que algumas pessoas deixam de executar umas ações 
que elas fizeram durante anos, a perda da territorialidade delas, aquilo era o 
espaço dela, era a função dela, era o que ela fazia aqui dentro da escola, 
então havia uma certa resistência, a própria resistência a mudança de cultura, 
o medo do novo, tudo isso gera um impacto muito grande nas pessoas 
(Assessor). 

 
Para melhor atendimento aos objetivos do presente estudo, foram definidos os territórios 

“autonomia”, para designar o poder de decisão dos dirigentes, e “poder de execução”, para 

designar a autoridade dos servidores técnico-administrativos em desempenhar as tarefas 

necessárias. Pois a perda de autonomia percebida em cada nível hierárquico, motiva 

estratégias territoriais distintas. No entanto, está explícita, nos fragmentos discursivos, a 

imbricação entre os dois territórios. 

 
Por que na verdade tá implícito. Quando eu falo que a coisa ficou mais lenta, 
ficou mais lenta porque [o Diretor-Geral] não pode deflagrar processo, né? 
Quando eu falo que a gente tá cercado de gente [...] lá [na Reitoria], que não 
consegue executar o que a gente pede, é porque se tivesse na mão [do 
Diretor-Geral] já teria acontecido, não é? (Diretor 2) 

 
Com a definição da nova estrutura organizacional do IFMG, delegando-se a administração do 

mesmo ao Colégio de Dirigentes e ao Conselho Superior, presididos pelo Reitor, e a sua 

execução à Reitoria, composta pelo Reitor e Pró-reitores (Lei nº 11.892/2008), somada a uma 

proposta de maior centralização pela Reitoria, foi subtraída parte da autonomia dos Diretores-

Gerais dos campi, acostumados a gerir antigas autarquias.  
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Eu acho assim, o campus perdeu o poder entre aspas. Perdeu sua autonomia 
de poder definir o que se faz com o dinheiro, aonde vai se aplicar esse 
dinheiro, éé, até a própria direção do campus, qual caminho que ele vai 
seguir, pra onde ele vai, era uma coisa, era uma política vamos supor mais 
caseira do que a política hoje de instituto né? Uma política mais macro 
(Diretor 4). 
 
[...] E em termos de perda também, queira ou não, toda a decisão política tá 
concentrada no Reitor (Diretor 2). 
 
[...] porque a gente  perdeu a autonomia, perdeu a possibilidade de gerir os 
nossos próprios processos, a gente agora tinha que procurar a construção 
desses processos na Reitoria. Era um processo lento. Então era o receio de 
que a gente não conseguisse dar continuidade com o trabalho que era feito na 
Instituição (Assessor).     
 
[...] a desvantagem é que os CEFETs, as Escolas Agrotécnicas, perderam 
bastante autonomia. Principalmente autonomia do Diretor-Geral. Porque 
tudo hoje é concentrado na Reitoria, né, e o Reitor logicamente com um 
maior....grande poder nas mãos, em detrimento dos diretores, que reduziu 
bastante coisa (Diretor 3). 
 
[...] o antigo CEFET, ou então Escola Agrotécnica, como São João 
Evangelista, cada um trabalhava do seu modo, e tomava suas próprias 
decisões. Hoje não. Hoje nós temos a hierarquia, que passa por outras 
instâncias, e às vezes, dependendo da área, trava um pouco o serviço, atrasa 
bastante (Diretor 1). 
 

Nota-se, nas falas dos entrevistados, uma conscientização da irreversibilidade do processo de 

integração das antigas autarquias na formação do Instituto Federal. Por isso, eles fazem 

questão de explicar o tipo da autonomia que o Campus Bambuí tenta restabelecer. Uma 

autonomia dentro do que é permitido, sem prejudicar o processo integrativo das unidades. 

 

[...] mas é a autonomia dentro do limite que nos é permitido, a gente não 
quer além, ninguém quer voltar... retroceder lá do jeito que era. Todo mundo 
tem essa consciência. Só a autonomia dentro do que é permitido, dentro do 
limite do que é permitido um campus fazer, como outros fazem, a gente tem 
exemplos, outros campus de outros institutos, e que funciona bem. Não é 
uma autonomia de quando éramos uma autarquia, hoje somos um pedaço de 
uma autarquia. Então, a autonomia que tínhamos como autarquia num volta 
mais. Mas todo mundo reivindica aquela autonomia dentro do que é 
permitido. E que existem mecanismos pra isso. Prá dar parte de autonomia 
sem lesar ninguém. Sem prejudicar a reputação do Instituto. Sem atrapalhar 
a administração, né, da cúpula lá, do reitor, da sua equipe (Coordenador 1). 
 
 

A disputa pela respectiva defesa e restabelecimento do território “autonomia” por parte do 

Reitor e Diretor-Geral está representada na FIG. 11. 
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FIGURA 11: Competição pelo território Autonomia  

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

Quando os entrevistados afirmam que houve uma centralização de decisões na Reitoria, pode-

se classificar essa ação como uma estratégia de ocupação, por parte da mesma, para manter a 

posse do território “autonomia”. Uma ocupação de autoridade, que parte do pressuposto que 

os servidores não podem manter concomitantemente duas percepções mutuamente 

excludentes de propriedade (SIMMONS, 1998). Isso poderia justificar a resistência da 

Reitoria em permitir um pouco de autonomia às Direções-Gerais dos campi do IFMG. No 

fragmento discursivo seguinte, o entrevistado também declara que o Reitor não tem confiança 

nos Diretores dos campi. Esse fato significa um obstáculo para a interação entre os servidores, 

tão necessária à integração das atividades operacionais e administrativas.  

 
[O Reitor] não quis admitir a possibilidade de dividir com as pessoas dos 
campi. É centralização do poder mesmo. Centralização de fiscalização. [...] 
[O Reitor] não tem confiança. Então ele segura muito na mão dele. Ele não 
consegue se soltar em relação a isso. (Diretor 2). 

 

Outra estratégia utilizada pela Reitoria na defesa do território “Autonomia” foi a das alianças 

poderosas, que de acordo com Simmons (1998) significam acesso a um poder emprestado. 

Pois, as coalizões entre servidores podem conferir mais poder do que cada um conseguiria 

sozinho.  

 

Só que prá você raciocinar... pensar em termos lógicos, né? O Reitor, não só 
daqui do IFMG, [mas] de outros locais, ele queria [...] mesmo é o poder [...]. 
Então [...] se [ele] tem dois diretores antigos, ou um diretor antigo, para 
enfraquecê-los seria abrindo novo campus, entendeu? Hoje nós estamos com 
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10 campi. Isso é negócio para qualquer Reitor, ainda mais que ele nomeou os 
diretores. Então, ele fica imbatível. O poder dele aumentou muito com a 
criação de novos campi. E elegeu os diretores. Então, quer dizer, se você foi 
colocado por uma pessoa, no mínimo você deve obrigação prá ela. (Diretor 
3) 
 
 

Por outro lado, a estratégia territorial utilizada pelo Diretor-Geral diante da perda de 

autonomia foi a acomodação. Uma adequação dos seus interesses à conveniência, num 

cuidadoso cálculo dos riscos e oportunidades (STAUB, 2000). Pois, por se tratar de uma 

integração de instituições determinada legalmente, não seria estrategicamente inteligente se 

opor, visto não possuir força política para isso. E no caso específico da gestão centralizadora 

da Reitoria, a Direção do Campus Bambuí também não vislumbrava outra maneira a não ser 

aceitar, pelo fato da relação de dependência instaurada entre eles. Essa percepção de que “não 

adianta nadar contra a maré” é compartilhada por muitos dos servidores entrevistados.  

 

[...] politicamente Bambuí não tinha caixa prá brigar com o Governo. Porque 
o CEFET Minas, o [fulano de tal], diretor de lá, falou para [o Diretor-Geral 
de Bambuí], “fique comigo, vamos brigar por uma Universidade Federal 
Tecnológica”. [O Diretor-Geral] falou assim, “ô [fulano], não tenho 
condição financeira de brigar com o Ministério não”. [...] porque o CEFET 
Minas tem uma história muito grande, e tem muitas relações com empresas 
que bancam a escola, né? Então eles têm isso. CEFET Minas tem nome, né? 
CEFET Bambuí não tinha nome, né? A escola era conhecida como Escola 
Agrotécnica. Mas a escola cresceu, nós fomos prá frente, nós avançamos. 
Mas como CEFET, politicamente, nós éramos fracos. (Diretor 2) 

 

[...] e teve que mudar o modelo de administração [...] do campus, porque não 
adianta, não adianta nadar contra a maré, né? Mudou os modelos, veio de 
cima para baixo!Tem que acatar. (Diretor 3) 
 

Mas [o Reitor] tá com o poder na mão. Não tem como. “Haaa, mas o 
orçamento pra todo os campi já é definido”. Mas você pode ter orçamento e 
não conseguir gastar ele. Porque prá você gastar, você depende da Reitoria. 
(Diretor 3) 

 

As justificativas apontadas pelos entrevistados para a adoção de comportamentos diversos por 

parte da Reitoria do IFMG e Direção-Geral do Campus Bambuí na disputa territorial recaem 

nas características pessoais e profissionais de cada dirigente. Para os entrevistados o Reitor é 

mais político e não delega responsabilidades. Já o Diretor-Geral do Campus Bambuí é mais 

brando e delega mais responsabilidades a seus servidores. Esse fato demonstra uma fraca 

atribuição de culpa por parte dos servidores do Campus Bambuí pela suposta invasão de 

território cometida pelo Reitor, pois ao mesmo tempo que o Coordenador 2 fala que o Diretor-
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Geral deveria se posicionar mais, ele justifica esse fato pela sua mansidão na forma de 

trabalhar. O Diretor 2, da mesma forma, ao mesmo tempo que acusa o Reitor de não ter 

confiança no Diretor-Geral e de não delegar competências, mas cobrar resultados, ele afirma 

que vai ser muito difícil um Instituto ter um Reitor que fala a mesma língua dos Diretores-

Gerais e que isso é normal.  

 

Eu acredito que essa briga, prá gente reaver pelo menos parte do que a gente 
perdeu, seria já uma coisa direta do Diretor com o Reitor, que a gente vê, 
como ele é nosso representante aqui, eu acho que caberia a ele. Mas eu 
também vejo de outras formas que parece que fica também um pouco 
travado, não sei se é impressão minha, porque são pessoas muito diferentes 
uma da outra. O [Reitor]... a gente vê, que o [Reitor] tem um perfil mesmo 
de político, de querer dominar tudo, né? E o [Diretor-Geral do Campus 
Bambuí] é mais brando. Mas eu acho que prá tentar mudar isso, o passo 
deveria ser do Diretor. (Coordenador 2) 

 

E eu acho que hoje a gestão [do Diretor-Geral], ela difere da do [Reitor], 
porque [o Diretor-Geral] sempre teve uma gestão de delegação de poder, de 
competência. Sempre. Todo mundo que está [com ele], sempre [teve] 
liberdade pra trabalhar. Lógico, discutindo, tátá...mas [ele] nunca impediu 
que alguém executasse o que tivesse vontade não. Sempre apoiou. E já [o 
Reitor] não. Não tem confiança [...]. Então a divergência [entre Diretor e 
Reitor] é grande nesse aspecto. [O Diretor] dá liberdade prá trabalhar, cobra 
resultados. [O Reitor] não dá liberdade e cobra do mesmo jeito (risos). Então 
esses atritos existem. Mas vai ser muito difícil um Instituto que tá crescendo, 
aumentando, ter um Reitor que fala uma mesma língua dos Diretores-Gerais. 
Sempre vai ter divergência, isso é normal. (Diretor 2) 

 

Um sentimento manifestado no teor da entrevista em relação à perda de autonomia absoluta 

da Direção do então CEFET Bambuí foi de frustração por não poder continuar com os 

mesmos planos organizacionais. 

 

Na verdade o sentimento foi que a gente tinha um plano, porque tinha maior 
autonomia de desenvolver esse plano. Por exemplo, a ideia inicial, quando 
nós entramos na diretoria, era transformar aqui, por exemplo, numa  
Universidade Tecnológica, né? Então a primeira frustração foi isso. Nós não 
termos mais essa condição de correr prá isso, porque já tem modelo, que é 
um outro modelo, que é do Instituto. Então a primeira frustração foi essa 
(Diretor 3). 
 

Em relação às opiniões dos entrevistados, em relação à motivação do Reitor para utilizar a 

estratégia da “ocupação da autoridade”, se concentraram em dois pontos principais: desejo de 

poder e inexperiência. Nota-se nos fragmentos discursivos dos servidores uma atribuição de 

intencionalidade do Reitor de conquistar mais poder, mesclada com uma interpretação 

equivocada dos limites territoriais (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005). Essa 
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percepção faz com que a atribuição de culpa feita pelos servidores do Campus Bambuí em 

relação à postura do Reitor não seja muito expressiva. Esse aspecto não intensifica os 

sentimentos de raiva e frustração desses servidores. Sentimentos esses que poderiam deflagrar 

mais fortemente a territorialidade humana, manifestada por suas estratégias de defesa 

territorial.   

 

[...] eu acho que foi talvez uma tentativa, assim, ... ééé ... talvez não muito ... 
talvez não muito acertada, de ter mais força, né? Eu acho que foi uma 
tentativa nesse sentido, de ter mais poder, de ter mais força, talvez de 
negociação, de presença. [...] talvez até pra ter mais unidade. Então, talvez, 
ele ... e inicialmente seria necessário mesmo forçar um pouco essa imagem, 
né? Que é um único corpo, então é gerenciado dessa forma. Ser mais restrito 
agora nesse primeiro momento, para as pessoas acostumarem, visualizarem, 
prá depois isso ser aos poucos cedido, né? “Haa, o que não deu certo aqui, 
então a gente cede né?” E cede isso, cede aquilo. Porque talvez se fosse um 
momento inicial de muita abertura e muita negociação, talvez perdesse um 
pouco o rumo também das coisas. Então talvez foi necessário por isso.  Mas, 
eu vejo que já é momento de rever um pouco o que deu certo, né? 
(Coordenador 4).  
 
Eu acho que é a inexperiência, porque foi a primeira vez que foi criado o 
Instituto, ninguém né? ... isso não sei se teve historicamente ... se existiu um 
momento desse na educação, que vários órgãos que tinham, né? Que já 
tinham sua história, que foi... que juntou e criou um. Não tenho 
conhecimento se existiu isso. Tudo novo. Primeiro a inexperiência. Segundo, 
eu acho que é o medo de perder o poder ou a competição ainda, por que a 
reitoria num primeiro momento ela foi “extraída” de onde? Entre aspas. 
Extraída de onde? De um campus. Um campus como o nosso. Do antigo 
CEFET Ouro Preto. Então por que os outros não tinham tanta relevância 
assim, no sentido de...do medo de perder o poder né? Porque um era uma 
escola agrotécnica, os outros eram novos, então em relação ao campus 
Bambuí eu acho que é isso. Eu não sei em relação aos outros. (Coordenador 
1) 

 

Uma colocação recorrente no conteúdo das entrevistas, em relação aos espaços perdidos pelo 

então CEFET Bambuí quando transformado em um Campus do IFMG, foi o “poder de 

execução” de alguns servidores das áreas administrativas, como, por exemplo, Compras e 

Recursos Humanos. Pois, apesar de não terem sido abolidos cargos e funções, subtraíram-se 

papéis, o que impactou profundamente na identidade profissional de alguns servidores 

(FERNANDES; ZANELLI, 2004).  

 

[...] Você tem o recurso, mas não tem autonomia para utilizar. Você tem que 
pedir à Reitoria, onde passa por diversos departamentos, até chegar ao 
Reitor, prá retornar aqui. (Coordenador 2) 
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Se tem servidor, tem que ter trabalho. [...] Se tão contratados - claro que não 
vão mandar embora, não existe isso - deveria ter atribuição para que 
atuassem mais, ao invés de concentrar tudo em um determinado local. Eu 
vejo dessa forma. (Diretor 1) 
 

De acordo com Brown, Lawrence e Robinson (2005), quanto mais ambígua for a propriedade 

psicológica de um território, mais os membros organizacionais se dedicarão a marcar esses 

territórios com o objetivo de restabelecer um entendimento compartilhado em relação à 

propriedade dos mesmos. E como a responsabilidade de alguns servidores em executar 

determinados papéis administrativos e operacionais não ficou muito clara, ocorrendo inclusive 

algumas duplicações de atividades, foram adotadas estratégias territoriais pelos servidores da 

Reitoria e Campus Bambuí como forma de, respectivamente, manter e recuperar o território 

perdido.  Essas estratégias territoriais estão representadas na FIG. 12. 
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FIGURA 12: Competição pelo território Poder de Execução 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

A primeira estratégia utilizada pelos servidores da reitoria é a da “ocupação” (SIMMONS, 
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território “autonomia”, por que, como mencionado anteriormente, esses territórios estão 

atrelados um ao outro.  

                                      

[...] [a] centralização de poder [...] esbarra na vaidade da execução. (Diretor 
2)                      

           
                                                    
Mas nota-se também uma “ocupação de informações” (SIMMONS, 1998), pois com a 

centralização da execução na Reitoria, ela se torna o único canal de informações valiosas, 

evitando que haja um possível cerceamento delas por um campus que se sinta prejudicado por 

alguma atitude da Reitoria. Maior acesso às informações significa maior controle das ações do 

Instituto de modo geral.  

 

Outra estratégia utilizada pelos servidores, conforme percepções dos entrevistados, é a das 

“alianças poderosas”, que dão aos envolvidos influência extra e capacidade maior de proteger 

os territórios intangíveis (SIMMONS, 1998), dentro da Reitoria. 

 

Então a própria reitoria deveria ceder um pouco, falar “opa, pera aí, vou 
deixar realmente os campi ou um campus fazer essas compras, essa e essa 
compra, isso aqui vai ficar centrado na reitoria”. Algumas pessoas na reitoria 
não dão conta de fazer isso, e precisam retirá-las, prá ir pra outro setor, ou 
voltar pro seu campus original, né? E não manter pessoas ali que não... 
realmente a coisa não tá andando. Protecionismo. Existe um protecionismo a 
algumas pessoas que dificultam. Acho que são duas coisas então: essa falta 
de ceder prá que os campi antigos exerçam esse papel, até que talvez 
futuramente o instituto, a reitoria consiga exercer isso bem, mas por 
enquanto ainda não exerce, até que consiga exercer... desse essa liberdade ao 
campus de fazer. [...]  é isso que eu vejo, que pessoas são imexíveis. Que tão 
ali... e são imexíveis. Já poderia ter uma troca, realmente vendo se tá 
havendo uma qualidade de serviço prestado. Serviço não tá bom, eu vou prá 
outra área, eu mudo pra outra área, né? (Diretor 4)    

 

A estratégia do afastamento também é utilizada por alguns servidores da Reitoria no afã de 

proteger o território “poder de execução”.  Trata-se de agirem como se os outros servidores 

não existissem, impactando na sobrevivência psicológica deles, a qual é alimentada pelo 

reconhecimento (SIMMONS, 1998). 

 

[...] eu acho que a equipe do campus, ela não tá sendo explorada  [no que 
ela] tem. [...] mesmo a gente tentando fazer alguma coisa aqui, a gente fica 
travado. [...]os servidores da parte de administração, administradores, 
assistente administrativo, teriam que ser bem mais aproveitados. A gente 
nota isso, a pessoa faz um trabalho que ela estudou [...] para aquilo, 
entendeu? Hoje ela não pode ser aproveitada. Ficou ... como diz, essa fato de 
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ter ficado tudo lá na reitoria, aí ficou como neutro, entendeu? A gente não 
tem o valor que a gente tinha. É o que eu vejo. (Coordenador 2) 
 
[...] aí, com o passar do tempo, [no Campus Bambuí] tudo que você ia fazer, 
você ia só sendo cortada, aí, chegou uma época aqui...no início...um ano, um 
ano e meio atrás, mais ou menos, de realmente você se sentir desmotivada. 
Porque você não podia fazer nada (Coordenador 2). 
 
[...] se [a execução de algumas atividades] voltassem pro campus, eu acho 
que ... ééé ... duma certa forma, o pessoal que trabalha aqui se sentiria mais 
útil. Eu acho que se sentiriam mais valorizados. (Coordenador 2). 

 

Outra estratégia territorial utilizada pelos servidores da Reitoria na defesa do território “poder 

de execução” foi denominada de pulverização de poder por esta autora. A consideração dessa 

nova estratégia foi feita neste estudo, tendo em vista a não correspondência do 

comportamento utilizado por esse estrategista com o comportamento característico das 

estratégias territoriais definidas por Simmons (1998), Staub (2000) e Brow; Lawrence; 

Robinson (2005). Essa estratégia parte da pressuposição que quanto mais dividir os territórios 

dos potenciais invasores do seu território, mais fracos eles se tornarão. Melhor competir com 

muitos proprietários de territórios minúsculos do que com poucos proprietários de territórios 

maiores ou mais representativos. Essa constatação encontra respaldo na afirmação de que uma 

esmiuçadora divisão de responsabilidades entre as pessoas objetiva operar com a 

territorialidade como instrumento para “dividir e conquistar” (SACK, 1986).  

 

Isso aí foi muito claro quando foram criados os centros de custo, né? Que, 
entre aspas, deu autonomia para os centros de custos. Mas com essa 
autonomia dos centros de custos, reduziu o que? ... a força hierárquica. Por 
exemplo, se você faz parte da coordenação, quando é o coordenador que 
centraliza.. que entre aspas, tinha o território dele, que era melhorar o setor, 
comprar tudo, passa a dividir isso. Esse território se divide em muitos 
territórios. Cada um foi criando o seu. Cada centro de custo ficou sendo um 
território. Como é pequeno, ele, automaticamente, perde força. Então acho 
que isso é uma jogada do sistema implantado. Entendeu? Pulverizou o que? 
... os territórios. Entendeu? Por que é muito mais fácil.  Diminuiu o poder de 
cada um. Poder maior, território maior, que se sobrepõe aos territórios 
menores. (Diretor 3) 
 

De acordo com a percepção dos entrevistados, os servidores da Reitoria também utilizam uma 

obediência tão exata a regras, normas, procedimentos e outros, que dificultam o trabalho dos 

servidores do Campus, desencorajando-os a tentar uma invasão do território do qual se 

tornaram psicologicamente proprietários. Trata-se de uma obediência mal-intencionada, que 

em sua pesquisa, Simmons (1998) a classificou como estratégia da parede invisível.  
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[...] acabou [um material] e em vez de você comprar [utilizando-se] uma 
dispensa [modalidade licitatória] pela metade do preço, eles pediram que 
fizesse uma adesão de um preço bem mais caro, entendeu? Então, tem horas 
que a gente vê que o dinheiro público não é bem utilizado. Só prá cumprir o 
que reza a lei, entendeu? (Coordenador 2) 
 
[A reitoria] faz uma imposição que a gente [...] ou obedece ou eles não 
fazem. [...] Uma exigência que não tem sentido. Que não tem sentido 
nenhum.  Uma coisa totalmente desnecessária. (Coordenador 1) 
 

A estratégia de manipulação de informações (SIMMONS, 1998) é utilizada de variadas 

formas por servidores da Reitoria e do Campus Bambuí, quando se analisa os fragmentos 

discursivos dos entrevistados. Os servidores da Reitoria utilizam-na para esconder a 

informação de que não possuem o conhecimento de alguma atividade organizacional e 

necessitam de ajuda. Pois assistência pode significar invasores.   

[...] ainda que [os servidores da Reitoria] não tenham certeza, eles impõem. 
(Coordenador 1)  
 

Todavia, a estratégia de manipulação pode ser utilizada para segurar informações valiosas do 

seu território, pois informação é poder. Essa estratégia foi utilizada por alguns servidores do 

Campus Bambuí no início da integração. Eles não compartilharam informações importantes 

do Campus com a Reitoria ou não se esforçaram o suficiente para colaborar em processos cuja 

conclusão passou a ser de responsabilidade da Reitoria. Trata-se de uma forma de dizer “isso 

não é problema meu” (SIMMONS, 1998). 

 

Na área administrativa teve muita gente que segurou as coisas, informações. 
Com medo de levar tudo para a reitoria. E não foi pouca coisa não. Eles 
sempre querendo criar uma guerra, há vou perder o meu cargo. Há eu vou 
fazer isso. Vou deixar de ter isso. Há se for tudo para a reitoria eu vou 
perder... Custou o pessoal entender que não era essa a ideia, que a gente teria 
uma execução de boa parte das coisas, que ia continuar sendo importante as 
pessoas trabalharem aqui no campus, pra subsidiar o trabalho lá, e mesmo 
executar. [...] A ideia era realmente centralizar tudo. E inicialmente.... cada 
um vem com uma ideia né? Quando falou que ia centralizar tudo, que a 
escola ia ficar só com a área pedagógica, pronto, o pessoal administrativo 
ficou doido. Então houve coisa lenta. Processos lentos. 
Guerrinhas...querendo fazer intrigas entre [a Direção do Campus Bambuí] e 
Reitoria. (Diretor 2) 
 
[...] eu acho que todos campi mais antigos, que já tinham uma estrutura 
operacional organizada, principalmente na parte de compras, e como eles 
ficaram meio perdidos, achando que iam perder e o trabalho deles ia ficar 
muito limitado, eles não se esforçaram pra atingir determinado objetivo. Se 
tem uma licitação lá no instituto, problema lá, se viram, não levou prá lá? 
Não é que cruzaram os braços. [...] Vamos supor que aquele que trabalhava 
aqui o horário dele normal, [trabalhava mais] duas, tres horas fora [do 
horário], pensando em realizar aquilo, não é?  Depois como a realização ia 
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recair na reitoria. [Os servidores da Reitoria] que iam finalizar os processos, 
então deixa eles finalizar.  Então acho que isso atrapalha um pouco o 
sistema. Isso aconteceu aqui e em todos os campi. Uns mais outros menos. 
(Diretor 3) 
 
Falando sobre territorialidade, é essa resistência que teve do pessoal 
administrativo, em ceder entre aspas o poder que eles tinham de resolução. 
Se eu começo a ensinar pro pessoal que trabalha na reitoria todo o serviço, 
daqui há pouquinho, eu perco todo meu território, já não tenho minha 
garantia ... ééé ....já não tem mais a garantia minha. Vamos supor, por 
exemplo, que estou aqui como coordenador de compras. Se já existe setor de 
compras lá, e eu passar todo meu conhecimento pro pessoal, vou perder 
território, por quê? Daqui a pouquinho não vai ter necessidade de eu ser 
coordenador aqui. (Diretor 3) 

 

Duas outras estratégias territoriais foram definidas neste estudo, por não encontrar 

correspondência na tipologia desenvolvida por Simmons (1998), Staub (2000) e Brown, 

Lawrence e Robinson (2005). São as estratégias da espionagem, que consiste em fiscalizar o 

trabalho da Reitoria, e da marcação cerrada, que consiste em cobrar insistentemente o que 

não está sendo feito conforme previsto. São utilizadas pelos servidores do Campus como 

formas de tentar restaurar o “poder de execução” perdido.  

 

A gente tem que ficar fiscalizando. Não tá previsto fiscalização de jeito 
nenhum, a gente fiscaliza prá não dar...prá não permitir que servidor seja 
prejudicado. Ou alguma coisa relacionada a instituição passe da hora ou 
tenha um prejuízo maior. (Coordenador 1) 
 
[...] já vi vááárias retificações que foram feitas porque a gente detectou erro 
aqui, coisas que às vezes eles não tem conhecimento, a gente tem que alertar 
que existe. É nesse sentido que a gente fiscaliza, fiscalização informal né, 
porque a gente não tem essa atribuição. (Coordenador 1) 
 
Então eles seguram [...] Tão concentrando trabalho de nove campus. [...] O 
pessoal da administração não consegue executar. Esse tumulto, assim, é 
desgastante. A gente tem que ir todo mês lá prá coisa andar. Bambuí já 
pegou o nome de ser o campus mais problemático. Porque que é o mais 
problemático? Por que é o que mais cobra. E cobra dentro do que a gente 
tem direito. Cobra mesmo. Os outros não sabem cobrar (Diretor 2) 

 

Para Fernandes e Zanelli (2004), a identidade profissional dos servidores é construída e 

reconstruída pelo exercício de papéis organizacionais. E em situações de mudanças, como o 

processo de integração do IFMG, há uma alteração nesses papéis, deixando profundamente 

abalada a identidade dos servidores. E, como forma de sobrevivência, tentam reaver o papel, 

reafirmando sua identidade profissional. Em comparação com outros servidores, vão se 

diferenciando ou se igualando em alguns aspectos, recuperando a identidade perdida, num 



90 
 

desejo de usá-la como credencial para se reapropriarem do território que outrora possuíam. 

Esse realce de características profissionais é denominado de marcação orientada para a 

identidade (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005).  Esses autores afirmam que os 

servidores que se sentem mais motivados a expressar seus distintivos através de 

personalizações dos territórios são aqueles que por outras formas, por diversas razões, são 

impossibilitados de serem distintos e mostrarem o seu valor.  Essa é a outra estratégia 

territorial utilizada pelos servidores do Campus Bambuí objetivando a recuperação do “poder 

de execução”. Fazem comparação entre eles e os servidores da Reitoria como forma de 

credenciá-los como justos proprietários do território.  

 

Outro problema são as pessoas que entraram na Reitoria. Todo mundo que 
trabalha hoje com licitação, com compras, são pessoas muito novas. Tanto 
em idade, como em tempo de serviço. [...] todos eles foram [nomeados] pra 
trabalhar com isso.  Já tinha uma gama de pessoas nos campi, anteriormente, 
que já trabalhavam com isso. Vamos dizer assim, com mais traquejo, com 
mais facilidade, que essas pessoas que entraram. Então essas pessoas que 
entraram não têm a mesma facilidade que as pessoas que já faziam esse tipo 
de serviço. (Diretor 4) 

 

[...] todos os processos implementados no IFMG partem é de Bambuí. Tudo. 
Quando se falou de pesquisa, é a nossa que tá na frente. A extensão nossa, tá 
na frente. A estrutura, a proposta de diretoria de ensino, e tudo mais, a 
departamentalização. Tudo partiu de propostas nossas. (Diretor 2) 
 

Essa marcação se estende também para as características institucionais, para suas 

particularidades, como forma de recuperar a identidade organizacional perdida no momento 

em que o CEFET Bambuí, uma autarquia, transformou-se em um Campus do IFMG, e passou 

a ser tratado pela Reitoria da mesma forma que eram tratados os outros campi. Essa 

diferenciação é feita pelos servidores do Campus Bambuí com o objetivo de confirmar sua 

pressuposição de que o território “poder de execução” deve voltar a ser propriedade dos 

mesmos. 

 

Você tem que estar provando a todo momento que você precisa de 
determinado item, que você precisa de determinada obra, que você precisa 
mais que outro local, não é isso? Que aqui é uma escola fazenda e que a 
demanda é diferente, por exemplo, de Ouro Preto, né? Ou de Formiga. Então 
a briga é nesse sentido. De você estar sempre tendo que provar que as 
necessidades são diferentes. (Diretor 3) 
 
É uma perda de identidade porque por muito tempo cada instituição foi 
conhecida pelo seu próprio nome, agora como todo mundo tem que se 
identificar como IFMG campus fulano de tal as pessoas têm aquela sensação 
de que estão perdendo alguma coisa, a gente ganha muito em troca disso, 
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mas às vezes a história, a cultura, as coisas que se a gente não tiver cuidado 
para não serem suprimidas, a identidade do campus tem que ser preservada, 
não mantendo a nomenclatura antiga, mas a parte de histórico, o de ações, de 
necessidades, dependendo da forma como se referencia de forma 
generalizada todos os campi, as pessoas sentem que aquela particularidade 
que a tornava notável dentro do cenário da rede ETP, ela deixou de ter 
importância. (Assessor). 

    

De acordo com Fernandes e Zanelli (2004), a cultura preserva a identidade organizacional, e 

essa se traduz na maneira como os seus servidores a veem, a imagem que constroem a 

respeito dela. E essa imagem organizacional também é construída pelo conceito que o público 

externo desenvolve sobre ela. Nota-se aí uma nítida relação entre identidade organizacional e 

imagem organizacional.  Porém, conforme a percepção dos servidores entrevistados, constata-

se que a imagem do IFMG ainda é um território em formação. Ainda há uma visão 

fragmentada de campus, baseada em sua cultura local que reafirma uma identidade local, 

resistente à formação de uma imagem sistêmica. E a instabilidade na formação dessa imagem 

organizacional pelos servidores do IFMG influencia a percepção da mesma pelo público 

externo.  

 

[...] parece que houve uma perda de identidade, entendeu? Minha escola, 
hoje não é mais isso, faz parte de um instituto. É questão só filosófica, né? A 
minha escola e eu faço parte do Instituto são bem diferentes. É a questão do 
bairrismo, né? Por exemplo, quando você falava, CEFET Bambuí, todo 
mundo enchia a boca, tava trazendo o nome da cidade junto, não é? Hoje 
você fala IFMG campus Bambuí ou senão, Instituto Federal. Então você 
praticamente omitiu a cidade, o nome da cidade. (Diretor 3) 
 
[...] a questão da própria identidade visual, assim, eu acho que talvez a gente 
ficou um pouco , aí parte do instituto, não sei.  Um pouco carentes assim 
talvez dessa identidade visual.  [...] Da imagem, né? Assim do instituto. 
Mesmo nos ambientes locais, né? [...] Mas eu acho que é uma situação que a 
gente demorou assim a interiorizar, né? E isso talvez tenha dificultado um 
pouco esse fluir, um pouco mais essa questão da mudança institucional? Por 
exemplo, eu acho que é uma situação ainda complicada quando a única 
referência na cidade ainda é o nome CEFET. E isso acontece em todo lugar, 
né? E em Belo Horizonte ainda é mais complicado, porque o CEFET Minas 
permaneceu CEFET Minas, né? CEFET-MG. Então quando a gente fala no 
instituto, o instituto IFMG, né? Eu já nem falo em IFMG, porque as pessoas 
acham que é UFMG. Ou então, quando você tenta fazer alguma referência 
ao CEFET, como “era CEFET, virou instituto”, [as pessoas perguntam:] 
“Haa...aquele ali na [avenida] Amazonas acabou?” As pessoas não 
conseguem visualizar isso ainda. Então essa questão da imagem, da 
identidade, isso eu acho que é um fato que dificulta um pouco essa presença, 
essa marca, essa presença. Até da gente também, se apossar um pouco dessa 
nova realidade. (Coordenador 4) 
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Tendo em vista que as manifestações territoriais dos servidores são motivadas pelo tipo de 

percepção que os mesmos têm da mudança e de seus respectivos efeitos (STAUB, 2004), dos 

sentimentos advindos desse fato, e das atribuições de culpa realizadas (SIMMONS, 1998; 

BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005), o presente estudo tentou captar os sentimentos 

dos servidores do Campus Bambuí em relação à mudança, revelados no momento da 

entrevista. De modo generalizado, giram em torno de frustrações, por entenderem que houve 

um retrocesso, uma formação de barreira para o crescimento do Campus. Raiva, por 

atribuírem esse retrocesso à vaidade e ao medo de outros servidores. Uma pequena parcela de 

medo de perderem a função gratificada ou de terem que mudar de sede. E em grande parte, 

um sentimento de inutilidade e de desvalorização profissional, diante da subtração de papéis.  

 
[...] assim a sensação que a gente tem é que [o Campus Bambuí] foi obrigado 
a parar o crescimento para esperar os outros campi (Coordenador 3). 
 
Aí é pura vaidade do Reitor. Pura vaidade do Reitor. Porque tem medo de 
que o trabalho nosso apareça mais do que o restante. Isso nós já 
comprovamos que a gente tem competência prá isso. (Diretor 2) 
 
Em relação a cargos, por exemplo, assim, de forma isolada e muito pequena 
eu acho, nem tão representativa assim, eu vi, assim, alguns servidores 
preocupados com isso, com medo de perder a função (risos), principalmente 
a CD, né? (risos). Eu vi assim, eu vi servidores preocupados com isso, 
conversas informais, né? (Coordenador 1) 
 
[...] vi também, [...], pessoas com medo também de ter que sair da sede, 
daqui, em função dessa unificação do quadro de pessoal, vi pessoas 
preocupadas com isso também. Pensar assim, aqui tem um excedente, a 
reitoria precisa, eu vou ser obrigado a ir para lá, vou ser obrigado a ir para 
outro campus. Vi essa preocupação e esse medo também. Essa demonstração 
de insegurança em relação a isso. “Nossa, e agora?  Tenho toda uma 
estrutura aqui, e se eu tô demais aqui, eles vão me pegar e mudar para outro 
campus, já que o quadro hoje é do Instituto”. (Coordenador 1)  
 
[...] eles ficaram meio perdidos, achando que iam perder e o trabalho deles ia 
ficar muito limitado (Diretor 3) 
 
[...] a gente fica travado. [...] os servidores da parte de administração, [...] 
teriam que ser bem mais aproveitados. [...] a pessoa faz um trabalho que ela 
estudou [...], entendeu? Hoje ela não pode ser aproveitada. Ficou...como diz, 
essa fato de ter ficado tudo lá na reitoria, aí ficou como neutro, entendeu? A 
gente não tem o valor que a gente tinha. É o que eu vejo. (Coordenador 2) 
 
[...] chegou uma época aqui...no início...um ano, um ano e meio atrás mais 
ou menos, de realmente você se sentir desmotivada. Porque você não podia 
fazer nada. (Coordenador 2)  
 

Percebe-se um grande vínculo, principalmente dos servidores mais antigos, com a Instituição, 

o que incentiva sobremaneira a adoção de estratégias territoriais por elas. Pois, de acordo com 



93 
 

Brown, Lawrence e Robinson (2005), quanto mais forte a propriedade psicológica de um 

território por parte de um indivíduo, mais ele estará empenhado a se engajar em 

comportamentos territoriais para defendê-lo de possíveis invasores.  

 
 
Eu senti que uma instituição que a gente construiu...que já tinha [...] 40 anos, 
né?...Eu senti assim que a gente tava perdendo aquilo que...perdendo o nome 
daquela instituição que a gente - eu falo a gente, pessoas que passaram antes, 
que estão aqui agora, que vão estar mais tempo ainda. Ééé ... perdendo uma 
grande parte daquilo que a gente ajudou a construir (risos)... O meu 
sentimento foi esse. (Coordenador 1)  
 
 

Expressões como “lá e cá” e “internamente e externamente”, encontradas nos fragmentos 

discursivos deste estudo, evidenciam que as linhas territoriais, que deveriam circundar o 

IFMG como um todo, deslocam-se para a divisão territorial entre Reitoria e Campus.  

 

[...] sendo importante as pessoas trabalharem aqui no campus, pra subsidiar o 
trabalho lá (Diretor 2)  
 
[...] porque eu fui lá, negociei com o Reitor e trouxe pra cá. (Diretor 3)  
 
[O Diretor-Geral] apesar de determinar certas diretrizes locais, [...] fica 
subordinado a uma situação de decisão externa, que a ele não cabe mais 
determinar. Então certas questões são internamente decididas e talvez 
levadas a uma decisão externa, né? Que está externamente ao campus e vai 
determinar como que as coisas vão funcionar, né? (Coordenador 4) 
 

 

5.3.2 Intra Reitoria 

 

 

Essa pesquisa também conseguiu mapear alguns territórios, alvos das disputas entre os 

servidores lotados na Reitoria do IFMG, com suas respectivas estratégias territoriais para 

mantê-los, defendê-los, conquistá-los (STAUB, 2004), demarcá-los ou restabelecê-los 

(BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005).  E o primeiro deles, de acordo com a 

percepção dos entrevistados, foi o território “cargo”.  

 

Mas você via que os [servidores da Reitoria] tinham uma certa disputa pelos 
cargos abaixo [dos cargos de Pró-Reitores], pelos cargos de diretor, de 
coordenador. Tinha uma certa disputa por esses cargos, né? [Ou] por, às 
vezes, algumas Pró-Reitorias ter Diretorias, outras não. Outras ter só uma 
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coordenação. Não tinha um organograma. Não ficou bem padronizado, né? 
Devido às funções que tinham que ser menores, né? Mas a gente percebeu 
sim, essas disputas, né? (Diretor 4). 
 
[O Reitor] saiu de Ouro Preto e foi prá Reitoria. Ele levou muita gente. 
Então houve muitas disputas por cargos na Reitoria, sim. De gente que tava 
querendo ir de Ouro Preto prá lá. (Diretor 2). 
 
[...] eles estão vendo um monte de gente que vai do interior prá lá recebendo 
uma CD, uma função, né? Ajuda de custeio na hora de mudança. Aí uma 
pessoa passa como Assistente em Administração.O salário hoje é. Alguma 
coisa assim, inicial né?  Prá morar em Belo Horizonte? O pessoal tá 
passando aperto né? Prá morar mal, mora, né? Mas, R$ 2.200,00 é bruto. Aí 
você desconta, quanto ... não sei quanto desconta aí ... transporte, aluguel, 
alimentação. Hoje a gente tem visto muita gente assim apertado mesmo. Se o 
cidadão for casado então,  entra em pânico. [...] e aí fica revoltado. Gente 
que passou no concurso PRA AQUELE LUGAR, tá ali por merecimento, e 
vem alguem do interior, ou dos outros campi, passa a ocupar o cargo, recebe 
uma CD, tem um status maior do que o dele. Coisas do ser humano, né? 
(Diretor 2) 

 

A disputa pela respectiva defesa e conquista do território “cargo” entre os servidores lotados 

na Reitoria está representada na FIG. 13. 

 

 

                                                           Alianças Poderosas 

      

 

       

Deseja defender                                      Deseja conquistar  

 

 

 

FIGURA 13: Competição pelo território Cargo 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

A estratégia territorial utilizada por esses servidores é a das alianças poderosas. Trata-se de 

coalizões entre servidores, permitindo a cada um o acesso a um poder emprestado 

(SIMMONS, 1998). As relações de amizade e de mútua proteção, neste caso, são utilizadas 

para a manutenção ou conquista de um território, e não para uma interação salutar entre os 

servidores.  
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Tem aqueles aquele grupo dos zapes,  que são amigos de um Pró-Reitor, 
amigos de outro Pró-Reitor, que se não tiver alinhados, as coisas não 
acontecem muito lá não. (Diretor 2)  
 
Protecionismo. Existe um protecionismo a algumas pessoas [na Reitoria] que 
dificulta. [...] é isso que eu vejo, que [algumas] pessoas são imexíveis. Que 
tão ali...e são imexíveis. (Diretor 4) 
 

O “espaço físico” é outro território valioso cobiçado pelos servidores da Reitoria do IFMG. 

Pois, diante do grande número de servidores nomeados para trabalharem no prédio da 

Reitoria, o espaço físico se tornou insuficiente para acolher a todos. E não existe um  critério 

para as divisões das salas, e nem sobre as prioridades, o que torna ambígua a propriedade do 

local.  

 
Atualmente na reitoria a gente tá passando por um processo de 
territorialização assim mais agressiva porque (risos), não sei se pode se 
chamar assim, mas não tem espaço. Espaço físico. Espaço físico mesmo, ele 
não existe mais na reitoria. E tem novos servidores chegando, né, com novos 
concursos que abriram, então tá tendo disputa, realmente (risos). A sala, que 
a sala é minha, que não sei o que, vamos pôr uma divisória aqui, uma 
divisória ali. E cada um tentando se ajeitar, e tudo mais, mas sem querer 
perder tanto, né, aquele espaço já conquistado. Mas efetivamente tem o 
problema de efetivos que chegam e que não tem prá onde ir. (Coordenador 
4) 
 
[...] como o lugar é muito apertado, essas coisas se afloram muito mais, né. 
Essas rixazinhas, essas picuinhas, lá. E acaba sendo um campo de guerra 
também. (Diretor 2) 

 
Essa disputa entre os servidores pode ser representada na FIG. 14. 
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FIGURA 14: Competição pelo território Espaço Físico 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

Foi detectada, nesse caso, na expressão “vamos pôr uma divisória aqui, uma divisória ali. E 

cada um tentando se ajeitar” a utilização da marcação orientada para o controle (BROWN; 
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LAWRENCE; ROBINSON, 2005).  Que para esses autores, é a utilização de símbolos, que 

não são personalizados, mas que comunicam as fronteiras de um território e quem é o 

proprietário psicológico do mesmo. Eles controlam o acesso ou o uso do território de 

propriedade ambígua.  

 

Os dois próximos territórios mapeados de acordo com o teor das entrevistas são disputados 

por servidores lotados na Reitoria, porém, oriundos de campus diversos. Esses servidores 

trazem consigo a visão fragmentada do IFMG e tentam se sobressair, juntamente com seu 

campus, perante outros servidores e outros campi. Essa realidade encontra correlação com a 

diáspora, que rompe a relação espacial e geográfica de um povo com seu território de origem, 

a qual tenta ser perpetuada do ponto de vista cultural e/ou simbólico, por esse mesmo povo, 

como se fosse “a promessa do retorno redentor” (HALL, 2003). Os servidores se recusam a se 

desterritorializarem do campus de origem, para se reterritorializarem no IFMG. O primeiro 

território disputado por esses servidores é o da “informação”.  

 

Sim, muita, muita, muita disputa. Tem muita. Quem tá lá quer privilegiar o 
seu campus. Até hoje. Assim, de uma certa forma, quer dar notícia, 
então...eu particularmente, as notícias logo que chegavam a mim, eu ligava 
prá [meu campus de origem], de imediato, né? Até algumas vezes fui 
repreendido e tomei puxão de orelha por causa disso. Por que a coisa 
chegava lá, e falava, como é que eles já tão sabendo lá, [no campus tal]? 
Entendeu? E era eu que já tinha passado a informação, né, [pro campus tal]. 
E, hoje realmente, eu não tenho muito esse sentimento de pertença. “Haa, eu 
sou [do campus tal], então vou privilegiar [o campus tal]. Hoje já consigo 
enxergar um pouco mais como Instituto. Tudo como Instituto e que todos 
tem que ganhar. Mas muita gente ainda não consegue ver isso (Diretor 4). 
 
[...] eu acho que as informações são primordiais, a gente ter gente na 
Reitoria. Todos os campi [tem que] ter alguém lá que possa estar por dentro 
dos assuntos que, às vezes, não chegam no campus, né? (Diretor 4). 
 

Essa dinâmica da competição pelo território “informações” é ilustrada pela FIG. 15. 
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FIGURA 15: Competição pelo território Informação 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 

 

Há uma disputa pela propriedade primeira desse território, conforme demonstrado nas 

expressões: “quem tá lá quer privilegiar o seu campus [...], quer dar notícia. [...] as notícias 

logo que chegavam a mim, eu ligava para [meu campus de origem], de imediato” e “estar por 

dentro dos assuntos que, às vezes, não chegam no campus”. Essa estratégia é denominada 

ocupação da informação, que, para Simmons (1998), é usada pelos servidores no afã de se 

tornaram os primeiros, senão, os únicos canais de informação. Pois informação significa 

“poder”, o segundo território almejado por servidores da Reitoria. 

 

[...] eles fazem reunião, dentro da Reitoria, deles, só deles, prá poder decidir 
alguma coisa, que não tá bem entre eles. Entendeu? Então você vê uma 
proteção entre [os servidores do campus tal] na Reitoria. Mas a gente já 
conseguiu um pouco desvincular isso do campus nosso de origem. Um 
pouco mais até do que o pessoal [do campus tal]. Né? Então, mas tem 
problema de relacionamento, assim, né? Você percebe que um protege o 
outro, e às vezes ataca o outro. Quer derrubar o outro porque é de outro 
campus [...], porque não é do grupo [do campus tal], né? Não é do grupo 
deles, tudo mais. Então a gente percebe isso (Diretor 4)    
 
 [...] a gente sabe que coisas que não são liberadas [pelos servidores da 
Reitoria] para [o campus tal], para [outro campus] são liberadas. Então não 
justifica, né? Assim, se é todo mundo [é] igual, né? Não têm a mesma 
necessidade [os dois campi]. Mas eu acho que tem uma pequena parcela [na 
Reitoria] que visa o poder (Coordenador 2). 
 

Percebe-se nas expressões usadas pelos entrevistados como “um protege o outro” e “grupo 

deles”, a adoção da estratégia alianças poderosas (SIMMONS, 1998) para a conquista do 

território “poder” entre os servidores da Reitoria, oriundos de campus diferentes. Essa 

dinâmica é representada pela FIG. 16. 
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FIGURA 16: Competição pelo território Poder 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 
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Ressalta-se que a estratégia alianças poderosas (SIMMONS, 1998) é utilizada na conquista 

de dois territórios na dimensão intra Reitoria: “cargo” e “poder”. Porém, com a diferença de 

que o primeiro território é disputado por servidores da Reitoria, independentemente do 

campus de origem e as alianças são feitas com pessoas de posições mais altas na hierarquia. E 

o segundo território é disputado por pessoas originadas de campi diversos e as coalizações são 

feitas entre as pessoas do mesmo campus.  

 

A reestruturação organizacional dos Institutos Federais, que adotou o formato multicampi, 

exigiu a constituição de um novo órgão executivo, com uma estrutura hierárquica própria, 

compostas por novos cargos, como Reitor, Pró-Reitores e Diretores. Cargos superiores e, 

portanto, representativos na conquista de status e poder para aqueles servidores que almejam 

alcançar tais territórios.  E essa possibilidade pode se tornar mais atrativa para os servidores já 

pertencentes ao quadro de pessoal da Reitoria. Pois, por meio das interações frequentes, já se 

identificaram com a cultura local, formando sua identidade social (FERNANDES; ZANELLI, 

2004).  

 
[...] é essa busca, essa aspiração de chegar mais em cima no poder. Não é?  
Isso vale [...] para o pessoal que tá na Reitoria. Por exemplo, um Diretor 
Administrativo que quer chegar a Pró-Reitor, ele quer chegar a Reitor. [...] 
então isso aí é uma cadeia. (Diretor 3) 

 
Diante deste contexto e, apesar de não revelado de modo claro nas entrevistas, subentende-se 

que servidores lotados na Reitoria, que se envolveram em disputas territoriais, percebem a 

mudança como um atrativo novo horizonte, que infla o desejo de conquistar maiores 

territórios. Por isso, procurou-se verificar se o mesmo ocorria entre os servidores do campus 

Bambuí. 

 

 

  5.3.3 Intra Campus 

 

 

Um fato considerável ocorreu no momento das entrevistas com os servidores do Campus 

Bambuí, quando questionados se houve alguma competição entre eles em consequência das 
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mudanças para a formação do Instituto. Todos foram unânimes em dizer que nunca se 

envolveram ou não tiveram conhecimento de disputas entre servidores dentro do Campus.   

Internamente eu não vi. Dentro do campus, eu não vi, assim. Talvez isso 
mais na esfera ali Reitoria e questões ligadas a esse ambiente. Agora dentro 
do Campus, assim, eu senti que as coisas permaneceram talvez mais ou 
menos no mesmo ritmo que já iria. [...]. Não sei. Não vi tanta mudança [...]. 
(Coordenador 4) 
 
No campus nosso não. E olha que você pode ver que nosso campus é o que 
mais trabalha pra dar certo. Isso aí você pode ver mesmo. (Diretor 1) 
 
Intra? Eu acredito que não. No nosso campus aqui, acho que não. 
(Coordenador 1) 
 

 
Em relação a essa inexistência de disputas internas, uma das justificativas apresentada foi o 

pequeno impacto da formação dos Institutos em relação à distribuição de cargos no contexto  

intra Campus. Em relação aos cargos que poderiam ser ocupados por servidores bambuienses 

na Reitoria, eles foram limitados a dois Pró-Reitores e alguns Diretores e poucos servidores 

podiam se candidatar, de acordo com critérios legais, ou apresentaram interesse. E, em relação 

a cargos do próprio campus, não houve mudanças, pois uma reestruturação de porte maior já 

havia acontecido anteriormente.     

 
Nós estávamos limitados, era no máximo 2 pró-reitores. Fomos limitados a 
isso. (Diretor 2) 
 
Aqui acho que não houve muito, porque a escola vinha de algo tudo novo. 
Se a escola viesse naquele mesmo tipo de administração que tinha há 
quarenta anos atrás e tivesse passado por esse processo, talvez a reação – 
talvez – pudesse ser diferente. Porque coincidiu a criação do instituto com o 
início da uma [nova] gestão. Então, tava todo mundo, com poucas exceções, 
[...] novo em todos os cargos, né? Então todo mundo tava crescendo junto, 
tendo uma chance nova. Mesmo o pessoal que tava no administrativo, houve 
uma mudança de quem tava no comando antes, que tinha um vício antigo, 
né? [...] Então mudou tudo. [Foram criadas] as diretorias sistêmicas. A 
escola nunca tinha pesquisa, extensão, passou a ter. Então era tudo muito 
novo. Então acredito que o impacto foi menor por causa disso. Já tinha 
passado por uma mudança muito maior. Exatamente. Essa é a 
palavra...muito maior. E quando nós passamos prá instituto, a única coisa 
que aconteceu foi que [foram fundidas] três diretorias em uma. Que nós 
tínhamos diretoria de pesquisa, separada, de extensão, e de pós-graduação, 
tudo separada. [Foram fundidas] as três em uma. A única coisa. Mas essas 
pessoas foram embora, e não fez diferença. (Diretor 2). 
 
 

Uma outra justificativa, de acordo com a percepção dos entrevistados, não só em relação a 

ausência de conflitos intra campus, mas também aos poucos conflitos inter Campus e Reitoria, 
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foi a forma como foi realizada a mudança: uma imposição legal e de inicialização 

extremamente rápida. Esse fato fez que muitos servidores ficassem perdidos, sem ter tempo 

para se inteirarem do que estava ocorrendo, enquanto as mudanças aconteciam. Não foi 

permitido a eles o tempo necessário para assimilar essa nova realidade.    

 
 

[...] não teve tempo de ter o luto da perda do CEFET, né. Nunca tinha 
pensado isso, agora que eu falei, que eu pensei. Não teve tempo, foi imposto. 
Virou CEFET, aumentou mil cursos de uma vez. Virou Instituto, parou 
(risos). Então assim...a gente tem que continuar trabalhando, tem que dar 
conta, tem menino formando, tem menino chegando, e talvez seja isso. 
(Coordenador 3) 
 

E em relação àqueles que vivenciaram mais intensamente a transição do CEFET Bambuí à 

Campus Bambuí do IFMG, a raiva e o ciúme experimentados, fizeram com que atribuíssem à 

Reitoria a fama de vilã. Isso remete à afirmação de que a intensidade das emoções e das 

consequentes estratégias territoriais adotadas têm a ver com a atribuição de culpa feita pela 

vítima em relação ao suposto invasor de território (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 

2005). Então, ao invés de brigas internas, se defendiam e se uniam para lutar contra a Reitoria 

pela reconquista de territórios perdidos. Isso pode ser visto no fragmento discursivo abaixo, 

quando o entrevistado reclama da lentidão dos processos no setor de planejamento, mas 

coloca os servidores do Campus, não como culpados, mas como vítimas da centralização da 

Reitoria.   

 
[As pessoas do Campus que trabalham no setor de] planejamento, coitados. 
Porque [...] eles dependem [...] muito de lá [da Reitoria]. A gente vai e briga 
com os coitados, porque acaba brigando, porque tá esperando o negócio. 
Ficou muito agarrado com [a Reitoria] (Coordenador 3) 
 

Não se trata, portanto, da adoção da estratégia “alianças poderosas” (SIMMONS, 1998), pois 

esse tipo de apoio recíproco dos servidores do Campus Bambuí, não acarreta influência extra 

na disputa inter Campus e Reitoria. É apenas um reforço das linhas territoriais entre Campus e 

Reitoria delineadas pelos próprios servidores, quando atribuem aos servidores do primeiro as 

posições de vítimas e aos servidores da segunda, as posições de culpados. Como se fosse um 

testemunho de solidariedade às dificuldades dos colegas de trabalho. Uma identidade de 

sentimentos e idéias.  
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Porém, de acordo com a percepção de um entrevistado, futuramente, com a deflagração do 

próximo processo eleitoral para novos dirigentes do IFMG, essa aparente calmaria e 

cooperação entre servidores pode se transformar num cenário de disputas. 

 

Mas eu acho que naturalmente, isso vai gerar né? Eu acho que futuramente 
talvez [...] essa questão da oposição e novos líderes, com talvez novas 
propostas, isso amadureça, né? Naturalmente. E se constitua outro cenário de 
disputa, né? (Coordenador 4) 

 

Diante desse contexto, torna-se importante analisar também as relações territoriais inter 

campi, de acordo com a percepção de alguns servidores do Campus Bambuí e Reitoria, que 

compõem a unidade de análise do presente estudo.  

 

 

5.3.4 Inter Campi 

 

 

De acordo com a percepção dos servidores entrevistados, o território “práticas” foi apontado 

como o principal alvo das disputas entre os servidores dos campi do IFMG, principalmente 

entre aqueles mais antigos. Cada um procura, à sua maneira, manter a forma de fazer o que já 

estava sendo feito nos limites de seu campus e tenta impor a adoção dessa prática em todos os 

campi do IFMG.  

 

[...] nos primeiros meses eu senti muito – principalmente nas reuniões que eu 
participava – que envolviam vestibular, que envolviam processos que cada 
instituição fazia o seu há décadas e vinham naquele ritmo e agora tinham que 
abrir espaço para que as particularidades de outra pudessem ser 
apresentadas. Então houve realmente algumas disputas como “porque esse 
tipo de documento está vindo com cópia de Bambuí prá servir de parâmetro 
para balizar a questão do processo do Instituto?”. “Porque que o deles está 
melhor e não o nosso?”.  Ou de outro campus. E essas relações foram 
veladas, mas não deixavam de ser notável. Porque cada escola que já era 
uma autarquia, já tinha no mínimo 40 anos de história, imagina você largar 
mão de tudo que você é, e tudo que você foi e falar “não, nós vamos seguir 
esse método de trabalho, porque ele funciona melhor em outro lugar”. É 
você abrir mão do que você fez a sua vida inteira e admitir que você não tava 
fazendo talvez da forma mais adequada. Ou a sensação de que não tava apto 
a fazer direito. E às vezes não era. Era só por causa das particularidades. A 
pessoa fazia bem no local em que ela estava, e atendia à necessidade ali. Mas 
quando você joga num âmbito de 6 campi espalhados por quase todo o 
Estado, aquele processo não tinha mais condições de se sustentar. Ele não 
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era mais local. Ele tinha que ter uma abrangência maior. Então, as pessoas se 
sentem preteridas. (Assessor) 

 

Esse desejo de impor as “práticas” do seu campus para todo o IFMG foi evidenciado também 

nas reuniões entre representantes de áreas funcionais de todos os campi para a implantação do 

ERP, uma ferramenta informatizada para a gestão integrada.  

 

[...] um jeito de fazer, né? Agora com a implantação do ERP, né? é uma 
situação que eu acho que é uma experiência interessante também. [...] 
Porque é principalmente [com] a implantação do ERP, pela TOTVS, ou 
então [com] o Conecta, o projeto Conecta, [que] a gente percebe muito bem, 
às vezes, a intenção de impor mesmo certas questões que já eram tradição de 
algum campus.  [...] porque já tinha um saber fazer daquela forma,  né? Já 
tinha o modis operandi ali determinado. E se realmente funcionava para 
aquela realidade, que isso [possa] ser realmente implementado da mesma 
forma em todos, né? Então acho que essa dificuldade de talvez adaptar, o 
que dá certo em um, o que pode dar certo em outro, e qual que é a realidade 
do outro, e tudo mais.  Isso ainda existe uma dificuldade. Então tem uma 
questão de superposição aí de certos modelos e questões, que já vêm das 
antigas autarquias, e que se quer, talvez, deixar reproduzir naquele ambiente 
ali. [...] Então é uma situação que eu acho que existem essas disputas assim, 
de quem sabe fazer, ou quem já tem uma maior tradição nisso ou naquilo, 
deve ser dirigente então na implantação desse outro processo. Então ainda é 
muito difícil as pessoas se despirem dessa roupagem administrativa ou do 
cotidiano antigo, e realmente vestirem uma nova camisa, um novo conceito, 
que foi costurado por todos ali. Então isso é muito complicado. 
(Coordenador 4) 

 

A dinâmica da disputa pela manutenção das “práticas” de seu campus, conseguida com a 

adoção das mesmas por todo o IFMG, está representada FIG. 17. 

 

 

 

                                               Marcação orientada para a Identidade 

      

 

       

            Deseja manter                              Deseja manter 

 

 

 

 

FIGURA 17: Competição pelo território Práticas 

Fonte: Autora, adaptado de STAUB, 2004, p. 87 
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Conforme relato dos entrevistados, os servidores buscavam perpetuar as “práticas” adotadas 

em seu campus, tentando fazer com que fossem também adotadas por todos os campi do 

IFMG, ao considerá-las as mais bem sucedidas para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Para isso, lançaram mão da estratégia marcação orientada para a identidade (BROWN; 

LAWRENCE; ROBINSON, 2005). Essa é a outra estratégia territorial utilizada pelos 

servidores dos campi do IFMG visando a manutenção das “práticas organizacionais”. Eles 

descrevem as “práticas” bem sucedidas de seu campus em comparação com as dos demais 

campi, numa tentativa de manter e expandir esse seu território.  

 

[Em relação à] divulgação de vestibular, [...] a gente já tinha um processo 
mais maduro, mais organizado, que os outros campi. (Assessor) 

 

Essa estratégia territorial foi classificada como marcação orientada pela identidade 

(BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005) seguindo a premissa de que a cultura 

organizacional é um conjunto de pressupostos básicos que definem o modo de pensar e de 

agir de seus servidores (FERNANDES; ZANELLI, 2004). Sendo que o modo de pensar é 

exemplificado neste estudo pelas formas de perceber a mudança nos territórios 

organizacionais. E o modo de agir pela forma de lutar pela manutenção, defesa, conquista 

(STAUB, 2004), marcação, restabelecimento (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005) e 

expansão dos territórios, mas também pelas práticas organizacionais há muito tempo adotadas 

pelos campi. Em outras palavras, as “práticas” fazem parte da cultura organizacional, que por 

sua vez, preserva a identidade organizacional (FERNANDES; ZANELLI, 2004). E a partir do 

momento em que os servidores de um campus percebem mudanças em suas “práticas” 

organizacionais, sentem que estão perdendo também a identidade organizacional, o que faz 

com que se envolvam em ações para a recuperação da mesma. Essas ações se traduzem na 

comunicação de manifestações de apreço de suas “práticas” como forma de manutenção das 

mesmas, e consequente preservação da sua identidade organizacional.  

 

Conforme o conteúdo das entrevistas, nota-se que alguns entrevistados percebem um natural 

desejo de um campus se sobressair mais que outro campus do IFMG, principalmente 

incentivada por uma velada intenção inicial da Reitoria em uniformizar os tamanhos dos 

campi. 
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[...] lógico que [o Campus] Ouro Preto [...] pensa em desenvolver melhor 
que [o Campus] Bambuí. [O Campus]  Bambuí pensa em melhor 
desenvolver que [...][o Campus] Formiga.  Na verdade uma outra coisa que 
eu acho [é] que quando se criou o Instituto, o pessoal que tava no comando 
inicial, pensava em uniformizar o tamanho dos campi dentro do próprio 
instituto. Por exemplo, vamos supor que [o Campus] Bambuí tem, sei lá, 
cento e poucos professores.  [O Campus]  Formiga tem, vamos supor, 40 
professores. Então dá uma certa freada aqui, prá igualar a outros campi. Isso 
eu acho que é um ponto negativo, né? Tinha que meio encoberto essa meta. 
Aí [o Campus] Bambuí tem que frear. Ouro Preto [também]. Para dar a 
chance pros outros crescerem. Mas eu acho que não é uma política certa não. 
(Diretor 3).  

 

Mas prevê a instauração futura de concretas disputas territoriais entre os campi do IFMG, 

semelhantemente à previsão, feita anteriormente por outro entrevistado, de futuras disputas 

entre servidores na dimensão intra campus. E a justificativa para essas novas disputas, é a 

conquista de mais poder, um interesse pessoal, diminuindo, em contrapartida, o bairrismo de 

alguns servidores. Sendo que o termo bairrismo é utilizado aqui como afeição especial ou 

exagerada à cidade de origem ou onde mora (HOUAISS, 2009).     

 

Agora, acho também o seguinte, que vai haver essa disputa territorial, essa 
disputa entre campi. Isso aí pode ter certeza que sim. Vai haver ainda. Por 
que o seguinte, o homem, como eu falei, ele sente necessidade de poder, de 
crescer, ou em termos econômicos ou em termos de poder. Se tem essa 
aspiração de que ele - pode ser um professor ou o pessoal administrativo - 
chegar a reitor, entendeu? Então vai ter uma disputa muito grande entre os 
campi prá ver qual vai se sobressair em relação aos outros prá ser candidato 
a reitor, ou pegar um cargo na reitoria – pró-reitor, etc. Então eu acho que, 
nesse sentido, vai continuar crescendo o território. Por outro lado, esse 
crescimento em função, vamos supor, do amor à instituição, do bairrismo, 
diminui. Porque aquilo que eu falei no início, não é mais Escola Agrotécnica 
de Bambuí,  CEFET Bambuí, é o Instituto Federal de Minas Gerais. Fica 
pertencendo a um território maior, né? (Diretor 3). 

 

E a ocorrência dessas futuras disputas é reforçada por uma previsão das consequências da 

grande expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Para o 

entrevistado, com o crescimento da rede, a parcela de recursos de cada campus vai ficando 

cada vez menor.  

 

[...] tá criando esse mundo de escolas aí, quem vai pagar a conta somos nós, 
[...], não tem como ser diferente não. O quadro administrativo tinha sei lá, 
35.000 pessoas não é isso? Se não me engano. 35.000 entre professores e 
técnicos administrativos no país? Hoje nós vamos beirar quanto? 80.000? 
70.000? E o bolo?  Hoje ainda não está no momento ainda. Mas o bolo vai 
chegar um momento que ele vai parar e vai ter que dividir com o mesmo 
tanto de gente. Vai aumentando né? A fatia vai ficando menor. E quando 
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você cria um campus novo, que não tem nada...aí você tem um cargo de 
direção, você tem um outro cargo administrativo, cargo de ensino, função 
gratificada. Isso vira uma coisa de doido. (Diretor 2) 

 

Um outro entrevistado alerta sobre a importância de união entre o Campus Bambuí e a 

Reitoria, tendo em vista um maior crescimento do Campus. Porém incentiva a disputa entre 

campi, o que demonstra que as linhas territoriais não coincidem com os limites do IFMG.  

Ignora-se o quadro geral no desejo de vencer a batalha. (SIMMONS, 1998). 

 

Agora é o seguinte, nos casos nossos aqui, particularmente em Bambuí, eu 
acho que tem que ter uma Diretoria muito assim voltada pro interesse local. 
[...] Mas tem que trabalhar muito se quiser crescer.  Tem que trabalhar muito 
junto com a Reitoria. Tem que esquecer disputa entre Reitoria e passar a 
disputa entre campi. Senão vai parar. Entendeu? [...]. [O Reitor] tá com o 
poder na mão. Não tem como. “Haaa, mas o orçamento pra todo campi já é 
definido!!”. Mas você pode ter orçamento e não conseguir gastar. Porque prá 
você gastar, você depende da reitoria. As compras, as obras,  tá tudo lá. 
Acho que as disputas vão ser mais entre campi [do que] com a Reitoria 
(Diretor 3).  

 

Outras questões relevantes levantadas pelos entrevistados na dimensão inter campi do IFMG 

são a distância geográfica e a diferença cultural entre eles. Questões que dificultam a 

interação, mas que alguns servidores, em experiências recentes, conseguiram superá-las, por 

meio do conhecimento e do respeito.  

 

[...] nós reunimos 5 campi para definir as normas [para implantação do 
ERP]. No início foi muuuito difícil. Mas eu acho que a dificuldade maior 
não foi a disputa por espaço.  Foi a diferença cultural. Até a gente entender o 
que que cada coisa significava pro outro, sabe? Às vezes a gente tava 
lutando por uma mesma coisa só que prá mim tinha um significado, tinha 
uma palavra, pro outro era ... Tanto o significado emocional, cultural, como 
uma simples nomenclatura, que era usada diferente, sabe?  Eu acho que [o 
IFMG] ficou num espaço muito grande – pensa Bambuí a Governador 
Valadares – é uma cultura enorme diferente. Tanto é que eu tenho mais 
afinidade com a fulana que é de Formiga, que é mais ou menos de uma 
mesma região, as meninas de Congonhas falam mais ou menos a língua de 
Ouro Preto. A de São João Evangelista já ficava mais isolada, ela não tinha 
alguem da região dela. Então a diferença cultural é muito grande. 
(Coordenador 3) 
 
[...] depois que a gente conseguiu entender a diferença cultural, entender o 
significado do campus para cada um - porque isso interfere, cada um vê 
duma maneira -  ficou super fácil nosso trabalho e a gente saiu de lá amigo. 
Eu falei que foi o maior ganho nosso, foi aprender a superar a adversidade 
que teve. Porque no início era muito diferente, até a gente entender que a 
gente tava tentando falar a mesma coisa, mas a nossa diferança cultural era 
muito grande (Coordenador 3). 
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E ao mesmo tempo eu acho que, apesar de ser difícil, até por essa questão de 
distância física, regional, e tudo mais, a gente [pode conseguir] enxergar 
como um todo, né? Como parte integrante daquela realidade, né? Nossa 
realidade institucional é a mesma. Nós pertencemos à mesma realidade 
institucional que São João, que Ouro Preto, apesar das particularidades de 
cada local do nosso cotidiano, mas institucionalmente a gente está na mesma 
realidade política, dentro da mesma realidade dentro do Estado, dentro de 
um poder que é o mesmo (Coordenador 4). 

 

 

Essa situação demonstra que a inexistência de códigos e símbolos culturais 

compartilhados dificulta muito a interação entre as várias instituições. Se cada uma “fala 

uma língua”, o entendimento entre as partes fica mais demorado e necessita de maior 

tolerância das mesmas frente às diferenças.   

 

 

5.4 Impactos das estratégias territoriais sobre o processo de interação pessoal 
 
 
De acordo com os fragmentos discursivos citados anteriormente, desde a concepção do 

IFMG, a relação entre Bambuí e Ouro Preto foi permeada por discórdias e embates. A 

estratégia de intimidação (SIMMONS, 1998), traduzida em “bate bocas” foi utilizada por 

ambas as partes tanto na disputa pelo território “local da reitoria”, como para conquistar a 

“parceria” de outras Escolas Agrotécnicas. E a decisão final de fazerem parte de um mesmo 

Instituto somente foi possível por meio da utilização da estratégia da acomodação 

(SIMMONS, 1998) por parte das duas Instituições, quando através de um minucioso cálculo 

de vantagens e prejuízos, chegaram à conclusão de que o melhor seria aceitar, sem contudo 

mudarem seus pontos de vista.  Essas duas estratégias corroboraram a discórdia entre as duas 

Instituições e produziram um clima de desconfiança perdura até o processo de integração das 

atividades operacionais e administrativas do IFMG. 

 

As estratégias de ocupação de autoridade e alianças poderosas (SIMMONS, 1998), 

utilizadas pela Reitoria do IFMG podem traduzir o receio de dividir responsabilidades e não 

conseguir conquistar todos os territórios necessários à formação e condução de uma 

Instituição de porte maior. Mantendo a autoridade em suas mãos e se fortificando por meio do 

apoio de outros diretores-gerais, ela se torna mais eficiente na manutenção de seu território, 

ao mesmo tempo que inviabiliza a possível ação contrária da Direção-Geral do Campus 
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Bambuí.  Esse Diretor, por sua vez, utiliza-se da estratégia de acomodação, consciente da 

irreversibilidade do processo e fazendo jus ao mesmo cálculo de vantagens e prejuízos citado 

anteriormente. Todas essas estratégias contribuem negativamente na necessária interação 

entre todos os membros do IFMG. 

 

Passando-se para o nível administrativo e operacional da relação entre Campus Bambuí e 

Reitoria, nota-se, por parte dos servidores desta, a utilização de estratégias na manutenção e 

restauração do território “poder de execução” que impactam sobremaneira na interação entre 

os membros do IFMG: a ocupação de autoridade (SIMMONS, 1998), pelos mesmos motivos 

de desconfiança narrados anteriormente; as alianças poderosas (SIMMONS, 1998), por 

reforçar a percepção de que se sentem mais seguros com seus pares; e o afastamento 

(SIMMONS, 1998), por desmerecerem o trabalho dos outros, impactando diretamente na 

autoestima dos mesmos. 

 

Por outro lado, os servidores do Campus Bambuí utilizam-se na mesma disputa das 

estratégias de espionagem e marcação cerrada, nomeadas pela autora deste estudo, 

demonstrando não confiarem na competência administrativa dos servidores da Reitoria, por 

considerá-los inexperientes, e por receio de que o Campus seja prejudicado. Essas atitudes 

reforçam ainda mais as dificuldades de uma interação salutar entre eles. Quando não há 

confiança não há interação positiva.  

 

Na dimensão intra-reitoria, a presença das estratégias de alianças poderosas e ocupação de 

informações (SIMMONS, 1998), também impactam na interação pessoal, visto explicitarem a 

adesão a grupinhos de maior confiança e a busca do domínio de informações com o objetivo 

de beneficiar alguns campi em detrimento de outros.  

 

Todavia, algumas estratégias utilizadas para reagirem a uma suposta invasão territorial podem 

ser apontadas, em algumas situações, como saudáveis para a interação entre os servidores. A 

marcação orientada para a identidade (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005), 

praticada pelos servidores do Campus Bambuí é uma delas, quando parte-se do princípio que 

há uma maior união e valorização dos próprios talentos como forma de se sobressaírem frente 

a um suposto invasor. Mas quando é utilizada como forma de resistência dos indivíduos a 

uma desterritorialização do Campus, impossibilitando-os de se enxergarem como membros de 

um grupo maior, ela não pode ser considerada uma estratégia salutar para a interação pessoal.  
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A marcação orientada para o controle (BROWN; LAWRENCE; ROBINSON, 2005) é outra 

estratégia positiva na interação pessoal, quando na Reitoria, por exemplo, as divisórias, são 

colocadas como forma de permitir a todos condições de trabalho, sem atritos, em ambientes 

pequenos. Mas são negativas, quando utilizadas para marcar um ambiente maior para si, em 

detrimento de outros, demonstrando uma assimetria de importância entre os servidores.  

 

 

5.5 Impactos das estratégias territoriais sobre o processo de integração das atividades 

administrativas e operacionais do IFMG  

 

 

Para que haja uma eficaz integração das atividades administrativas e operacionais é necessária 

uma interação positiva entre os servidores. Portanto todas as estratégias, citadas 

anteriormente, que impactaram na interação pessoal, provavelmente, também influenciaram 

na integração das atividades. 

 

Todavia, particularmente, algumas estratégias parecem ser mais incisivas nesse processo, 

como a estratégia da manipulação de informações (SIMMONS, 1998), utilizada tanto pelos 

servidores da Reitoria como pelos servidores do Campus Bambuí. No primeiro caso, como 

forma de demonstrarem que possuem conhecimento de todas as atividades e recusarem a 

ajuda de servidores do Campus. E no segundo caso, como forma de esconderem informações 

importantes, fruto da experiência de anos no assunto, e reaverem a propriedade do território 

“poder de execução”. Pois, se não há o compartilhamento de experiências e conhecimentos, 

não pode haver a integração das atividades.  

 

A outra estratégia que repercute mais nos resultados da integração é a ocupação da 

autoridade (SIMMONS, 1998), utilizada tanto pelo reitor na manutenção da “autonomia”, 

como pelos servidores da reitoria na manutenção do “poder de execução”.  Pois quando a 

centralização é muita, perde-se a oportunidade de se aprender com as experiências dos outros 

e torna-se o processo mais lento, pois são poucos os servidores que executam as tarefas que 

impactam diretamente no desempenho de todas as unidades. Por isso, a reclamação constante 
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é de demora, de atraso, de burocratização, conforme o fragmento discursivo seguinte. Esse 

fato dificulta a integração das atividades.  

 

[...] acontece muita das vezes do processo lá [na Reitoria] demorar mais do que o previsto. 

(Coordenador 2) 

 

A centralização de autoridade, de conhecimento e de execução das atividades por alguns 

servidores do IFMG impede que fatores imprescindíveis à integração aconteçam, como a 

conjugação de conhecimentos e experiências. Essa ausência de troca de informações se torna 

um gargalo no fluxo de atividades, tornando-o burocrático e lento.   
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6 CONCLUSÕES 
 

 

O Governo Federal, com a criação dos Institutos Federais, procurou aplicar funcionalmente a 

territorialidade, procurando tornar mais eficiente a distribuição e aplicação dos recursos 

federais. Com o objetivo de conquistar o território “competência logística” determinou que 

nenhum instituto tivesse unidade construída fora do estado onde está sua reitoria e que fosse 

observada a natureza da investigação dos institutos nas respectivas mesorregiões (SILVA, 

2009). A opção por adotar uma estrutura multicampi e a definição do território de abrangência 

das ações dos Institutos Federais mostraram seu compromisso de intervenção nas respectivas 

regiões, criando soluções técnicas e tecnológicas para problemas identificados, visando o 

desenvolvimento sustentável com inclusão social (PACHECO, 2008).  

 

Porém, a fragilidade de suas determinações veio à tona quando foram mudadas para atender 

interesses políticos. Nesse momento cai por terra a territorialidade funcional, e entra em cena 

as disputas territoriais, utilizadas para atender interesses de políticos em aumentar seu número 

de eleitores. A decisão técnica cede lugar à decisão política. Isso leva a crer que o “gene 

egoísta” sempre tenta se impor frente a decisões que visem o bem comum.  

 

Todavia o redesenho da rede federal de educação faz com que as antigas autarquias 

conquistem no campo educacional o território “status”, que por sua vez é utilizado como 

ferramenta para a conquista de outros territórios como “recursos” e “parceria”. Esses dois, por 

sua vez, são utilizados na conquista do território “pesquisa”. Esse fato ratifica a afirmação de 

Simmons (1998) e Staub (2000; 2004), de que os territórios podem ser abordados tanto como 

territórios de ocupação como territórios de uso.  

 

Outro ponto levantado no estudo do processo de formação dos Institutos Federais foi a 

ausência de um plano de ação, que definia claramente os limites e a forma de atuação dos 

gestores pertencentes à Reitoria e aos Campi. Essa liberdade gerou opiniões ambíguas e cada 

um adotou políticas administrativas conforme suas premissas, que muitas vezes se chocavam 

com opiniões contrárias. Esse aspecto encontra coerência com a afirmação de Brown, 

Lawrence e Robinson (2005), de que quanto mais ambígua for a propriedade psicológica de 

um território, mais os membros organizacionais se dedicarão a marcar esses territórios com o 
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objetivo de restabelecer um entendimento compartilhado em relação à propriedade dos 

mesmos.  

 

No caso específico da instituição pesquisada, o IFMG, a reitoria optou por uma administração 

mais centralizada e encontrou resistências daqueles que defendiam uma maior delegação de 

responsabilidades. Esse choque de opiniões deflagrou a prática de estratégias territoriais como 

forma de conquistar, manter, defender ou recuperar os territórios organizacionais.  

 

Por se tratar de Instituições Públicas e a mudança organizacional ter sido imposta por uma lei, 

os servidores estavam cientes da irreversibilidade do processo. E se não estavam satisfeitos 

com o mesmo e atribuíam ao Governo a culpa pelos transtornos gerados, não consideravam 

viável uma disputa territorial entre eles, visto estarem mutuamente em posições muito 

distantes. A forma como foi gerida a transformação no IFMG é que assumiu a fama de vilã e 

que desencadeou as respectivas competições territoriais. 

 

A estabilidade funcional é uma outra característica do serviço público que pode ter 

influenciado as características das disputas territoriais no IFMG. Os cargos não foram os 

territórios alvos, visto não existir a possibilidade de perdê-los por meio da demissão. As 

gratificações por funções de confiança poderiam figurar no cenário das disputas, mas como 

eram muito limitadas e estavam atreladas a uma mudança para o local da sede da Reitoria, 

condição que não agradava a muitos, não motivaram muitas disputas.   

 

As competições entre Reitoria e Campus Bambuí se efetivaram principalmente na conquista 

de territórios representativos de papéis organizacionais, como “autonomia” e “poder de 

execução”.  Esses territórios impactam diretamente na identidade pessoal e profissional dos 

servidores e na identidade da organização. Não foram disputas entre servidores e sim, entre 

coletividades organizacionais. O cargo não foi o alvo, como mencionado anteriormente, mas a 

instituição como um todo. Lutavam, não pela posse dos territórios, mas pelo uso deles.  

 

As estratégias territoriais mais críticas na tipologia de Simmons (1998) utilizadas pelos 

servidores nas disputas inter Reitoria e Campus foram a ocupação da autoridade, por parte da 

primeira, como forma de centralizar as atividades decisórias e executórias, e a manipulação 

de informações, por ambas, sendo que na Reitoria, era utilizada para esconder a informação 

de que não sabiam executar certas ações, e no Campus, como forma de não passar sua 
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experiência na condução dessas mesmas ações. Isso impactou sobremaneira na interação entre 

os servidores e na integração das atividades administrativas e operacionais. Mas, sobretudo, 

impactou na eficácia e eficiência organizacional, pois ao centralizar a execução no âmbito da 

reitoria, sem a eliminação de cargos e funções nos seus campi, onerou-se a máquina pública, 

pois os quadros funcionais ficaram duplicados. E como a equipe da Reitoria era composta por 

servidores novatos, recém nomeados de concursos públicos, e em número reduzido se 

comparados à amplitude do IFMG, o andamento das atividades ficou lento, burocrático e, às 

vezes, necessitava ser refeito, gerando um retrabalho.  

  

As conclusões para a inexistência de sabotagens, estratégias mais violentas ou em frequência 

maior no Campus Bambuí, se comparado ao cenário de empresas privadas, podem estar 

ligadas a uma postura de resignação do servidor público, por se escorar no benefício da 

estabilidade e por, nesta situação específica, não estar em jogo gratificações financeiras 

significativas. Na dimensão intra Reitoria pode-se apontar algumas estratégias como “alianças 

poderosas” e “ocupação de informações” como forma de conquistar poder e gratificações 

financeiras, pois, especificamente, nesse âmbito as possibilidades de progressão são maiores.  

 

Pode também ter relação com a observação dos entrevistados de que foi uma decisão legal e 

de início muito rápido, fazendo com que os servidores fossem levados pelos acontecimentos 

sem ter muita consciência do que estava acontecendo. Eles por um bom tempo entre a 

promulgação da Lei e a implementação da integração das unidades, acreditaram que não 

teriam muitas mudanças nos papéis desempenhados, pois a referida legislação não 

determinava sobre essa questão. Quando o modelo de gestão mais centralizado foi implantado 

no IFMG, eclodiram-se as reações e as estratégias territoriais citadas neste estudo, mas de 

forma branda, pois o poder estava nas mãos da Reitoria e havia uma relação de total 

dependência do Campus para com a mesma no desenvolvimento de suas atividades 

administrativas e pedagógicas.  

 

Todavia, pode-se concluir que há a indicação de que, mesmo em número limitado e utilizadas 

de forma não tão agressiva, as estratégias territoriais podem interferir negativamente na 

interação dos servidores, na integração das atividades administrativas e operacionais e na 

eficiência e eficácia organizacional. Isso se dá quando os limites territoriais deixam de atender 

os interesses organizacionais para atender a interesses particulares, subvertendo o 
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desempenho da instituição. Essa exigência se aplica tanto a organizações públicas como 

privadas.  

 

A presente pesquisa contribui no sentido de trabalhar a territorialidade no campo dos estudos 

organizacionais, reforçando pesquisas anteriores como Simmons (1998); Staub (2000; 2004) e 

Brown, Lawrence e Robinson (2005). Todavia, foi possível ir além das constatações e trazer 

novo impulso ao estudo do tema, quando diferentes estratégias territoriais emergiram na 

análise das entrevistas, e não encontrando correspondência nas tipologias desses autores, 

foram batizadas de “pulverização de poder”, “espionagem” e “marcação cerrada”. Esses 

achados se tornaram contribuições ao avanço do estudo da territorialidade, especialmente em 

seus aspectos teóricos e empíricos.  

 

O estudo contribui também quando, diferentemente das pesquisas citadas, traz à tona  a 

territorialidade em uma organização pública, apontando algumas características desse setor 

que sugerem influenciar a adoção de estratégias territoriais e as consequências das mesmas.  

 

Todavia, a pesquisa apresentou limitações que podem ter comprometido a nitidez das 

conclusões formuladas: 

 

a) foi concebida segundo a percepção dos entrevistados, o que pode impedir uma retratação 

fiel da realidade; 

b) apesar da garantia de anonimato, a gravação das falas no momento da coleta de dados fez 

com que os entrevistados ficassem intimidados, provocando um policiamento das expressões 

e pedidos de que alguns trechos não fossem transcritos na dissertação;  

c) o estudo foi realizado apenas com servidores da Reitoria e do Campus Bambuí, impedindo 

a afirmação de que as estratégias territoriais encontradas são utilizadas pelos servidores de 

todos os campi do IFMG. 

 

Diante da importância e complexidade da territorialidade humana como perspectiva analítica 

para estudos organizacionais, são oferecidas algumas sugestões para pesquisas futuras: 

 

a) estender o estudo das estratégias territoriais a todas ex- autarquias que foram transformadas 

em campi do IFMG; 
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b) aplicar a mesma pesquisa em outras instituições públicas com o objetivo de confirmar ou 

negar as conclusões formuladas; 

c) analisar a mudança organizacional como um processo de des-re-territorialização, com seus 

impactos nas identidades múltiplas dos funcionários e consequentemente, no seu desempenho 

pessoal e profissional.  
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APÊNDICE A 
Roteiro de Entrevista 

 

 

Em 2007, por meio do Decreto Presidencial nº 7.022, foram definidas as diretrizes para a 

remodelação da rede federal de educação tecnológica, o que se concretizou em 2008, por 

meio da Lei nº 11.892, que criou os Institutos Federais. 

 

1) Objetivamente, na sua opinião, qual foi o principal objetivo do Governo Federal na 

formação dos Institutos Federais? 

 

2) Como foi o processo de formação do Instituto Federal de Minas Gerais? 

 

3) O que mudou no CEFET Bambuí quando se transformou em um campus do IFMG? 

(hierarquia, papéis, processos de trabalho e de decisão). 

 

3) No início do processo, qual foi seu maior sentimento? 

 

4) E na sua opinião, de modo geral, qual foi o sentimento dos demais servidores? 

 

5) Durante o processo de formação do IFMG, houve perdas de espaços? Quais foram esses 

espaços? 

 

6)Você, na execução do seu trabalho, foi diretamente afetado por essas mudanças? 

 

7) Na sua opinião, quem foi mais afetado por essas mudanças? 

 

8) Ocorreram disputas entre servidores na conquista ou defesa de espaços?  

 

9) Como foram essas disputas? Você pode me contar uma história sobre esse assunto? 

 

10) Na sua opinião, que tipo de espaço foi (ou ainda é) o mais disputado? 
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11) Você acha que essas disputas por espaços (ou territórios) tiveram efeitos na interação 

pessoal e na integração das atividades operacionais e administrativas do IFMG? 

 

12) Você acha que o objetivo do Governo Federal com a formação dos Institutos está sendo 

alcançado no IFMG? Por quê? 

 

(Breve explanação sobre o tema territorialidade) 

 

13) Você gostaria de comentar mais alguma coisa em relação à formação do IFMG que, pela 

sua experiência, seja importante para o estudo das disputas territoriais? 

 

 


