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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 
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– 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.  
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