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Resumo 

 

 

No departamento de arquivo os grupos informais são um dos fatores que exercem uma forte 

influência no ambiente organizacional. São estes grupos informais que irão reunir as pessoas 

com ideias e objetivos semelhantes mantendo um bom relacionamento entre si e a 

organização.  Este projeto tem como objetivo analisar a influência e importância, tanto social 

como científica, da Teoria das Relações Humanas na rotina trabalhista da gestão do arquivo 

através da tipologia metodológica conhecida como Grupo Focal. Observa-se que os tópicos 

existentes na Escola de Relações Humanas têm influenciado diretamente na gestão de 

arquivos. Os fatores como motivação, recompensa e satisfação no trabalho contribuem para 

maior produtividade e qualidade no trabalho realizado em arquivos. Este é um estudo que 

contribui para a construção de melhores ambientes de gestão e otimiza recursos para o 

arquivo, haja vista os benefícios advindos do desenvolvimento organizacional na gestão das 

demais organizações.  

 

 

Palavras-chave: Comportamento Organizacional. Teoria das Relações Humanas. Arquivos. 

Gestão de Arquivos. 
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Abstract 

 

 

In the archive department the informal groups are one of the factors that exert a strong influence in the 

organizational environment. These informal groups will congregate similar people with ideas and 

objectives keeping a good relationship between itself and the organization.  This project has as 

objective to analyze the influence and importance, social as in such a way scientific, of the Theory of 

the Human Relations in the working routine of the archive management through the methodology 

known as Focus Group. It is observed that there are topics in the School of Human Relations that 

influenced directly in the management of archives. Factors as motivation, reward and satisfaction in 

the work contributes for bigger productivity and quality in the work carried through in archives. This 

is study contributes to the construction for a better management environment and optimizes resources 

for the archives, has seen the benefits from the organizational development in the management of 

others organizations.   

 
 

Keywords: Organization Behavioral. Human Relations. Archives. Archive Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa insere-se na linha de Gestão da Informação e do Conhecimento, no tema 

Escolas de pensamento da Administração na abordagem da Ciência da Informação cuja 

delimitação é o estudo das influências da teoria da Escola de Relações Humanas no 

comportamento organizacional: a gestão de arquivos. 

Considera-se uma organização um conjunto composto por pessoas que são 

influenciadas uns pelos outros, ou seja, um acondicionamento sistêmico que cumpre funções 

formais e partilham de uma produção comum a fim de manter uma ordem e solucionar os 

problemas administrativos da organização.  

Os problemas administrativos não estão ligados apenas à organização. Existem 

também os problemas da ordem pessoal entre os indivíduos no ambiente organizacional. 

Assim, entende-se que a solução de conflitos pessoais no ambiente de trabalho poderá 

alcançar o êxito perdurável para a organização. 

Para auxiliar a resolver essas questões a organização pode contar com subsídios 

fornecidos pela Teoria das Relações Humanas, afinal tal teoria é visualizada como eixo para a 

formação de uma organização social. 

A Teoria das Relações Humanas utiliza seus conhecimentos para ilustrar que a 

organização é mais que um sistema mecânico hierarquizado, em sua essência ela é composta 

por grupos de pessoas, que desenvolvem seus próprios hábitos de relações com seus 

companheiros, seus superiores, seu trabalho e com os princípios da organização. A estes são 

denominados grupos informais. 

Os grupos informais são a união de pessoas, dentro de uma organização ou fora dela, 

que compartilham interesses em comum. Porém, estes grupos não são estruturados nem 

determinados pela organização. Suas diretrizes são estabelecidas pelos próprios membros do 

grupo mantendo assim, as relações e exclusões dos indivíduos que não se adaptam e este. 

Esses grupos informais se formam a partir da necessidade das pessoas de manter um 

contato social no seu ambiente de trabalho. Esse contato pode ser estabelecido através de 

laços de lealdade, a fim de se obter proteção do grupo contra qualquer sinal de ameaça da 

organização. É a realização desta satisfação social e do sentimento de proteção que irá afetar o 

comportamento e desempenho de cada pessoa na organização. 

No departamento de arquivo os grupos informais é um dos fatores que exercem uma 

forte influência no local de trabalho. São estes grupos informais que irão reunir as pessoas 
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com idéias e objetivos semelhantes mantendo um bom relacionamento com os membros do 

departamento e da organização, gerando assim satisfação no trabalho e na produtividade.   

Contudo, quando o departamento não reconhece as pessoas em sua função, estas 

tendem a ficar desmotivadas, não encontrando razão ou importância para o seu trabalho 

dentro da organização. Neste contexto, uma forma dos grupos informais mostrarem seu 

descontentamento é diminuindo a produção. Estas determinações são estabelecidas por meio 

de decisões internas dos membros do grupo. 

Portanto, o problema dessa pesquisa é: como o comportamento organizacional de 

pessoas na área de gestão de arquivo pode comprometer no desempenho da organização. 

Esta pesquisa se fez possível após a experiência de estagiar em um departamento de 

arquivo de uma instituição educacional. Por meio deste estágio notei não somente o descaso 

da organização com o departamento, mas também com os próprios funcionários que 

trabalhavam neste setor. Com isso, percebi uma oportunidade em realizar uma pesquisa que 

englobasse a Teoria das Relações Humanas juntamente com o setor de arquivo. 

Um dos aspectos relevantes desta pesquisa é mostrar que ao selecionar pessoas para a 

sua organização o empregador terá também que visar aspectos pessoais e sociais. Tais 

aspectos podem influenciar seriamente a organização do ponto de vista social e econômico. 

Uma vez que trabalhadores insatisfeitos muitas vezes não produzem e podem influenciar todo 

um grupo, afetando conseqüentemente o departamento inteiro.  

A produção e publicação de artigos neste tema são esparsas, entretanto necessita-se 

de que possam servir como subsídios á outras pesquisas realizadas no campo do 

comportamento organizacional na área de gestão de arquivos. 

Dessa forma, esta pesquisa propôs verificar a influência e importância tanto social 

como científica da Teoria das Relações Humanas para o processo de gestão de arquivos.  

 Para tanto tem como objetivo geral analisar a influencia social e cientifica da Teoria 

das Relações Humanas na rotina trabalhista da gestão de arquivo de uma instituição privada 

de ensino superior do Estado de São Paulo.  

Tem como objetivos específicos: 1 - Estabelecer parâmetros indicativos da Teoria das 

Relações Humanas na influência do comportamento organizacional da gestão de arquivo; 2 - 

Analisar os elementos da socialização dos grupos formais e informais utilizados na 

organização; 3 - Fornecer subsídios que auxiliem o treinamento das pessoas na área de gestão 

de arquivo. 

Os capítulos dessa pesquisa são estruturados da seguinte maneira. 
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O capítulo 2 sobre as Relações Humanas apresenta a organização e os processos 

administrativos, além de elencar os aspectos históricos da Teoria das Relações Humanas. 

Introduz a Teoria Geral da Administração e o desenvolvimento das Escolas Científicas que 

antecederam e influenciaram a Escola de Relações Humanas. 

Já o capítulo 3 sobre os Comportamento e Competências Organizacionais, evidencia 

como é necessário para as instituições entender o indivíduo no ambiente de trabalho. 

O capítulo 4 aborda acerca de Gestão, são fundamentados alguns conceitos sobre a 

área administrativa e também estabelecida a relação entre gestão e arquivo, através das 

abordagens dos conceitos sobre o ambiente de arquivo e o arquivista. 

O capítulo 5 explica qual a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, assim 

como os procedimentos metodológicos, o universo de pesquisa e o material de coleta de 

dados.  

O capítulo 6 faz uma analise dos dados coletados, são apresentadas figuras que 

auxiliam para uma melhor visualização dos resultados obtidos.  

E finalizando, o capitulo 7 com as considerações finais que traz algumas sugestões 

para investigações em arquivos públicos institucionais. 
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2 RELAÇÕES HUMANAS 

 

 A Escola das Relações Humanas surgiu como uma teoria de contestação as Teorias 

Científica e Clássica. É a partir da escola humanística que o homem deixa de ser visto como 

uma extensão da máquina, nesse momento torna-se importante para a organização o que o 

homem sente e pensa. 

A organização informal, motivação e o comportamento humano são alguns dos 

aspectos que intgram as relações humanas e que comportam o indivíduo em seu meio 

organizacional. O conceito de homem social e os fatores motivacionais começam vir à tona 

interferindo diretamente no comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho. 

 

 

2.1 O processo administrativo 

 

A área das teorias da administração consta com uma literatura muito vasta, uma vez 

que este tema pode ser visto sobre perspectivas diversas, tanto no campo econômico como no 

campo social para a esfera inter-racional.  

Quando nos referimos às organizações a atividade de administrar é colocada em 

prática englobando os atos e processos de tomada de decisão sobre objetivos e recursos que 

irão afetar a vida organizacional. Essas decisões consistem em fazer escolhas que afetam todo 

o processo administrativo. 

O processo administrativo de uma maneira geral, é o ato de planejar, organizar, 

comandar, coordenar e controlar as atividades organizacionais de uma maneira eficiente e 

eficaz, a fim de que a organização atinja seus objetivos e realize a administração nas 

organizações. 

Segundo Chiavenato (2000, p. 1-2): 

 

A Administração trata do planejamento, da organização (estruturação), da 

direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão de 

trabalho que ocorram dentro de uma organização. Assim, a Administração é 

imprescindível para a existência, sobrevivência e sucesso das organizações. 

Sem a Administração, as organizações jamais teriam condições de existir e 

crescer. 
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Dentro de uma organização o papel da administração se torna de suma importância 

para que tudo ocorra da forma mais correta possível, a fim de que a organização continue 

crescendo e se desenvolvendo economicamente. Contudo, as organizações atingiram 

complicações e dimensões que a própria administração começou a apresentar certas 

dificuldades para gerenciar. É nesse contexto que a necessidade de uma Teoria Geral da 

Administração (TGA) se torna fundamental. 

Chiavenato (2000, p. 2), explica a TGA da seguinte forma: 

 

É o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo da 

Administração em geral, não se preocupando onde ela seja aplicada, se nas 

organizações lucrativas (empresas) ou se nas organizações não-lucrativas. A 

TGA trata do estudo da Administração das organizações. 

 

As teorias administrativas começaram com a Escola da Administração Científica de 

Taylor, seu principal precursor. Esta escola por sua vez enfatizava as tarefas executadas pelos 

funcionários.  

Depois veio a preocupação com a estrutura através da Teoria Clássica de Fayol que 

entendia a organização a partir da cúpula, (administração, gerência) dando ênfase na estrutura 

da empresa.  

Após a Teoria Clássica, veio uma reação humanística denominada Teoria das 

Relações Humanas. Algumas de suas características eram: o homem social; a integração do 

individuo; e o comportamento social. 

Outra teoria que teve uma forte passagem pelas Relações Humanas é a teoria do 

Desenvolvimento Organizacional. 

Segundo os autores Hitt, Miller e Colella (2007), o Desenvolvimento Organizacional 

teve seu início durante meados da década de 60, quando Warren Bennis, previu que os 

próximos 50 anos seriam de constantes mudanças cada vez maiores e a única saída para a 

sobrevivência das organizações seria a adaptação ao novo estilo. 

O Desenvolvimento Organizacional refletiu as mudanças da sociedade na 

organização propondo mudanças no ambiente da empresa através do ciclo do 

descongelamento, implantação e recongelamento, proposto e desenvolvido por Edgard Schein 

e Kurt Lewin. 

Outro estudo desenvolvido pelos pesquisadores que, de certa forma contribuiu para 

justificar algumas propostas da abordagem das Relações Humanas, foi a Teoria do Campo de 
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Força. Essa teoria visa discutir o processo de mudança no comportamento das pessoas, por 

meio da análise de três aspectos das atividades organizacionais: 

 

 Estrutura; 

 Tecnologia e 

 Comportamento 

 

O grande contributo das Relações Humanas ao Desenvolvimento Organizacional está 

relacionado com o fato de que esta teoria visa uma organização mais voltada às pessoas do 

que às técnicas e recursos que são utilizados para se obter uma maior capacidade de realizar 

as mudanças que são fundamentais ao Desenvolvimento Organizacional. 

 

2.2 Aspectos Históricos 

  

 Após a 1ª Guerra Mundial, ocorre uma explosão na produção industrial americana. 

Os lucros das empresas começam a ficar exorbitantes, porém os salários dos trabalhadores 

não acompanham este crescimento industrial.  A oferta de produção excede cronicamente a 

oferta da procura. Assim, essa recusa em partilhar os lucros com os trabalhadores ajuda a dar 

início a um desastre econômico que ficou conhecido como a crise de 1929, que começou nos 

Estados Unidos e se alastrou pelo mundo todo. 

 É nesse contexto econômico, político e social que se insere a Teoria das Relações 

Humanas. Esta teoria visa estudar o incentivo social, a psicologia do trabalho e a visão social 

do trabalhador, enfim, estuda o social como a parte mais importante da administração. 

Segundo Stoner e Freeman (1999, p. 31), a teoria das Relações Humanas “surgiu das 

primeiras tentativas de se descobrir sistematicamente os fatores sociais e psicológicos capazes 

de criar relações humanas eficazes”. A teoria humanística propõe um novo método de pensar, 

definir situações complexas, diagnosticar e solucionar os problemas no ambiente 

organizacional.  

O grande mérito da teoria humanística é mostrar que o homem, seus desejos, anseios 

e suas intenções são vitais para a organização. Dessa forma, quando se fala em administração 

é impossível não mencionar as pessoas, afinal, são elas que realizam todas as atividades 

administrativas buscando um melhor resultado para a organização. 



17 

 

Segundo Chiavenato (2001, p. 135), a teoria das Relações Humanas “nasceu da 

necessidade de corrigir a forte tendência à desumanização do trabalho com a aplicação de 

métodos rigorosos, científicos e precisos, aos quais os trabalhadores tinham de se submeter”. 

A Teoria Humanística teve sua origem nos Estados Unidos como conseqüência dos 

resultados obtidos através da experiência de Hawthorne, no período de 1927 a 1932. 

Coordenada por Elton Mayo e seus colaboradores, essa experiência proporcionou resultados 

que deslocaram a preocupação da tarefa e estrutura para a preocupação com as pessoas e sua 

produtividade no ambiente de trabalho, originando assim a Teoria de Relações Humanas. 

Segundo Stoner e Freeman (1999), a experiência de Hawthorne baseava-se na 

tentativa de relacionar as influências externas, como: Níveis de iluminação no local de 

trabalho; Aumento de salário; Períodos de descanso; e Redução de jornadas diárias e 

semanais, com a produtividade dos trabalhadores na indústria. 

No livro Teoria Geral da Administração (2001), Chiavenato comenta o experimento 

de Hawthorne. 

 

[...] pesquisar a correlação entre iluminação e eficiência dos operários, 

medida por meio da produção. [...] a fadiga, acidentes no trabalho, 

rotatividade do pessoal (turnover) e o efeito das condições de trabalho sobre 

a produtividade do pessoal. Os pesquisadores verificaram que os resultados 

da experiência eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica. 

Tentaram eliminar ou neutralizar o fator psicológico, então estranho e 

impertinente, razão pela qual a experiência se prolongou até 1932. 

(CHIAVENATO, 2001, p. 136). 

 

Este experimento mostrou outra visão da organização, deixando de lado o homem 

formal e voltando seu foco para o homem como parte integrante e participativa. 

Conseqüentemente, o que ele pensava ou sentia iria afetar de alguma maneira a produtividade 

da organização. 

Stoner e Freeman (1999), destacam as seguintes conclusões do experimento de 

Hawthorne: 

 

 Efeito Hawthorne. Os trabalhadores produzem mais quando acreditam que a 

administração está preocupada com o seu bem estar e os supervisores prestam 

uma atenção especial sobre eles. 

 Os grupos informais – o ambiente social dos empregados – têm influência 

positiva sobre a produtividade. Muitos trabalhadores achavam sua função 
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monótona e sem sentido, porém as associações e amizades davam significado 

às suas vidas profissionais e protegiam-nos da administração. 

 O conceito de “homem social”, motivado por necessidades sociais, desejando 

relacionamentos recompensadores no local de trabalho, era mais necessário 

para complementar o velho conceito de “homem racional”, movido por 

necessidades econômicas pessoais. 

 

Mayo (1972, p. 158, tradução nossa), comenta sobre a realização da investigação 

industrial: 

 

[...] a investigação industrial, permitiu compreender claramente que os 

problemas de equilíbrio e de esforços humanos não estão inteiramente 

contidos dentro do domínio da organização da fábrica e do sistema 

executivo. Algumas fontes de desequilíbrio pessoal e especialmente a falta 

de resistência aos acontecimentos adversos, na seção em geral, deve ser 

atribuído a desorganização cada vez maior, e ao conseqüente caos que, hoje 

em dia, é característica das condições de vida de qualquer grande centro 

industrial ou de suas proximidades. 
1
 

 

Desse modo, a organização deve estar sempre precavida para que os problemas 

pessoais e as normas informais dos funcionários não prejudiquem o rendimento e 

conseqüentemente a organização. Uma vez que essas normas são influenciadas por elementos 

da cultura e hábitos próprios do indivíduo, refletindo assim as características de sua 

socialização. 

Johnson (1966, p. 24), faz alusão a esta questão quando cita: “[...] um trabalhador 

desajustado é sempre infeliz e ineficiente no seu emprego. Suas relações podem afetar de 

modo adverso seus companheiros.” 

Porém, uma das grandes críticas a essa teoria está direcionada diretamente a um de 

seus princípios básicos, ao de que trabalhadores felizes produzem mais.  Alguns artigos e 

pesquisas mostram que nem sempre essa relação entre satisfação e trabalhador pode resultar 

no aumento da produtividade.  

                                            

1 [...] la investigacíon industrial permitió comprender claramente que los problemas de equilíbrio y de esfuerzo 

humano no están enteremente contenidos dentro del terreno abarcado por la organización de la fábrica y el 

sistema ejeutivo. Algunas fuentes de desequilíbrio personal y, especialmente, la falta de resistencia ante los 

acontecimentos adversos, em la sección general, deben ser atribuídos a la desorganización cada vez major, y a la 

conseguiente anomia que, em la actualidad, es característica de las condiciones de vida de cualquier gran cientro 

industrial o de sus inmediaciones.
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A organização deve estar ciente que em um ambiente de trabalho tudo pode influenciar 

o desempenho do trabalhador, inclusive sua performance.  

Segundo Hipólito (2002, p. 89), “[...] ao estabelecer a priori as atividades pelas quais 

cada profissional é responsável, define-se seu espaço de atuação na organização e, portanto, o 

valor agregado pelo seu trabalho.” (FLEURY, 2002. p. 89). 

Alguns esforços como estes podem render resultados, pois a autoridade e as 

responsabilidades são descentralizadas. Aos supervisores é atribuída à função de orientar os 

novos funcionários conforme as diretrizes da empresa. 

O empregador ao designar funcionários para determinada função primeiramente deve 

analisar o perfil destes e verificar se seus objetivos e metas estão compatíveis com os da 

organização. Caso contrário, a inserção destes funcionários poderá causar vários danos ao 

setor ou até mesmo a empresa como um todo. 
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3 COMPORTAMENTO E COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

  

Dentre os fatores que contribuem para o desenvolvimento da escola humanística nas 

organizações encontram-se o comportamento e as competências organizacionais. 

 O comportamento organizacional procura entender como a ação do indivíduo 

prevalece nas atuações realizadas junto às unidades de trabalho, e suas competências propõe 

auxiliar na identificação das ações que contribuem para a otimização do desenvolvimento 

organizacional. 

Esses fatores se complementam dentro de uma organização, haja vista que o estudo 

das competências abrange as relações entre os indivíduos e seus valores e saberes, e o 

comportamento organizacional irá aplicar os conhecimentos obtidos através dos indivíduos e 

da estrutura organizacional para auxiliar a organização, a fim de que todos trabalhem mais 

eficazmente visando assim maior produtividade. 

 

3.1 Os aspectos humanos na organização 

 

O estudo das organizações é fundamental para o entendimento do comportamento 

humano, são as organizações que cumprem função considerável na vida do ser humano, a fim 

de modelar o comportamento dos seus respectivos membros. 

As organizações, que tem na sua característica a complexidade e a força em superar as 

pressões sociais, econômicas, culturais, tecnológicas e políticas, são influências diretas 

exercidas no comportamento humano que incentivam a produtividade, bem como uma 

resposta rápida as estratégias administrativas variadas. 

Além das organizações, outro fator que interfere na produtividade é o comportamento 

organizacional. O comportamento organizacional é o estudo do campo das organizações, que 

busca compreender e explicar esse comportamento humano nas organizações.  

Segundo Hodgetts (1986), o comportamento organizacional reconhece a importância 

do indivíduo e do grupo no ambiente de trabalho. 

Robbins (1999, p. 6) define o comportamento organizacional como:  

 

[...] campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e 

estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações com o 
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propósito de aplicar este conhecimento em prol do aprimoramento da 

eficácia de uma organização.  

 

Muitos autores definem o campo de estudos do comportamento organizacional como, 

uma área vasta e interdisciplinar. Uma vez que esta mantém relações com áreas das Ciências 

Humanas como a sociologia, antropologia, psicologia social, ciência política, e psicologia, a 

fim de solidificar seu embasamento teórico. 

Segundo Robbins (1999), as contribuições das disciplinas das Ciências Humanas 

podem ser assim definidas: 

 

 Psicologia – aprendizagem, motivação, personalidade, percepção, treinamento, 

satisfação no trabalho, estresse no trabalho; 

 Sociologia – dinâmica de grupo, equipes de trabalho, comunicação, poder, 

conflito, comportamento intergrupal; 

 Psicologia social – mudança comportamental e de atitude, comunicação, 

processos de grupo, tomada de decisão em grupo; 

 Antropologia – valores e atitudes comparativas, cultura e ambiente 

organizacional; e 

 Ciência política – conflito, política intra-organizacional, poder. 

 

Assim, todas as contribuições das Ciências Humanas empregadas no campo de estudo 

do comportamento organizacional, são utilizadas para auxiliar na resolução de questões que 

permeiam e interferem o campo social dentro da organização. 

 Casado (2002, p. 245), reforça essa idéia de interdisciplinaridade: 

 

O corpo teórico denominado comportamento organizacional foi buscar 

conceitos na psicologia, na antropologia e na sociologia para ajudar a 

desvendar os meandros mais profundos do fator humano como forma de 

obter ambientes organizacionais mais propícios ao desenvolvimento mútuo 

de indivíduos, grupos e organizações.  

  

 

Vale lembrar que este assunto deve ser desenvolvido com muita atenção, uma vez que 

grupos e organizações a cada dia que passa exercem cada vez mais influência sobre as 

condutas individuais do ser humano, tanto no meio social como organizacional. 
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Alguns tópicos básicos como: motivação, liderança, aprendizado, processo de grupos e 

planejamento do trabalho e estrutura podem ajudar a organização na solução e entendimento 

de questões voltadas para o comportamento humano e que afetam diretamente no desempenho 

das organizações. 

 

3.2 Competências humanas na organização 

 

O termo competência está associado ao desempenho e contribuição do profissional 

para a estratégia da empresa, porém, não deve limitar-se somente a essas atividades. Este 

conceito deve estar anexado também ao subsídio de organizar, transmitir e criar os 

conhecimentos gerados na organização. 

Porém, muitas organizações costumam agregar ao termo de competência à atuação do 

indivíduo com relação a sua zona de conforto no campo profissional. Desse modo, o 

empregador estaria utilizando somente os pontos fortes do indivíduo, a fim de se obter maior 

realização para a organização.  

Contudo, a competência não se restringe somente aos pontos fortes, pode-se dizer que 

competência é: “[...] um saber agir responsável e reconhecido que implica em mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue valor econômico a 

organização e valor social ao indivíduo.” (FLEURY, 2002. p. 55). 

Fleury e Fleury (2001, p. 185) definem o conceito de competência como: 

 

O conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que 

justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores 

desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das 

pessoas. Em outras palavras, a competência é percebida como estoque de 

recursos, que o indivíduo detém. Embora o foco de análise seja o indivíduo, 

a maioria dos autores americanos sinalizam a importância de se alinharem as 

competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições 

existentes nas organizações.  

 

Considera-se então que, o foco do conceito de competência está voltado para o 

indivíduo, cabendo aos profissionais da área saber identificar conhecimentos, habilidades e 

atitudes que são fundamentais para obter bons resultados e desempenhar um papel adequado 

na organização. 
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Carvalho (1998, p. 168), observa que as organizações devem objetivar a melhora e o 

desempenho do individuo, a fim de aperfeiçoar os resultados organizacionais. 

 

[as empresas] Procuram identificar as competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) necessárias para que um indivíduo possa melhorar sua 

performance e propiciam as situações de aprendizagem apropriadas para 

melhores resultados organizacionais.  

 

A organização deve reconhecer e buscar no indivíduo suas habilidades, atitudes e 

principalmente contribuições. A realização dessas atividades vai de encontro com melhoras 

não somente na organização social, mas na organização como um todo.  

 Nas organizações a competência pode ser considerada um bem intangível, porém sua 

utilização pode ser feita através de recursos explícitos de observação e análise. Estes recursos 

compreendem aspectos técnicos e sociais que permitem conduzir a organização de forma 

confiável, gerando assim um modelo de competência baseado na realidade organizacional. 

 O recurso da observação consiste em analisar uma situação real a fim de auxiliar no 

desenvolvimento da empresa.  

 Carvalho (1998, p. 168), comenta esse recurso: 

 

Uma característica dos modelos de competência é que são construídos a 

partir da realidade da organização. Seu foco principal é a observação e a 

análise do desempenho de pessoas reais numa situação real. O foco no 

desempenho permite identificar as competências existentes na empresa, as 

competências desejáveis e as lacunas porventura existentes. 

 

Segundo a autora, a análise do desempenho de pessoas consideradas destaque tem por 

finalidade: “[...] descobrir o que os melhores estão fazendo, e a partir daí, orienta-se a 

capacitação para o desenvolvimento das competências que distinguem os indivíduos de 

melhor desempenho dos outros.” (CARVALHO, 1998, p.168) 

Todas essas formulações apontam para um dinamismo entre o ambiente externo e os 

recursos internos a fim de alcançar o modelo ideal de competência. 

Essa busca pela competência leva a organização a um processo de aprendizagem que 

envolve mudanças e estímulos diversos objetivando ao desenvolvimento de algumas 

mudanças no comportamento humano. 

Portanto, trabalhar o conceito de competência não é única e exclusivamente uma 

função do próprio individuo, a organização por sua vez também deve desempenhar seu papel 
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a fim de estabelecer uma relação entre a capacidade dos profissionais e a contribuição destes 

para a empresa. Assim, as organizações estarão investindo não somente em si mesmas, mas 

também nas pessoas como profissionais e principalmente como cidadãos. 
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4 GESTÃO 

 

Após os anos que sucederam a 2ª Grande Guerra Mundial, o campo de estudos da 

administração floresceu devido ás contribuições do conhecimento de conceitos 

administrativos de vários pensadores. 

Pensadores como Taylor, Fayol e Mayo, desenvolvem conceitos em busca de soluções 

específicas para problemas que até então não existiam. Com isso, através da aplicação de 

novos conceitos administrativos desenvolvidos e a realização de pesquisa de métodos 

especiais para administrar empreendimentos é que se origina a ciência da administração. 

 Apesar de ser considerado um conceito complexo, tanto de se definir como de ser 

aceito universalmente, a administração muitas vezes é entendida como, uma ciência embasada 

em um grupo de normas e funções desenvolvidas para controlar elementos da organização. A 

administração estuda quais são as melhores atividades organizacionais que podem alcançar 

um resultado eficaz  e eficiente objetivando o retorno financeiro. 

 Segundo Stoner e Freeman (1999, p. 4) a administração baseia-se no: “Processo de 

planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização, e de usar todos 

os recursos disponíveis da organização para alcançar objetivos estabelecidos”.  

 Para a realização da atividade de gerir uma empresa é necessario que se desenvolva a 

elaboração de planos, pareceres, relatórios, projetos, e laudos, os quais exigem a aplicação de 

conceitos referentes às técnicas de administração, como: Planejar, Organizar, Liderar, e 

Controlar. 

 Em uma gestão de empresas o ato de planejar significa, estabelecer objetivos que 

futuramente serão atingidos através planos previamente estabelecidos pela organização. 

 Organizar por sua vez significa, estabelecer uma maneira de coordenar todos os 

recursos da empresa, sejam humanos, financeiro ou materiais, de forma eficiente e eficaz. 

 A atividade de liderar é muito concreta, refere-se ao trabalho que envolve administrar 

o fator humano na organização. 

 E, finalmente, a função do controle que direciona e mantém a organização no caminho 

escolhido. 

 Os autores Stoner e Freeman (1999, p. 5-6) definem as seguintes atividades de 

planejar, organizar, liderar e controlar, da seguinte forma: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projetos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laudo


26 

 

 Planejar significa que os administradores  pensam antecipadamente 

em seus objetivos e ações, e que seus atos são baseados em algum 

método, plano ou lógica, e não em palpites.  

 Organizar é o processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e 

os recursos entre os membros de uma organização, de modo que eles 

possam alcançar eficientemente os objetivos da mesma. 

 Liderar significa dirigir, influenciar e motivar os empregados a 

realizar tarefas essenciais. 

 [Controlar] certificar de que os atos dos membro da organização 

levam-na de fato em direção aos objetivos estabelecidos.  
 

Estes princípios da administração destinam-se ao gestor que vise melhorar o 

desempenho de sua organização, porém somente a sua utilização não é suficiente para que se 

desenvolva e atinja as metas organizacionais. É fundamental desenvolver estes princípios 

juntamente com habilidades humanas, sempre objetivando o crescimento da organização. 

Segundo Hodgetts (1986, p. 75 tradução nossa): 
2 “

[...] o trabalho exige mais 

criatividade e capacidade administrativa, resultando em um aumento na quantidade de tempo 

necessária para o planejamento e uma diminuição no [tempo] que é necessário para o 

controle”. 

Dessa forma pode-se afirmar que, para se trabalhar a gestão é fundamental 

desenvolver não somente os conhecimentos e técnicas conceituais, é necessário um 

conhecimento muitas vezes baseado no conhecimento empírico que trabalhe com as 

habilidades pessoais, a fim de preparar a administração para qualquer tipo de organização. 

 

4.1 Ambiente de Arquivo 

 

Entende-se como arquivo um conjunto de documentos produzidos, organizados e 

acumulados por uma instituição pública ou privada com o objetivo de ser utilizado como 

informação ou prova. 

Segundo o Manual de Normas Processuais, o arquivo pode ser definido como:  

 

Conjunto de documentos produzidos, recebidos, portanto acumulados em 

processo natural, por instituição pública, no exercício de suas funções e 

atividades, conservados para servir de referência, informação, testemunho ou 

prova. (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 2008, p. 4). 

 

                                            

2
 [...] the work require more creativity and administrative ability, resulting in an increase in the amount of time needed for 

planning and a decrease in that required for controlling.  
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Os documentos exercem um papel determinante na propagação e relato da história e 

vida das instituições e pessoas. Porém, o modo de definir o arquivo varia de acordo com as 

mudanças políticas e sociais ao qual a sociedade está inserida. 

De acordo com Paes (1997, p. 20), a principal finalidade do arquivo é “servir a 

administração, constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base do conhecimento da 

história.” Sua função é “tornar disponível as informações contidas no acervo documental sob 

sua guarda.” 

Contudo, para realizar tal atividade é necessário utilizar alguns conceitos, métodos, e 

princípios da arquivologia que auxiliam na organização dos documentos. 

Um dos principais conceitos utilizados pela arquivologia são as fases do arquivo. De 

acordo com esse conceito o arquivo se divide em três fases: Arquivos corrente, Intermediário 

e Permanente. E tem por objetivo auxiliar na organização e guarda dos documentos através da 

ajuda de uma importante ferramenta, a tabela de temporalidade. 

A primeira fase, o arquivo corrente, refere-se aos documentos que são freqüentemente 

usados pela organização. Sua guarda deve localizar-se próximo ao produtor, com o objetivo 

de facilitar o uso. 

A segunda fase, arquivo intermediário, constitui-se de documentos que não são 

utilizados com tanta freqüência, porém o órgão produtor ainda pode solicitá-lo. 

E a terceira fase, o arquivo permanente, é onde os documentos já não são mais 

utilizados, porém não podem ser eliminados. Seu tempo de guarda é indeterminado. 

Além das fases do arquivo, utilizam-se também alguns princípios. O primeiro deles é o 

da proveniência. Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivistica (1996, p. 61), este 

princípio é definido como: “Princípio segundo o qual os arquivos originários de uma 

instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, não sendo misturados aos de 

origem diversa.” Este princípio é o que vai diferenciar o documento de arquivo, de uma 

coleção. 

O segundo princípio é conhecido como, princípio da ordem original. Segundo 

Rodrigues (2006, p. 106), este princípio “[...] seria aquele que os documentos de um mesmo 

produtor estão agrupados conforme o fluxo de ações que os produziram ou receberam”. Este 

princípio é indispensável para a compreensão da definição dos documentos. 

E por último, o princípio da integridade, que defende que os documentos devem ser 

preservados sem destruição, separação ou mutilação. Fica claro que a dispersão dos 

documentos implica no comprometimento da integridade do arquivo. 
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Para determinar se um conjunto de documentos é realmente um arquivo, deve se 

verificar algumas características essenciais como: A singularidade do produtor de arquivo; A 

filiação dos documentos; e A dependência dos documentos. 

A singularidade dos documentos está relacionada com o princípio da proveniência. 

Rodrigues (1996, p. 107) define a característica da singularidade como: “a singularidade do 

próprio arquivo. Mesmo que haja duas entidades com a mesma missão e cujas funções 

atividades tarefas sejam definidas da mesma forma, elas não gerarão arquivos idênticos.” 

A segunda característica, filiação dos documentos relaciona-se com o princípio da 

ordem original. De acordo com esta característica, não se define como documento de arquivo, 

aqueles documentos que são produzidos ou recebidos por razões diferentes às funções daquele 

que o acumula.  

E a última característica, dependência dos documentos, está associada ao princípio da 

integridade. Segundo essa característica um documento depende do outro para “existir”. O 

arquivo deixa de existir quando há a eliminação aleatória de documentos. 

A partir da relação entre esses princípios e características é que se pode organizar e 

definir realmente o que vem a ser um arquivo. 

Enfim, percebe-se que promover o acesso as informações dos arquivos não é uma 

missão muito fácil. Para realizar esse processo é necessário ter o conhecimento de métodos e 

práticas fundamentais á área. A organização de um arquivo além de demandar muito tempo 

necessita de atenção e paciência de um profissional competente que exerça tal habilidade. 

 

4.2 O Arquivista 

 

 Um dos fatores resultantes da 2ª Guerra Mundial foi o desenvolvimento tecnológico, 

através desse fator ocorre o crescimento desenfreado de toda produção documental.  

 Segundo Bellotto (2004, p. 301): 

 

As tecnologias aumentaram muito a capacidade da sociedade de gerar, 

reunir, recuperar, examinar e utilizar dados com objetivos os mais variados, 

apresentando ainda a vantagem de possibilitar o acesso à informação a 

distância e de nos ajudar a eliminar dados/informações redundantes, 

supérfluas, irrelevantes. 
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Para que o documento cumpra a finalidade pela qual foi criado é necessário que este 

percorra o trâmite documental, ou fluxo documental. Define-se como fluxo documental o 

caminho pelo qual o documento percorre com o objetivo de executar a ação pela qual foi 

produzido. 

Segundo Bellotto e Camargo (1996, p. 74), o fluxo ou trâmite documental “é a 

seqüência de diligencias e ações prescritas para o andamento de documentos de natureza 

administrativas, até seu julgamento ou solução”.  

Com isso, para auxiliar no controle do fluxo documental se faz necessário um 

profissional da informação que saiba e aplique métodos e práticas relacionados a 

arquivologia, e principalmente conheça a fundo a organização a qual este está inserido. A este 

profissional denomina-se, arquivista. 

Contudo, é de suma importância não resumir as atividades do profissional arquivista 

em atos como organizar, reunir, preservar, controlar e disponibilizar as informações. Mais do 

que isso, este profissional da informação deve ser considerado dentro de uma organização 

como o gestor da informação.  

Segundo o Conselho Europeu das Associações de Informação e Documentação – 

ECIA (2005), cabe ao arquivista na função de gestor da informação:  

 

 Fazer com que o arquivo corresponda as necessidades da empresa através da 

utilização de recursos e aplicação de novas técnicas; 

 Coordenar projetos e equipe de trabalho; 

 Auxiliar no desenvolvimento de novas técnicas; 

 
 

Nesse âmbito da arquivologia, cabe ao arquivista utilizar todas as ferramentas 

tecnológicas disponíveis para contribuir e auxiliar na gestão do arquivo, e com isso colaborar 

no desenvolvimento do departamento e otimizar a pratica profissional do setor. 

Para auxiliar no desenvolvimento de tecnologias disponibilizadas no setor de arquivo é 

fundamental que exista um trabalho em conjunto entre arquivistas e profissionais da 

informática.  A ECIA (2005), propõe que através da utilização de tecnologias o gestor da 

informação tem a possibilidade de: 
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 Escolher uma linguagem de programação mais apropriada; 

 Auxiliar no desenvolvimento de sites de informação; 

 Contribuir para a formatação de documentos, como escolha de caracteres, 

formatação e etc; 

 Conhecer e utilizar softwares que auxiliem o gestor da informação. 

 

 Dessa forma, percebe-se que com a inserção das tecnologias no ambiente de arquivo é 

fundamental que o arquivista possua habilidades que o auxiliem no trato dessas novas 

atividades da profissão. Adaptar-se a mudanças constantes de tecnologias e ao crescimento 

exorbitante de informações são situações que o arquivista deve estar preparado para enfrentar. 

 A atuação do arquivista deve se pautar para a inserção de áreas afins que contribuem 

na melhor maneira de gerir o arquivo. O trabalho de arquivista deve ser ativo, participativo e 

estabelecido em conjunto com os outros departamentos. Com isso, cabe a este profissional 

manter uma boa relação com os demais funcionários da organização. 

 É importante ressaltar ainda que, o trabalho em equipe favorece o desenvolvimento 

das organizações informais no local de trabalho, pois dessa forma criam-se certos vínculos 

entre as pessoas contribuindo para um ambiente favorável nos arquivos.  

O trabalho em equipe e uma boa relação entre os funcionários são ações que auxiliam 

no desenvolvimento de políticas e métodos de trabalho que sejam benéficos para todos os 

departamentos, a fim de contribuir para o crescimento da instituição.  

 O arquivista deve ter consciência que para a realização do trabalho no arquivo é 

fundamental que este possua/desenvolva habilidades que visem facilitar o processo de gestão 

da informação. 

Lidar com esses processos de mudança, analisar como os documentos são criados e 

questionar alguns conceitos tradicionais, é examinar todo o sistema de organização da 

informação e não somente o documento a que se organiza. 

 

4.3 Gestão x Arquivo 

 

Para que o arquivo possa desempenhar satisfatoriamente sua função é necessário que 

exista uma gestão adequada que direcione, supervisione e coordene as atividades 

administrativas e técnicas da organização ou departamento arquivístico. 
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Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivistica (1996), gestão de documentos é 

“um conjunto de medidas e rotinas visando á racionalização e eficiência na criação, 

tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos.” 

Para arquivologia a realização da gestão de arquivo deve ser uma forma eficiente e 

fundamental de exercer atividades como a classificação, avaliação e descrição, tais 

procedimentos são indispensáveis e complementares a gestão de arquivo. 

Segundo Adolfo e Silva (2006, p. 47) a classificação é “[...] um sistema que organiza 

intelectualmente a informação e permite situar os documentos em suas relações uns com os 

outros. Orienta a busca segundo critérios persistes e objetivos – localização conceitual das 

séries” 

A avaliação, segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 32) é um 

“processo de análise de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda e a 

destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos”. 

E, a descrição é a atividade de produzir documentos que facilite a localização, busca e 

pesquisa do usuário. 

Outro assunto que pouco se discute, contudo merece toda atenção na gestão de 

arquivo, diz respeito à seleção de profissionais na área. 

Tecnicamente, trabalhar em um arquivo é uma tarefa muito simples, no entanto, na 

prática exige um conhecimento profundo da organização a que está inserido e, 

principalmente, dos sistemas de arquivamento. 

Contratar pessoas que não possuam tais conhecimentos pode acarretar em vários danos 

ao departamento, ou até mesmo a organização como um todo. As empresas devem ser 

prudentes com relação a seleção dos candidatos e, especialmente com o perfil destes, visto 

que eles irão trabalhar com um bem precioso da organização. A informação. 

Por isso, a seleção para a escolha do candidato deve ser a mais adequada, utilizando 

vários instrumentos de análise, comparação de dados e avaliação. 

Segundo as autoras França e Arellano (2002, p. 66): “[...] admitir um funcionário sem 

a qualificação necessária gerará tensão e ansiedade, estresse e até irritabilidade se essa 

admissão não for gerenciada adequadamente [...].”  

A contratação de pessoal tecnicamente desqualificado, acaba por gerar um clima de 

frustração no indivíduo e conseqüentemente no grupo ao qual este está inserido, deixando-os 

com a sensação de não exercer um papel de importância na organização. É função da gestão 

impedir que sentimentos e sensações como estes surjam na organização. 
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Uma forma eficaz de impedir tais sentimentos é motivar os funcionários por meio de 

treinamentos, propiciando assim oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal e 

organizacional. 

Nos arquivos, esse treinamento se expande aos demais setores, afinal se a própria 

organização não souber da importância do seu arquivo, como poderá então realizar o processo 

de seleção e admissão?  

Segundo Tessitore (2000, p. 17): 

 

A pouca aceitação da Arquivologia como uma ciência com status idêntico às 

outras leva a um descompromisso com a formação de uma prática alicerçada 

na teoria arquivistica. [...] Transforma–lá significa também, em um contexto 

mais amplo, trilhar o caminho da profissionalização efetiva dos quadros de 

pessoal dos arquivos. 

 

As funções, atividades, objetivos e, sobretudo a importância das organizações ou 

departamentos arquivísticos, devem ser de conhecimento de toda a empresa, principalmente 

dos recursos humanos. Somente dessa forma, haverá uma contratação adequada de pessoas 

qualificadas para o departamento de arquivo. 

Além disso, tais questões como: necessidades, competência, objetivos, perspectivas e 

problemas pessoais devem ser analisados cuidadosamente através de subsídios oferecidos 

pelas Relações Humanas que auxiliam não só neste contexto, mas também em todo processo 

fazendo com que o indivíduo trabalhe a favor da sua empresa e não contra ela, sentindo-se 

orgulhoso de sua ocupação e propiciando assim, melhorias econômicas e sociais na 

organização. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa de natureza descritiva, 

analítica e exploratória. O método utilizado propõe aplicação de uma metodologia que 

fundamentalmente se baseia em entrevistas que foram gravadas em áudio e vídeo, porém sem 

a alteração entre as perguntas do pesquisador e as respostas do participante, objetivo geral do 

grupo focal selecionado para o caráter aplicado desta pesquisa. 

A natureza descritiva e exploratória, procura alcançar conhecimento no estudo das 

relações e situações que podem afetar o comportamento humano no ambiente de trabalho e ao 

mesmo tempo estabelecer relações existentes entre os indivíduos de uma instituição e o 

contributo deixado pela teoria das Relações Humanas. 

 

5.1 Grupo focal 

 

 Um dos principais ramos de pesquisa que auxilia na produção de conhecimento 

científico é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa visa compreender um determinado 

contexto através da interpretação da recolha dos dados obtidos. 

 Segundo Gondim e Bunchaft (2004, p. 66) a recolha de dados de uma pesquisa 

qualitativa pode ser feita por meio de: “entrevistas narrativas, episódicas, grupais, individuais, 

história de vida, grupos focais, observação participante, etnografia e pesquisa documental”. 

 A metodologia conhecida como grupo focal consta na interação entre pessoas que 

possuem alguma característica em comum, através de grupos de discussões sobre 

determinados tópicos que são pré-estabelecidos pelo pesquisador. 

 Krueger e Casey (2000, p. 4 tradução nossa), definem o grupo focal da seguinte forma: 

 

Um grupo focal é um tipo especial de grupo em termos de objetivos, 

tamanho, composição, e procedimentos. A finalidade do grupo focal é ouvir 

e reunir informações. É um modo melhor de entender como as pessoas se 

sentem ou pensam sobre um assunto, produto, ou serviço. Os participantes 
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são selecionados porque possuem certas características em comum que se 

referem com os tópicos do grupo focal.
3  

 

 

 O grupo focal é uma técnica metodológica que permite analisar e explorar as 

informações obtidas de forma mais perspicaz através da percepção das pessoas sobre 

determinado assunto. 

Os autores McDaniel e Gates (1995, p. 105 tradução nossa) definem os objetivos do 

grupo focal como sendo: 

 

[...] aprender e entender o que as pessoas dizem e o por que. A ênfase está 

em entender em detalhes toda a conversa das pessoas sobre o assunto que 

está se discutindo. Pretende-se descobrir como eles (as pessoas) se sentem 

sobre um produto, conceito, idéia, ou organização, como isso se encaixa na 

vida deles, e seus envolvimentos emocionais.
4
 

 

Para um melhor aproveitamento da técnica do grupo focal é fundamental que se 

estabeleça no grupo um moderador. O moderador tem como papel principal facilitar o debate 

e auxiliar na coordenação do grupo.  

 Segundo Dall´Agnol e Trench (1999, p. 15) o papel do moderador é “[...] significativo 

e relevante para o bom funcionamento dos grupos e implica preparo e instrumentalização em 

todas as fases do processo”. 

Porém, é necessário que o moderador possua certas características que são 

fundamentais para o melhor desenvolvimento da metodologia dentro do grupo focal.  

Segundo Debus (1990) algumas dessas características são: 

 

 Sentir-se bem na presença de outras pessoas; 

 Transmitir entusiasmo; 

 Ser bom ouvinte; 

                                            

3 A focus group is a special type of group in terms of purpose, size, composition, and procedures. The purpose of 

a focus group is to listen and gather information. It is a way to better understand how people feel or think about 

an issue, product, or service. Participants are selected because they have certain characteristics in common that 

relate to the topic of the focus group.  

4
to learn and understand what people have to say and why. The emphasis is on getting people talking at length 

and in detail about the subject at hand. The intent is to find out how they feel about a product, concept, idea, or 

organization, how it fits into their lives, and their emotional involvement with it.  
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 Perceber a linguagem corporal dos participantes; 

 Possuir habilidades verbais e interpessoais, ente outros. 

 

O grupo focal emergiu após a II Segunda Guerra Mundial como uma das abordagens 

aplicadas à pesquisa qualitativa na área das Relações Humanas.  

Anteriormente, o grupo focal tinha como finalidade examinar os efeitos de persuasão 

da propaganda política, avaliar o material de treinamento das tropas, e os fatores que 

influenciavam na produtividade do trabalho em grupo. (Morgan, 1997) 

Somente com o passar do tempo é que essa metodologia foi sendo utilizada para 

diferentes propósitos e aplicada juntamente com outros métodos de recolha de dados que 

contribuem para um melhor resultado da pesquisa qualitativa. 

Foi neste mesmo período que Paul Lazarsfeld começa a implantar a idéia do grupo 

focal nas pesquisas relacionadas ao marketing. 

Atualmente, a técnica do grupo focal é utilizada em diversas áreas do conhecimento 

não encontrando limitação para a explicação e compreensão do comportamento humano. 

 

5.1.1 Organização do grupo focal 

 

A organização do grupo focal exige certos cuidados, como por exemplo: quanto ao 

número de participantes, composição do grupo, local de realização, duração das sessões. 

Esses critérios devem estar bem estruturados para que nenhum problema ocorra durante a 

realização do grupo focal. 

Não existe uma regra que defina o número de pessoas que irão participar do grupo 

focal, porém tradicionalmente recomenda-se que o grupo seja constituído de 8 a 10 pessoas. 

(Debus, 1990) 

Contudo, vale ressaltar que o número de participantes do grupo focal está de acordo 

com os objetivos que se busca em uma pesquisa.  

Os grupos formados por um número maior de participantes são ideais para pesquisas 

que visem maior quantidade de informação. Para os grupos menores é recomendável as 

pesquisas que tem como objetivo aprofundar-se nos dados obtidos. 
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 A composição do grupo focal é distinta, pois esta é determinada mais uma vez pelos 

objetivos da pesquisa. Entretanto, deve-se levar em conta que os participantes do grupo focal 

possuam características em comum. 

Segundo Debus (1990) existem alguns aspectos que implicam na composição do 

grupo focal, são eles: 

 

 Classe social; 

 Ciclo de vida; 

 Status do usuário; 

 Nível de experiência; 

 Idade/estado civil; 

 Diferentes culturas; e, 

 Gênero. 

 

O local para a realização do grupo focal deve ser neutro e de fácil acesso a todos os 

participantes. As pessoas têm que se sentir seguras para falar o que realmente pensam, dessa 

forma é importante que o local tenha privacidade e também seja confortável a fim de facilitar 

o debate entre as pessoas. 

E por fim a duração das sessões, que não devem ultrapassar 2:00 horas, haja visto que 

sessões muito extensas acabam por deixar os participantes cansados acerca do tema 

trabalhado. 

 

5.2 Universo de pesquisa 

 

A proposta inicial desta pesquisa visou sua realização com funcionários do Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, a escolha por este arquivo ocorreu devido ao fato de se 

idealizar que este possua em seu quadro funcional pessoas com uma formação mais sólida e 

experiente na área.  

 O Arquivo Público do Estado de São Paulo é uma instituição que atualmente está 

subordinada à Secretaria de Cultura. Tem como principal função o recolhimento, tratamento e 

a disponibilização ao público de todo material de caráter histórico produzido pelo Poder 

Executivo paulista.
 
(BACELLAR, 2009) 
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 Entretanto, a pesquisa foi vetada pelo Coordenador do Arquivo Público do Estado de 

São Paulo. 

Assim, para este momento direcionou-se a pesquisa para um arquivo de uma 

instituição privada de ensino superior de uma cidade do Estado de São Paulo.  

O centro de documentação desta instituição foi criado em 2008, sendo este composto 

por um chefe de departamento, dois auxiliares de documentação e cinco estagiários estudantes 

de Arquivologia. 

 Atualmente este centro está situado em uma área de difícil acesso, longe de todos os 

outros prédios administrativos da instituição.  

Para desenvolver o trabalho no arquivo desta instituição não foram contratados 

funcionários específicos para o setor. Os funcionários que já atuavam há mais de 5 anos na 

instituição foram remanejados de diferentes setores com o objetivo de compor o quadro 

funcional do setor de arquivo.  

 

5.2.1 Sujeitos 

 

O arquivo desta universidade de ensino superior é constituído por um chefe, dois 

funcionários e cinco estagiários, totalizando oito funcionários que trabalham no arquivo. 

Para a realização do grupo focal foi formado um grupo constituído por três pessoas do 

departamento de arquivo, sendo o chefe de departamento e os dois funcionários. 

 Os funcionários trabalham no departamento de arquivo desde a sua fundação (2008), 

entretanto já atuam na universidade a mais de cinco anos. Esta passagem para o arquivo da 

universidade foi realizada através de um remanejamento realizado em diferentes setores, 

como: limpeza, processamento de dados e microfilmagem. 

A participação dos funcionários e do chefe do departamento na realização do grupo 

focal foi espontânea, não havendo segmentação entre: gênero, idade e classe social, conforme 

o disponibilizado na ferramenta de organização do grupo focal. 

  

5.2.2 Material de coleta 

 

 A coleta de dados exige o cumprimento de etapas fundamentais como: a elaboração do 

instrumento de coleta e a programação da coleta e dos dados. 
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No caso da presente pesquisa, o material de coleta de dados foi constituído de 

gravações de áudio e vídeo (transcrição APÊNDICE A), anotações que foram feitas durante e 

depois das discussões realizadas no grupo focal, observação participativa (APENDICE B) e a 

elaboração do roteiro do grupo focal (APÊNDICE C). 

A observação participativa contém o levantamento histórico institucional, bem como 

questões referente a estrutura física e ao quadro funcional do departamento de arquivo da 

instituição. 

Com o auxilio dos dados da observação participativa foi elaborado o roteiro do grupo 

focal constituído por 15 perguntas. Estas perguntas abordaram assuntos como o ambiente de 

trabalho, comportamento humano, relações entre os funcionários e teve como finalidade 

indicar se o estudo de caso atingiu todos os objetivos propostos pela pesquisa.  

A necessidade da gravação em vídeo se fez devido a importância em visualizar as 

expressões não-verbais, determinar quem está falando e, nas conversas paralelas, quem está 

falando com quem. As gravações em áudio são uma forma de auxiliar o mediador, pois 

quando as pessoas estão falando fica difícil ou simplesmente impossível escrever todos os 

diálogos e ainda fazer as anotações necessárias.    

 

5.2.3 Procedimentos metodológicos 

 

Na primeira etapa do estudo de caso, foi realizada a observação participativa, a fim de 

contribuir para a elaboração do grupo focal.  

A tipologia metodológica utilizada foi o Focus Group ou Grupo Focal. O grupo focal 

é um estudo de caso onde existe uma interação entre os membros do grupo, constituído de 

oito a doze pessoas, e o pesquisador que normalmente toma o papel de moderador 

estabelecendo assim, tópicos que serão discutidos ao decorrer da interação. 

 Morgan (1997, p. 8 tradução nossa), define a vantagem da utilização do grupo focal da 

seguinte forma: [...] oportunidade de observar um grande número de interações sobre um 

tópico em um período de tempo limitado baseado nas habilidades do pesquisador em reunir e 

dirigir as sessões do grupo focal. 
5
 

                                            

5 [...] opportunity to observe a large amount of interaction on a topic in a limited period of time based on the researcher’s 

ability to assemble and direct the focus group sessions.  
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Uma das ferramentas utilizadas para auxiliar o pesquisador durante o grupo focal são 

as anotações e as gravações de áudio e vídeo.  

Segundo Gorman e Clayton (2005, p. 145 tradução nossa) “Nada pode gravar o que 

você, o pesquisador, obtém de uma discussão e como ela procede.” 
6
 

Ainda segundo os autores, as anotações feitas imediatamente depois da realização do 

grupo focal “[...] podem ajudar a complementar e esclarecer o que provavelmente serão 

anotações vagas [...]” 
7
 

 Dessa forma, todas as gravações realizadas durante o grupo focal tiveram como 

finalidade servir como auxílio a memória do mediador/pesquisador. 

 Os funcionários do arquivo desta instituição foram convocados com uma semana de 

antecedência para a sessão do grupo focal. O tempo pré-determinado para a realização da 

sessão do grupo focal foi de uma dia, no período da tarde com duração de uma hora. 

Entende-se que com a aplicabilidade dessa tipologia metodológica se pode estudar e 

conhecer a fundo as necessidades e identificar sentimentos, idéias e atitudes do ambiente de 

trabalho dos arquivistas de uma unidade de arquivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6  Nothing else can record what you, the researcher, obtain from such a discussion as it proceeds. 

7They can help supplement and clarify what will probably be the very sketchy notes […]. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Por ser considerado um setor relativamente novo na instituição e estar em constante 

crescimento, o departamento de arquivo desta instituição de ensino privado do Estado de São 

Paulo, consegue através das condições a qual está inserido atingir seus objetivos, que são: 

auxiliar e prestar serviços a toda a administração da instituição e demais entidades vinculadas 

a universidade. 

A análise dos dados sobre a influência da teoria das Relações Humanas no processo de 

gestão de arquivos foi guiada por três pontos que orientaram as discussões do grupo, são eles: 

1- elementos motivacionais no arquivo; 2- influência comportamental no indivíduo; e 3- 

integração da organização formal com a informal. 

Primeiramente, para a análise dos dados do teste do grupo focal foi realizado uma 

transcrição total sobre as gravações de áudio e vídeo com o intuito de analisar o conteúdo 

temático. 

Com base no roteiro de discussões foram enfatizados os temas centrais de cada tópico 

discutido, e assim construir figuras para melhor visualização dos resultados obtidos. 

Durante as discussões, os sujeitos participantes abordaram temas como: falta de 

funcionários, relação com os estagiários, relação da direção da universidade com o 

departamento de arquivo, salários, entre outros.  

Durante a realização do grupo focal notou-se que existem vários fatores que interferem 

na questão motivacional e, conseqüentemente no desenvolvimento do trabalho. O capital 

motivacional, a diversidade no trabalho, os resultados alcançados, assim como a insuficiência 

de máquinas e a falta de funcionários são alguns dos elementos elencados pelo grupo.  

Para os funcionários a questão financeira está em primeiro lugar como fator 

motivacional no trabalho. O prazer em trabalhar foi citado como um fator não expressivo 

dentre as respostas. 

Segundo Hunt, Osborn e Schermerhorn (1999, p. 96) a “[...] motivação é uma força 

interna responsável pelo nível, direção e persistência do esforço despedido no trabalho”. 

Ainda segundo os autores a motivação por remuneração está vinculada as teorias 

Clássica e Científica e a questão financeira seria somente uma dentre vários fatores 

motivacionais no ambiente de trabalho. 
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Os autores Dutra, Fleury e Ruas (2008), confirmam essa afirmação quando citam que 

as organizações ainda são administradas pelos métodos tradicionais, com enfoque nos 

modelos “tayloristas-fordistas” de organização de trabalho. 

Durante o grupo focal percebeu-se que a relação motivacional dos funcionários com a 

questão financeira está associada ao fato de que a renda deles seja um complemento para a 

renda familiar, ou até mesmo a renda como um todo. (...) É necessidade de trabalhar. Eu não 

sou casada, mas eu tenho uma família que depende de mim (...). 

O fator financeiro, por meio do salário, também foi citado como forma de recompensa 

que a instituição traz para a realização do trabalho dos funcionários. 

Para Hipólito (2002), a recompensa está ligada proporcionalmente ao fato de quanto o 

individuo vale para a organização. 

Apesar de considerar o salário relativamente bom, os funcionários acham que 

mereciam ganhar mais pelo trabalho que vem desenvolvendo no centro de documentação. 

Segundo Hunt, Osborn e Schermerhorn (1999, p. 97), a recompensa pode ser 

considerada uma forma de satisfação no trabalho, os autores afirmam que:  

 

A satisfação no trabalho é uma atitude que reflete o grau segundo o qual as 

pessoas podem se sentir de forma positiva ou negativa com relação ao 

trabalho e às suas varias facetas. [...] aspectos comuns de satisfação no 

trabalho relacionam-se com pagamento, condições de trabalho, qualidade da 

supervisão, colegas e o trabalho em si.  

 

Os funcionários também mencionaram algumas formas de recompensa, que poderiam 

trazer de certa maneira benefícios pessoais e institucionais, bem como: 

 

 Cursos para todos os funcionários do arquivo; 

 Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no centro de documentação. 

 

Atualmente, a instituição oferece cursos somente para a gerência do centro de 

documentação. Com isso, cabe ao gerente do setor repassar todo o conhecimento adquirido 

aos demais funcionários, através de reuniões específicas. 

Hunt, Osborn e Schermerhorn afirmam que somente a recompensa financeira não 

aumenta a satisfação no trabalho. Fatores como “senso de realização, reconhecimento, e 

responsabilidade [...] refletem diretamente no que a pessoa faz diariamente no trabalho” 

(1999, p. 90) 
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Para o desenvolvimento do trabalho de arquivo em si, os funcionários enfatizaram o 

fato de que gostam de desenvolver um trabalho diversificado. Para eles, o fato de algumas 

atividades estarem vinculadas a ações repetitivas torna o trabalho no arquivo cansativo e 

improdutivo. (...) Para mim, tem dia que eu digitalizo e rende bastante (...). O que eu não 

gosto é (...) organizar contabilidade (...). Muito cansativo. 

Elton Mayo (1933, p. 29, tradução nossa), o precursor das Relações Humanas afirma 

que: 

 

[...] no trabalho do qual a principal característica é a repetição, em vez de 

tédio, esforço e monotonia são os fatores a serem levados em conta ao invés 

de cansaço, [...] a ação das pausas para descanso, provavelmente, depende de 

mudança da ocupação principal e não na cessação completa do trabalho.8 

 

Os funcionários evidenciaram ainda que apesar de executar diferentes tipos de 

atividades durante o dia, todo trabalho realizado no centro de documentação serve como 

contributo para o desenvolvimento da instituição. (...) Qualquer coisa que eu fizer está 

ajudando (...). 

Os funcionários afirmaram que o fator considerado desestimulante para o trabalho no 

centro de documentação seria a ausência da direção no centro de documentação. Para os 

funcionários o acompanhamento dos superiores no trabalho arquivístico é fundamental, pois 

somente assim algumas dificuldades e necessidades do departamento, como falta de 

funcionários e maior número de máquinas para a digitalização dos documentos poderão ser 

supridas efetivamente. 

De acordo com a Figura 1, percepção de indicadores para o desenvolvimento do 

trabalho, foram citados também outros fatores desestimulantes como: a falta de contato dos 

funcionários com a direção da instituição, haja vista que isto só é realizado pelo chefe de 

departamento e a ausência do chefe de departamento do arquivo.  

(...) A gente sente muito a ausência dela aqui pelo motivo da faculdade. A gente se 

mata para encontrar o documento (...). Então a ausência dela talvez deixe a gente também 

nervosa. Já que ela não fica no departamento a gente gostaria que quando nós levássemos 

alguma coisa para ela, ela se colocasse no nosso lugar (...). O que falta é ela se colocar no 

                                            

8
 […] in work of which the main feature is repetition rather than effort, boredom and monotony are the 

factors to be taken into account rather than fatigue, and here the action of the rest-pauses probably depends on 

change from the main occupation rather than on complete cessation from work 
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nosso lugar e ver o que está acontecendo. O que a gente quer é ela dentro do departamento, 

junto com a gente para ela ver tudo o que acontece aqui (...). 

 

                              

 

Outra questão que foi discutida durante o grupo focal foi a respeito das influências que 

o trabalho no arquivo propiciou à vida pessoal e familiar dos funcionários do centro de 

documentação. 

Para Dutra, Fleury e Ruas (2008), todo o conhecimento, princípios, propostas, 

estratégias e políticas devem servir para estimular as pessoas a criar, buscar, preservar, 

valorizar e compartilhar esses novos saberes a respeito da instituição ao qual estão vinculados. 

Como mostra a Figura 2, resultados proporcionados pela vivência na organização do 

trabalho, para alguns funcionários o trabalho no centro de documentação proporcionou uma 

transformação, pois até então a Arquivologia era uma área completamente desconhecida. Eles 

afirmaram que o conhecimento adquirido na “nova” profissão foi conseqüentemente 

repassado aos membros da família. Assim como as técnicas de organização e o hábito da 

leitura viraram rotina na vida dos funcionários.  (...) Então assim, na minha casa mudou tudo, 

tudo é falado de arquivo (...). 

Figura 1-Fatores motivacionais no trabalho de arquivo. 

Fonte: Elaborada pela a autora. 

 

 

 



44 

 

A mudança na vida dos funcionários está relacionada com o fato de que uma das áreas 

afins do comportamento organizacional é a psicologia social. A psicologia social estuda como 

implantar e aceitar as mudanças, além de contribuir com estudos sobre as influências de um 

indivíduo sobre o outro. 

Porém, em alguns casos a Arquivologia não foi aceita tão facilmente pelos membros 

da família dos funcionários. Para o chefe do centro de documentação essa foi uma fase crítica 

devido ao fato de este estar ocupando um novo cargo. (...) Meu marido não aceita muito (...). 

Mas aos poucos ele foi entendendo que era melhor para as crianças, e ele foi dando apoio e 

até hoje ele me apóia muito, me ajuda bastante. 

 

 

 

 

E o último ponto a ser analisado refere-se à integração a socialização organizacional. 

Primeiramente, os funcionários falaram sobre os pontos que interferiam na realização 

do trabalho arquivístico. 

Figura 2-Influência comportamental no indivíduo. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A organização formal de trabalho propôs a falta de funcionários como fator que mais 

interfere no trabalho do arquivo. Contudo, os funcionários afirmaram que ainda existem 

vários problemas no departamento a serem resolvidos. 

 A falta de funcionários gera intolerância e estresse no ambiente de trabalho, pois 

devido a esse fator os funcionários ficam sobrecarregados com o excesso de atividades no 

departamento. (...) Porque a gente fica nervosa em questão de trabalho, você não consegue 

dar conta do que faz. Então não fica nenhum serviço terminado. Então pra mim assim, se 

tivesse mais funcionário a gente tinha mais tolerância com todo mundo. 

Nesse contexto, Dutra, Fleury e Ruas (2008), afirmam que os funcionários precisam 

perceber que a organização pode apresentar um ambiente institucional voltado para o bem 

estar de todos.  

Diante da Figura 3 página 54, a organização informal mostra que fatores como a 

comunicação, trabalho em grupo e problemas pessoais podem ser agentes de integração das 

organizações formal e informal. 

Sobre as questões pessoais no local de trabalho, os funcionários afirmaram que 

procuram não trazer os problemas para o departamento, contudo quando tal situação ocorre, 

eles tentam resolver os problemas conversando entre si. Afirmam ainda que, dependendo da 

dimensão do problema pessoal ele pode sim influenciar no rendimento profissional. (...) O 

rendimento dependendo do problema às vezes atrapalha o trabalho. O rendimento cai um 

pouco. Mas não pode misturar, nem passar para os seus colegas de trabalho os seus 

problemas porque eles não têm culpa do seu problema em casa. 

Segundo Mayo (1933), a questão dos problemas pessoais no ambiente de trabalho 

pode interferir no rendimento dos funcionários. 

Os funcionários acreditam que o fato de já se conhecerem e manter uma relação de 

amizade antes mesmo de trabalharem juntos, ajudou a estabelecer o trato de confiabilidade 

um com os outros. 

Nesse ponto, notou-se a presença da organização informal entre os funcionários do 

centro de documentação. 

Para Witt (1969, p. 205), “[...] qualquer organização, constituindo um sistema de 

contatos com graus diferentes de aproximação entre os membros, dá origem a formação de 

grupos com características próprias”.  

Ficou evidente que a amizade é fator primordial para manter uma boa relação no local 

de trabalho. (...) É assim, antes de a gente ser funcionária, nós já éramos amigas (...). Então 
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assim, (os problemas pessoais) atrapalha o serviço? Atrapalha! Mas todo mundo para (o 

serviço) e tenta resolver (os problemas) um do outro. 

Quanto a essa relação entre as pessoas, Mayo (1933, p. 117 tradução nossa), afirma 

que: “[...] os indivíduos que integram uma seção de trabalho não são meramente indivíduos, 

[estes] constituem um grupo no qual desenvolvem hábitos de relações com seus 

companheiros, seus superiores, seu trabalho e as regras da empresa”.
9
 

O fator do trabalho em grupo também é um ponto que afeta as relações de socialização 

dos funcionários no arquivo. De forma geral, eles afirmam que dentre os benefícios de se 

trabalhar em grupo está o de que todos os dias aprende-se algo novo. 

Eles somente dizem ser difícil o trabalho em grupo quando mencionada a relação com 

os estagiários. Segundo eles, durante a realização do trabalho no arquivo não se consegue 

chegar a consenso algum, tornando assim a convivência dificultosa para ambos. 

Porém eles afirmam que, deve haver um esforço coletivo entre todas as pessoas no 

centro de documentação e que estas deixem de ser individualistas, a fim de que o trabalho se 

desenvolva da melhor maneira possível. 

A comunicação é outro fator de análise sobre a integração da organização formal com 

a informal que foi bastante mencionado durante as discussões do grupo focal. 

A comunicação no centro de documentação foi considerada muito boa e está vinculada 

ao fato da amizade e também a relação que mantém fora do local de trabalho. 

Segundo Chiavenato (2006), a comunicação é um fenômeno social e deve promover 

um ambiente que auxilie na equipe de trabalho e no desempenho das tarefas. 

Um funcionário afirmou que às vezes chega a esquecer que está falando com o chefe. 

(...) Eu falo mesmo o que tem que falar (...) quando eu vi já esqueci que ela é minha chefa!  

 

 

 

 

                                            

9 “[...] Los individuos que integram uma sección de trabajo no son meramente individuos, constituyen 

um grupo, dentro del cual han desarrollado hábitos de relaciones com sus compañeros, sus superiores, su trabajo 

y el reglamento de la compañia.” 
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A relação de amizade já pré-estabelecida entre os funcionários propiciou certa 

abertura, liberdade para falar e criticar algo que eles acham que não está de acordo no 

arquivo. 

Entretanto, a boa comunicação não se aplica ao setor como um todo. Ao mencionar 

durante a discussão como seria a comunicação entre funcionários e estagiários, logo eles 

afirmam que não é a mesma coisa. (...) Eu acho que os estagiários têm mais abertura com 

(chefe do departamento). Pelo fato de estudarem juntos, a amizade (...). 

Para os funcionários não existe interação entre eles e os estagiários (...) se programar 

alguma coisa nós 3 e eles (estagiários), talvez estejam juntos. Agora eles não programam 

nada que inclua a gente (somente os funcionários). 

Uma das reclamações sobre os estagiários diz respeito sobre a falta de interesse pelo 

trabalho arquivístico e a distância que, segundo os funcionários é estabelecida pelos próprios 

estagiários.    

Figura 3-Integração da organização formal e informal 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Foram mencionados ainda três fatores que podem influenciar na relação entre 

funcionários e estagiários. São eles: a) os estagiários ocupam uma posição no departamento 

inferior aos funcionários; b) questão financeira, o salário dos funcionários do arquivo é maior 

que dos estagiários; e c) ciúme, funcionários e estagiários disputam à atenção do chefe do 

centro de documentação.  

De acordo com a Figura 4 que aborda os fatores motivacionais no ambiente de 

arquivo, verificou-se a existência da integração sobre alguns aspectos no centro de 

documentação.  

 

 

Figura 4-Integração entre fatores motivacionais 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Durante o grupo focal ficou claro que os funcionários partilham de algumas opiniões e 

anseios que contribuem para a realização das atividades no ambiente de arquivo. 

 O capital motivacional foi mencionado por todos os participantes como eixo 

motivador principal, sendo seguido pela realização de atividades prazerosas no arquivo. 
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 Os funcionários evidenciaram ainda que, apesar de gostarem de todas as atividades 

que envolvem o trabalho no centro de documentação, eles mantêm uma preferência pelas 

atividades que são diversificadas. Contudo, a diversidade é relativa, pois cada funcionário 

mencionou durante o grupo focal sua predileção por um tipo de atividade diferente. 

 No centro de documentação, o fato de gostar ou não de certas atividades está 

relacionado diretamente com as competências e habilidades dos funcionários. Estes 

relacionam o trabalho desenvolvido no setor com a sua área de conforto. 

 Dutra, Fleury e Ruas (2008), afirmam que a questão da competência esta associada à 

área de conforto profissional de cada indivíduo, que utiliza seus pontos fortes a fim de obter 

mais felicidade e realização no trabalho. 

 Realizar ações a fim de alcançar os resultados propostos e aprender novas atividades, 

também são fatores que interagem com a motivação no centro de documentação. Estas 

atividades foram citadas quando os participantes foram indagados sobre qual o trabalho que 

eles mais preferem realizar no centro de documentação. 

 Os participantes afirmaram ter gostado da discussão sobre as questões que abordavam 

o local de trabalho, e principalmente o fato do interesse do pesquisador sobre a opinião dos 

mesmos.   

 Foi sugerido pelo grupo que os diretores ou o chefe do departamento fizesse algo 

semelhante ao grupo focal com os funcionários, a fim de mostrar a realidade do centro de 

documentação e com isso contribuir para a resolução de alguns problemas. 

A organização em sua essência é composta por diversas pessoas que possuem valores, 

competências e habilidades diferentes. Motivação e um bom ambiente de trabalho são fatores 

que: contribuem para o desenvolvimento de habilidades e competências dos funcionários, 

interferem de forma positiva no comportamento organizacional e contribuem para a 

produtividade do arquivo auxiliando a organização. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa atingiu seu objetivo geral de analisar a influência social e científica da 

Teoria das Relações Humanas na rotina trabalhista da gestão de arquivo de uma instituição 

privada de ensino superior de uma cidade do Estado de São Paulo, pois a motivação no 

trabalho, formas de recompensas, reconhecimento, homem social e grupos informais foram 

alguns dos aspectos identificados como responsáveis por influenciar no departamento de 

arquivo da instituição. 

Através da utilização da metodologia do grupo focal juntamente com a literatura 

humanística da área, pode-se demonstrar que existem várias características da Teoria das 

Relações Humanas que exercem influência na gestão do arquivo da instituição privada.  

Capital motivacional, atividades diversificadas e o constante aprendizado no arquivo 

foram citados como fatores motivacionais no centro de documentação. Já a falta de 

funcionários, atividades cansativas, ausência do chefe e a falta de maquinário estão 

relacionadas com as atividades desestimulantes. 

Apesar das reclamações dos funcionários sobre o fator financeiro ser a única forma de 

recompensa da instituição, percebeu-se que existe uma relação de gratidão entre funcionários 

e instituição. 

Porém, isso não minimiza o fato de que a instituição poderia desenvolver outras 

formas de recompensa para os funcionários. O reconhecimento do trabalho e a realização de 

cursos na área de arquivo são apontados como formas de recompensa ideal. 

Nota-se ainda o conceito de homem social e os grupos informais entre os funcionários. 

O grupo afirmou a necessidade e satisfação da existência de relacionamentos sociais no local 

de trabalho.  

Pôde-se visualizar claramente a segmentação entre organização formal e informal no 

centro de documentação. O relacionamento estabelecido na organização formal do 

departamento, constituída por chefe, funcionários e estagiários, foi definido como bom. 

Contudo, existe uma distância entre funcionários e estagiários. 

Os objetivos específicos da pesquisa também foram alcançados. No estabelecimento 

de indicativos da Teoria das Relações Humanas na influência do comportamento 

organizacional da gestão de arquivo, fica claro que existem aspectos humanísticos na gestão 

do arquivo analisado, como a motivação, a interação entre os indivíduos e os grupos informais 
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que exercem forte influência no comportamento dos funcionários no decorrer do 

desenvolvimento de suas atividades no arquivo.  

 Uma das conclusões do experimento de Hawthorne afirma que os trabalhadores 

produzem mais quando acreditam que a administração se preocupa com seus funcionários. 

Dessa mesma maneira, percebeu-se na pesquisa que uma das grandes reclamações dos 

funcionários é a ausência do chefe do arquivo e dos diretores da instituição no centro de 

documentação. 

Segundo o grupo, a falta de interesse da direção pelos problemas do centro de 

documentação, como: falta de funcionários, máquinas específicas e material de trabalho 

acarretam em desanimo e insatisfação por parte dos funcionários do arquivo. 

Situação semelhante pode ser observada da conclusão advinda do experimento de 

Hawthorne, na qual o relacionamento existente entre os funcionários tem influência positiva 

ou negativa na produtividade dos mesmos. 

Durante o grupo focal foram citados vários fatores a fim de explicar a falta de 

interação entre funcionários e estagiários, dentre eles está relacionado o capital motivacional. 

Segundo os funcionários, os estagiários se sentem inferiores pelo fato de ganharem 

menos que todos no departamento. Essa situação reflete no desenvolvimento do trabalho 

arquivístico realizado pelos mesmos. 

A realização do trabalho arquivístico também propiciou a motivação pelo 

conhecimento de uma “nova” área – Arquivologia - , o que ocasionou o interesse do grupo 

pela realização de cursos relacionados ao arquivo, desenvolveu hábitos de leitura e 

organização, e inseriu conceitos da área no dia a dia dos funcionários. 

No objetivo especifico de analisar os elementos da socialização dos grupos formais e 

informais utilizados na organização, observou-se que o trabalho realizado no centro de 

documentação é discriminado pelo chefe do departamento, funcionários e estagiários. 

Percebeu-se que a relação entre funcionários e estagiários é dificultosa devido à falta de 

interesse pelo trabalho por parte dos estagiários. Contudo, o grupo afirma que para 

desenvolver o trabalho no arquivo existe certa tolerância por parte de ambos. 

Notou-se também a existência de uma organização informal no centro de 

documentação, composta pelo chefe de departamento e os funcionários. 

Apesar de se conhecerem a muito tempo na instituição, o fortalecimento dessa relação 

ocorreu somente a partir do momento que começaram a trabalhar juntos. 
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Percebeu-se que questões como comunicação e problemas pessoais são fortemente 

influenciados pela organização informal. Ainda segundo os funcionários, existe uma relação 

de ajuda mútua entre eles no local de trabalho, haja vista que alguns indivíduos não possuíam 

experiência em arquivos. 

Nesse contexto, a instituição se beneficia com as vantagens advindas dos grupos 

informais, pois segundo uma das conclusões do experimento de Hawthorne os grupos 

informais têm influência positiva sobre a produtividade dos funcionários. 

No objetivo específico que tange ao fornecimento de subsídios que auxiliem o 

treinamento das pessoas na área de gestão de arquivo. 

As organizações ao contratar ou remanejar funcionários para compor o quadro 

funcional dos arquivos, devem acima de tudo verificar as habilidades e competências 

necessárias para cada cargo. 

É papel da instituição auxiliar no desenvolvimento de competências de todos os 

funcionários por meio de cursos, graduação e palestras.  

Em algumas instituições públicas de arquivo essa forma de auxilio ocorre por meio da 

experiência departamental, ou seja, o funcionário recém contratado passa por alguns 

departamentos a fim de verificar em qual se adéqua melhor. 

Dessa forma, essa pesquisa pode ser um contributo inicial para o desenvolvimento de 

investigações nas instituições de arquivo público, a fim de auxiliar na relação entre o 

profissional arquivista e as organizações. 

Sugere-se que os dados resultantes da análise sejam aplicados em arquivos com uma 

estrutura maior de organização, como no caso de arquivos públicos institucionais. 

Assim como, realizar mais trabalhos sobre o tema organizações informais, afinal o 

retorno para este subitem da pesquisa demonstrou ser relevante frente aos funcionários do 

arquivo analisado, haja vista que entender a relação entre os funcionários resulta em 

conhecimento e informações que podem ser utilizadas em beneficio organizacional. 
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APÊNDICE A 

 

 

GRUPO FOCAL (transcrição) 

 
 

Início: 14h:50min        01/07/2010 

Término: 15h:58min 

 

 

1ª Etapa:  

Explicação sobre o que é a metodologia do grupo focal, juntamente com algumas 

regras que devem ser obedecidas por todos os membros do grupo, a fim de que se obtenha um 

melhor aproveitamento da técnica metodológica. 

 

 

Pesquisador - Quais são algumas das razões de vocês levantarem cedo e irem 

trabalhar? 

(Os funcionários ficaram em dúvida sobre quem iria responder primeiro) 

 

Sujeito 1 – Primeiro, a necessidade do trabalho mesmo, a gente tem uma família e só a renda 

do marido a gente não consegue viver. 

A gente tem preguiça de levantar como todo mundo tem.  O relógio faz a gente 

levantar.  Põe pra despertar, depois 5 minutos, depois mais 5 minutos. 

 E o prazer em trabalhar, que a gente tem as contas. 

 Eu acho que isso é o mais importante. E a gente está aprendendo sempre coisas 

novas. 

Sujeito 2 – Pra mim também... É necessidade de trabalhar. Eu não sou casada, mas eu tenho 

uma família que depende de mim. 

 Eu não tenho preguiça de levantar cedo, ao contrário eu levanto antes do relógio 

despertar (risos). Então pra mim, levantar cedo não é problema nenhum. 

 É um serviço que eu gosto já faz 6 anos. Então eu venho pelo prazer de trabalhar 

mesmo. 

Sujeito 3 – Eu tenho preguiça de levantar cedo (risos). Mas eu adoro o que eu faço, faço 

porque eu preciso e porque eu gosto também da profissão. 

 

P - O que vocês gostam a cerca do trabalho no arquivo?  

 

S. 1– Eu gosto de colocar em ordem numérica! E alfabética também.  

Não gosto de indexar! 

 

P – Não? Por que? 

 

S. 1 - Cansa! É muito cansativo, é a mesma coisa sempre! Então sempre é a mesma coisa... 

 A gente tem outros documentos, mas não chegamos nessa parte ainda. Nós estamos só 

com prontuário de aluno. 

 Então, sempre é a mesma coisa. Por isso que eu gosto de colocar em ordem 

alfabética, numérica e organizar, porque sempre é diferente. 
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S. 2 – Eu já gosto de digitalizar. Pra mim, tem dia que eu digitalizo lá e rende bastante. 

Cansa sim como ela fala. Mas o meu serviço eu paro várias vezes para fazer outros 

tipos de serviço. 

 Mas eu gosto de digitalizar, até porque eu trabalhei muito em ordem numérica. Eu 

não tive a oportunidade de digitalizar, no outro setor. Então aqui eu peguei mais 

pratica, passei a gostar mais. 

 Então eu gosto de digitalizar... 

S. 3 – Ah! Eu gosto de fazer tudo!  

Só que assim, o que eu almejo agora e não tenho condições, é organizar o fundo 

(arquivo). 

 Organizar documentação que está no chão. Então assim, meu prazer hoje seria fazer 

isso, mas a situação no momento não permite. 

 

P – Bom, a ... falou que não gosta de indexar. O que vocês (outros funcionários) 

não gostam a cerca do trabalho no arquivo? 

 

S. 2 – O que eu não gosto é um serviço que faz tempo que eu não faço que é, organizar 

contabilidade. 

 

P – Por que? 

 

S. 2 – Muito cansativo. È uma numeração muito pequenininha, tudo em ordem numérica... 

Tem que fazer muita colagem, muito recorte. Eu acho muito cansativo. 

S. 3 – Ah! Eu gosto de tudo! Porque é a profissão que eu escolhi. 

 Agora, uma coisa que eu não sou muito fã, mas eu gosto. Assim, antigamente eu 

trabalhava na microfilmagem, e ter que ficar 4, 5 dias inspecionando filme... (faz cara 

de reprovação) eu acho que não gostaria de voltar a fazer isso não! (risos) 

 

P – Fica muito cansada? 

 

S. 3 – Muito cansada!  

 

S. 2 – Eu adorava inspecionar. 

 

P – Você também fazia isso? E você gostava? 

 

S. 2 – Fazia. Gostava! Eu acho que eu era a que mais inspecionava filme. 

 

P - Como vocês acham que o trabalho de vocês no arquivo contribui para a 

organização? 

(O Sujeito 1 não entende a pergunta e pede que Sujeito 3 responda pra ver se ele 

consegue entender) 

 

S. 3 – Ah! Eu acho que contribui bastante! 

 Que nem, meu serviço hoje no departamento seria codificar todo o arquivo, seria 

organizar a documentação, digitalizar, microfilmar, essas coisas...  

Mas, assim no momento a gente está com muito pouco funcionário, então a 

gente estabeleceu que eu ajudasse as meninas (funcionárias) a organizar, ajudo as 

meninas quando elas estão com algum problema lá com a consulta. 
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Mas assim, o meu trabalho hoje no departamento não é o correto, mas eu acho 

que eu ajudo bastante as meninas. 

Que nem eu organizo a documentação pra elas poderem passar na maquina, 

estou organizando agora os prontuários de funcionários pra... (estagiário) conseguir 

digitalizar. 

Então acho que desenvolve bem o serviço que eu faço hoje aqui. Sendo que não 

é o serviço correto. Todo meu serviço está atrasado, mas eu acho que vale a pena. 

 

S.1 – Eu acho que um depende do outro. Então assim, não tem o que falar o que age junto. 

Qualquer coisa que eu fizer está ajudando. 

(Sujeito 1 continua em duvida. Não sabe se respondeu a pergunta corretamente) 

 

P - No âmbito profissional o que vocês acham que o trabalho no arquivo 

acrescentou na vida pessoal de vocês? 

 

S.1 – Nossa, minha vida foi uma transformação! Primeiro que a... (S. 3) me deu a 

oportunidade de vir pra cá (centro de documentação), porque eu trabalhava na 

limpeza. 

 Eu fiz faculdade de pedagogia. Hoje se eu pudesse fazer Arquivo, faria Arquivo 

porque é uma área que eu gosto e que estou aprendendo. 

 Então assim, na minha casa mudou tudo, tudo é falado de arquivo, de papel. Não se 

fala mais de criança, porque pedagogia só fala de criança. Agora não. 

 Então assim, Arquivo pra mim hoje se eu pudesse fazer faculdade, eu faria. 

 

S.2 – Pra mim acho que mudou em termo de organização mesmo. Meus próprios documentos 

em casa. Antes ia jogando tudo na gaveta, em caixa. Aí você começa a mexer com 

papel, já quer por tudo em ordem, tudo certinho. 

 E o habito de forçar a ler, porque a gente que faz arquivo tem que ler os documentos. 

Então eu acho que forçou muito a leitura. 

 

S. 3 – Faz 17 anos que eu mexo com isso. Na minha casa assim, depois que eu mudei de 

função (antes Sujeito 3 era escriturário em outro setor, com a criação do centro de 

documentação ele tornou-se chefe do departamento) foi um pouco difícil, por causa do 

marido. Meu marido não aceita muito. Então foi uma briga muito grande. 

 Mas aos poucos ele foi entendendo que era melhor para as crianças, e ele foi dando 

apoio e até hoje ele me apóia muito, me ajuda bastante. 

 Eu acho que foi muito bom pra minha família  

 

P - Sobre o local onde vocês trabalham, existe algum fator que atrapalhe a 

realização de suas funções? 

 

S. 1 – Eu acho que a prioridade nossa é funcionário, o que atrapalha é não ter funcionário. A 

gente tem vários outros problemas, mas a nossa prioridade, nossa batalha é para 

conseguir mais funcionário. 

 Porque a gente fica nervosa em questão de trabalho, você não consegue dar conta do 

que faz. Então não fica nenhum serviço terminado. 

 Então pra mim assim, se tivesse mais funcionário a gente tinha mais tolerância com 

todo mundo. 
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S.2 e S. 3 – Eu ia falar a mesma coisa. 

 

S. 2 – A gente até se estressa mais por falta de funcionário. Cobrança. Às vezes os outros 

setores não entendem... Então a cobrança é grande. 

 

S. 3 – É aquilo mesmo que eu falei pra você. Você falou assim; “quantos funcionários 

precisam? Pelo menos uns 7 fora ... (os funcionários que já trabalham no arquivo) 

(S. 3 comenta sobre a observação participativa que foi feita 2 dias antes do grupo focal) 

 

P - Vocês podem explicar como lidam com questões pessoais no local de trabalho? 

Como se sentem com relação a isso? 

 

S. 2 – Eu procuro não trazer. 

 Se eu tiver que desabafar às vezes eu converso com a ... (S. 3) em particular, mas 

procuro não trazer. 

 Não pode misturar se não, a gente não consegue desenvolver. 

 

P – E atrapalha? 

 

S. 2 – O rendimento dependendo do problema às vezes atrapalha o trabalho. O rendimento 

cai um pouco. Mas não pode misturar, nem passar para os seus colegas de trabalho 

os seus problemas porque eles não têm culpa do seu problema em casa. 

 

S. 3 – Eu acho que problema familiar todo mundo tem! Nós 3 temos sempre problemas 

familiares é claro que a atividade pessoal nossa cai um pouco. Quem fala que não 

cai? Cai! 

 Só que nós 3 nos damos bem. Então, às vezes a gente não está bem e quando chega ao 

trabalho uma conversa com a outra e no final da tarde acaba todo mundo se 

animando, tendo um resultado melhor. 

 Pelo menos é isso que eu vejo ente nós 3. 

 

S. 1 – É assim, antes de a gente ser funcionária, nós já éramos amigas. Eu e a... (S. 3) Eu e 

a... (S. 2) não éramos tão amigas, mas somos amigas hoje. 

 Às vezes eu olho pra... (S. 2) e digo; “não via a hora de vir aqui te contar!” 

 A... (S. 3) não tenho nem o que falar. Ela é a minha super amiga, sempre foi! 

 Então assim, atrapalha o serviço? Atrapalha! Mas todo mundo pára (o serviço) e 

tenta resolver (os problemas) um do outro. 

 Não sei se é porque a... (S. 3) já era amiga, se fosse outra chefe... (faz cara de dùvida) 

 

P – Você acha que o fato de ser amiga... 

 

S. 1 – Não sei... Talvez. Porque às vezes não tem a mesma intimidade. As mesmas conquistas, 

as mesmas coisas, talvez eu não pudesse falar meus problemas para ela. 

 Mas a gente não vê a hora de chegar aqui para contar (os problemas) uma para 

outra. Nem que for para as 3 chorar, mas as 3 choram juntas. 

 

P – Vocês acham que o fato de se conhecerem antes, ter essa relação de amizade ajuda? 

 

S.1, S. 2 e S. 3 – Ajuda. 
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S. 3 – Ajuda, porque como eu já as conheço, sei quando elas não estão bem, então as deixo 

quietas no canto delas. 

 No mesmo dia ou no máximo no outro dia a gente já senta e conversa, dá risada. Eu 

acho que assim a gente vive bem! A gente consegue resolver nossos problemas entre 

nós. 

 

P - O que vocês pensam sobre o trabalho em grupo? 

 

S. 1 – Você está falando do grupo todo ou só de nós 3? 

(Sujeito 1 fala sobre todos os funcionários do arquivo ou somente os participantes do grupo 

focal) 

 

P– Grupo todo. 

 

S. 1 – Difícil! 

 Se fosse só nós 3 acho que não! 

 

P – Por quê? 

 

S. 1 – Talvez por não se conhecerem antes, não é?! 

 Mas acho que passou de 3 todo mundo tem dificuldade. Não é só aqui é em qualquer 

lugar. É difícil porque não é a mesma cabeça da gente, mas acho que isso é em todo 

lugar. 

 

P – É difícil em que ponto o trabalho em grupo? 

 

S. 1 – Ninguém pensa igual. 

 Então, se eu quero assim o outro não quer. É assim! Não é! Então eu vou falar com 

a... (S. 3) (Sujeito 1 exemplifica uma situação que acontece no centro de 

documentação entre os funcionários e estagiários) 

 Então tem que chegar todo mundo em um consenso. 

 É difícil, muito difícil. 

S. 2 – A convivência é difícil, igual a... (S. 1) falou, um é diferente do outro. 

 Mas eu acho que já que está em grupo todos tem que se esforçar e ajudar o outro. Só 

que hoje em dia as pessoas são muito individualistas, então se torna difícil. 

 

S. 3 – Ah! É difícil eu falar. Mas eu tento o possível e o impossível para fazer o melhor. 

 Eu dividi as atividades para não sobrecarregar nem um nem outro. Deixo aberto. 

Para que na hora que uma estiver cansada e quiser mudar. Porque eu sei que é difícil, 

e acaba cansando um serviço só, então eu sempre deixo aberta (Sujeito 3 dá liberdade 

para as funcionários). 

 Então assim, eu tento fazer um trabalho em grupo, mas que todos se sintam bem na 

atividade que estão desenvolvendo. 

 

P– Você deixa aberto (livre)? 

 

S. 3 – Deixo bem aberto.  
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 Assim, eu acho que trabalhar em alguma coisa que a pessoa não quer, eu acho que o 

serviço não rende, a pessoa não trabalha feliz. 

 No começo você falou a pessoa já acorda falando; “nossa! Vou ter que chegar lá e 

fazer aquele serviço que eu não gosto...” 

 Então eu acho que trabalhando aberto (livre), assim dentro do possível deixando a 

pessoa trabalhar no que ela gosta o serviço rende mais. 

 

P – E vocês acham que o serviço rende mais com essa abertura que a... (S. 3) dá pra vocês? 

 

S. 1 e S. 2 – (sinalizam positivamente com a cabeça) 

 

S.1 – Para o departamento sim! 

 

P - Quais as dificuldades de se trabalhar em grupo? 

 

S. 2 – Vamos voltar no mesmo assunto, falta de funcionário. 

 

P – Só falta de funcionário? Não tem nenhum outro problema? 

 

S. 3 – Falta de salário (risos) 

 

S. 2 – (risos) 

 

S. 1 – Também 

 

S. 2 – Isso é outra parte! (risos) 

 

S. 1 – Falando de salário, a gente vê o lado da gente. Vai sair daqui (centro de 

documentação), vai trabalhar aonde? O comércio está ganhando menos que a gente. 

Lógico que por estar muito tempo na universidade a gente queria um salário 

mais justo. 

 

S. 3 – Eu acho que tem muita dificuldade para se trabalhar aqui hoje. Tenho certeza que 

futuramente vai melhorar, mas em primeiro lugar falta funcionário e em segundo 

lugar a parte de recurso material. (Sujeito 1 confirma com a cabeça). 

Não tem equipamento suficiente, não tem infra-estrutura no arquivo. Não tem 

como a gente dar um bom resultado. 

Eu fico muito insatisfeita, porque eu sou uma pessoa detalhista que quer fazer tudo 

certinho, então acaba às vezes me desanimando, porque eu preciso de um arquivo e 

não tenho, eu preciso de uma pasta melhor e tem que ser uma inferior. 

 Então eu acho que para um arquivo a gente não tem tanto que ver a opção de preço, 

mas de qualidade. Porque são documentos que tem que ser preservados, então se você 

for pelo lado de valor às vezes acaba prejudicando a documentação, a informação. 

 Então, as pessoas como não entendem de arquivo elas não dão prioridade para esse 

tipo de coisa, elas acham que o arquivista quer abusar, quer comprar do mais caro, e 

não é assim. 

 Tem as coisas certas para serem compradas, de qualidade certa e elas acham que não 

é bem assim. 
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 Então essa parte de recurso material e de funcionário aqui (centro de documentação) 

deixa bastante a desejar. 

 

S. 2 – Eu comecei falando que era mais a falta de funcionário mesmo, para render mais o 

serviço. 

 

P - Quais os benefícios de se trabalhar em grupo? 

 

S. 3 – Ah! Eu gosto demais! Cada dia eu aprendo mais e cada dia eu descubro uma coisa 

nova. 

 Assim, o... (diretor da instituição) às vezes quando têm condições eles pagam curso 

pra gente ir para fora. Pra gente não! Paga para mim. Ir para fora ter conhecimento 

na área de digitalização. 

 E tudo que eu sou hoje eu devo a... (instituição), eu gosto demais daqui. 

 

S. 1 – Pra mim tem, eu sai da limpeza, então tudo pra mim é novo mesmo fazendo 3 anos que 

eu estou aqui. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente. 

 Ontem eu fui mexer no fundo de garantia, eu não sabia os meninos (funcionários) me 

ensinaram. 

 Então pra mim cada dia, cada folha é uma coisa diferente. No meu currículo... é tudo 

diferente, é muito bom. 

 

S. 2 – Eu aprendi muita coisa. Muita documentação que eu não conhecia e tem muita coisa 

ainda que eu não conheço. Eu acho que cada dia é um aprendizado, então eu acho 

que eu tenho muito que aprender aqui ainda. 

 O beneficio que eu tive também aqui, tanto no centro de documentação como na... 

(instituição) é porque eu consegui estudar. Eu voltei a estudar depois de 15 anos, foi 

muito valoroso. 

 

P - O que vocês pensam sobre a comunicação aqui do departamento.  

 

S. 1 – A minha é a melhor possível. Porque eu não agüento nada eu conto tudo, falo tudo! 

 

S. 2 e S. 3 – (risos) 

 

S. 1 – Até me atrapalha! Com o relacionamento com outras pessoas. Porque eu não sou de 

ficar... (sussurrando) eu dou na lata. Então eu não mando recado para ninguém. E 

isso às vezes me atrapalha, me atrapalha m... não sei se me atrapalha muito, eu não 

consigo guardar. 

 Eu falo mesmo o que tem que falar. Até para a... (S. 3) eu falo, quando eu vi já 

esqueci que ela é minha chefa! 

 É difícil, mas o relacionamento de conversa é bom. Tudo que a gente precisar a gente 

pode pedir, falar. Tem coisas que é melhor não falar, mas a gente procura falar 

sempre tudo o que acontece. 

 Eu falo!  

 

S. 2 – A comunicação pra mim é boa, porque uma ajuda a outra. Eu tenho minhas 

dificuldades eu chego na... (S. 3) ela me passa alguma coisa diferente a... (S. 1) me 

ajuda. Então em termos de trabalho a comunicação é boa. 
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S. 1 – Uma ajuda a outra não tem essa de; “esse serviço é seu, você que tem que fazer” não 

tem isso. 

 A... (S. 2) me ensinou muita coisa, a... (S. 3) também. A... (S. 2) me ensinou mais que 

a... (S. 3), porque ela fica ausente por causa da faculdade. A... (S. 2) tem uma 

paciência assim, tenebrosa coisa que eu acho que não tenho. Quando tem que passar 

alguma coisa para alguém (ensinar serviço) já peço para ela passar, porque ela passa 

bem. Então a comunicação é boa. 

 

S. 3 – Ah eu acho que a comunicação é boa, às vezes... Claro que como em todo 

departamento não é 100%, mas igual a... (S. 1) falou a comunicação dela é 150%. 

 

S. 1 – (risos) 

 

S. 3 – Mas a gente se entende. É uma comunicação boa. Não tem problema. 

 

P - Vocês se sentem seguros pra falar/criticar/perguntar alguma coisa; 

 

S. 3 – Demais! 

 

S.1 e S. 2 – (risos. Confirmam com a cabeça) 

 

S. 1 – Não tem medo. 

 

P– Tem uma abertura pra isso? 

 

S. 1 – Acho que pelo fato de sermos amigas. O fato de conhecer a... (S. 3). Há 10 anos que 

estou aqui na... (instituição) 

 É o que eu falei, às vezes se fosse outra chefa, outras amigas não teria... (liberdade 

para falar, criticar) 

 Mas esse fato, infelizmente a... (S. 3) vai ter que carregar o resto da vida! 

 

S. , S. 2 e S. 3 – (risos) 

 

S. 1 – Nossa amizade é assim, eu não escondo nada dela e também não minto para ela. 

 

S. 3 – Mas eu sei levar isso muito bem. (risos) 

 

S. 1 – (confirma com a cabeça e da risada) 

 

S. 2 – Ela (S. 3) dá essa abertura para nós, então a gente chega e leva todos os problemas 

para ela. 

 

S. 3 – Eu prefiro que elas falem para mim do que falem nas minhas costas. Claro que dou 

100% essa abertura, acho que elas têm que falar. 

 Existem coisas que não concordo, elas sabem disso, mas eu faço da melhor maneira 

possível para ninguém ficar insatisfeito. 

 

S. 1 – Digamos que é um ambiente pesado. 
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S. 3 – Mas a gente se entende e às vezes a gente acaba dando risada depois. 

 

P – Essa abertura também se aplica aos outros funcionários ou é só entre vocês 3? 

 

S. 1 – A gente está conversando com eles?  

(não entende a pergunta) 

 

P – Não. Essa comunicação boa e essa abertura é entre vocês 3 ou todo mundo do centro de 

documentação? 

 

S. 1 – Não. Eu vejo de um jeito. Eu acho que os estagiários têm mais abertura com a... (S. 3). 

Pelo fato de estudarem juntos, a amizade. 

 Não que eu não goste deles, muito pelo contrario. Gosto de todo mundo, mas eu acho 

que a abertura deles é com a... (S. 3) 

 

S. 3– É, comigo são todos iguais. Tanto eles (estagiários) quanto (funcionarias). 

 

S. 2 – Também acho. 

 

P- O que vocês acham que seus superiores pensam sobre vocês no ambiente de trabalho? 

 

S. 3 – A ultima vez que conversei com ele, ele nos deu parabéns. Ele estava muito satisfeito. 

Até mesmo porque estamos conseguindo fazer coisas que talvez se fosse outras 

pessoas que estivessem no departamento não teriam conseguido fazer. Porque somos 

em 3 pessoas e a gente consegue, assim de um jeitinho ou de outro ate resolvemos os 

problemas. 

 Porque antigamente chegou a ter 9 funcionários na microfilmagem para cuidar bem 

menos da metade dos documentos que hoje vem para cá (centro de documentação). A 

gente mexe com os documentos da... (instituição) inteirinha, então ele acha que a 

gente faz ate um pouco de milagre. Ele reconhece. 

 

S. 2 – Bom, eu acho que a... (S. 3) falou mais porque tem mais contato com ele. Eu acho que 

ela já respondeu, cabe mais a ela responder. Nós não temos muito contato. 

 

S. 1 – A gente sente a ausência de aqui. 

 

P – Você acha que ele deveria vir mais vezes aqui? 

 

S. 1 – Eu acho que ele deveria vir mais vezes aqui. 

 

P – Por quê? 

 

S. 1 – Para ele ver a falta de funcionário. Porque ele sabe!  

 Para ver as maquinas que estão faltando, o que tem no fundo. Mesmo a... (S. 3) 

falando é uma coisa, mas a pessoa vendo é outra. Porque um dia ele passou ai viu 

documento no chão, ele arrumou uma prateleira rapidinho.  

Então a gente sente a ausência dele aqui. A gente gostaria que ele passasse mais vezes 

por aqui, porque a gente não tem medo dele, ele é uma pessoa super bacana mesmo. 
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 Eu tive mais contato com ele do que a... (S. 2), porque eu trabalhei lá em cima no... 

(outro departamento). Ele é muito gente boa. 

 Mas acho que pelo cargo dele, tanto serviço que ele tem não consegue estar vendo 

isso. Mas a gente espera a visita dele sempre por aqui. 

 

S. 3 – É muito difícil falar com ele. Estou tentando falar com ele há 2 semanas, só semana 

que vem. Mesmo indo lá é muito difícil falar com ele. 

 

S. 1 – E nós achamos isso muito errado. 

 

S. 3 – Porque tem coisas que tenho que resolver com ele de hoje para amanhã e demora tanto 

que acabo não resolvendo, porque ele não consegue me atender. 

 

S. 2 – Ele teria que ver as dificuldades que nós temos. Para ver se toma alguma providencia, 

mais funcionários. Ele ver a gente trabalhar, vamos supor tem dia que a gente não 

senta na nossa mesa, só fica no atendimento. Então ele teria que ver isso. Ele teria 

que ver o dia a dia, mas isso não é possível. 

 

P – Vocês acham que o atendimento ao público de certa maneia atrapalha? 

 

S. 2 – Atrapalha o serviço de mesa! Porque somos só nós 2 (aponta para outro funcionário) 

 

S. 3 – Atrapalha muito! 

 

S. 1 – Às vezes a gente não sabe o que vai colocar no relatório, porque a gente acha que não 

trabalhou. 

(Os funcionários devem fazer um relatório das atividades que realizaram no dia) 

 

S. 3 – Porque as pessoas lá de cima (outros setores) acham que tudo é para ontem. Vamos 

supor, um aluno chega na secretaria geral eles dão um prazo de 15 dia para o aluno, 

só que o documento daquele aluno fica 15 dias em cima da mesa do funcionário. 

 Quando o aluno chega lá para buscar o documento é que eles vão lembrar que tinham 

que pegar o documento para o aluno. 

 Aí eles ligam e querem o documento na hora, sendo que era um serviço que eles 

tinham 15 dias para fazer, mas eles querem na hora. 

 Então (os funcionários) têm correr atrás para pegar o documento, sendo que eles 

tinham um prazo suficiente para estar pedindo (o documento) para elas procurarem 

com calma. 

 Eles têm quem mandar e-mail solicitando documento via intranet, mas eles não fazem 

isso. Eles ligam. Aí têm que pegar caneta para poder anotar. Às vezes a informação 

está errada, têm que ligar e pedir informação de novo. É um tempo que se perde muito 

grande. 

 Às vezes as pessoas confirmam a informação, você fica 4, 5 horas tentando localizar a 

informação, ai você consegue descobrir que a informação estava errada e que estava 

de uma forma tão fácil que em 4 minutos você pegava o documento. 

 

S. 1 – E demora! Não tem jeito. 

 

P - O que vocês pensam e como lidam com mudanças no trabalho. 
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S. 2 - A mudança em parte física se for para melhor, mais espaço é sempre melhor. É sempre 

muito bom  

 

P– E quanto a mudança de função? 

 

S. 1, S. 2 e S. 3 – Não tem. 

 

S. 1 – Então uma ajuda a outra. Se eu tenho dificuldade naquela função a... (S. 2) faz. A 

gente chama os meninos do almoxarifado para ajudar, passou alguém aí a gente 

chama, não tem; “essa é sua função, você tem que fazer isso e acabou”. Não é assim. 

 

P- E se você fosse seu superior quais mudanças vocês fariam para melhorar o local 

de trabalho? 

 

S. 1, S. 2 e S. 3 – (risos) 

 

S. 1 – Ele vai ouvir isso? 

 

P – Não. 

 

S. 1 – Ah que pena! (risos) 

 

S. 1 – Tudo. Não é... (S. 3)? 

 

S. 3 – Ah! Eu... (diretor da instituição) 

 Chegaria aqui faria uma coisa linda aqui nesse laboratório! Colocaria o laboratório 

de microfilmagem aqui, deixava tudo bonitinho. Comprava uma estante deslizante 

para os arquivos de microfilmagem. 

 Venderia metade desses equipamentos de microfilmagem que não funciona (o 

departamento contém por volta de 6 equipamentos de microfilmagem). Só estão aqui 

para enfeite. 

 Colocaria estantes deslizantes ali fora (outra sala de arquivo). Tudo arquivo de 

poliondas (caixa de poliondas), pasta digito em cores. 

 Lá na frente eu mudaria toda a estrutura de mesas e equipamentos. Colocaria uma 

rede (internet) boa, porque a rede daqui é muito ruim de trabalhar. Então se eu fosse 

o... (diretor da instituição) isso aqui seria outra coisa (risos) 

 

S. 1 – Ela não teria que ser o... (diretor da instituição), tinha que ser o... (dono da instituição) 

 

S. 1, S. 2 e S. 3 – (risos) 

 

S. 3 – É porque nem o... (diretor da instituição) tem esse poder, coitado! (risos) 

 

P – E o prédio iria ficar aqui mesmo? 

 

S. 3 – Eu gosto daqui! (Sujeito 1 e 2 confirmam com a cabeça). Para nós funcionários ele 

(prédio) é muito bom aqui. 
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Mas como profissional o correto seria no centro da universidade para facilitar o 

acesso. 

Mas como pessoa eu prefiro aqui, porque eu acho que perto de muito 

funcionário tem muita picuinha (fofoca). E aqui a gente está livre. Aqui não tem 

ninguém cuidando da nossa vida, é só a gente mesmo. 

 

S. 1 – A gente sonha a mesma coisa que a... (S. 3). Ela conhece mais coisa que a gente, mas a 

gente sonha com uma coisa melhor mesmo. 

 

S. 2 – Mais equipamentos. 

 

S. 1 – Uma coisa mais bem organizada. A... (S. 3) sonha com as estantes deslizantes, a gente 

sonha com essas prateleirinhas mesmo (risos. Mostra uma estante de aço comum). 

 Porque estando na prateleira organizado, tendo máquinas, funcionários para 

digitalizar e o pessoal acessando dando certo a gente já estaria feliz. 

 

P– E por que vocês acham que não tem essa visão de melhorar o arquivo? 

 

S. 3– Ele tem essa visão (diretor da instituição). Ele sabe, tenta sempre me convencer, mas eu 

acabo perdendo, não tem jeito. 

 É a questão financeira. Ele sabe que tem necessidades. 

 A gente está com um projeto de terceirizar alguns serviços. Ele disse que toda verba 

que entrar (devido essa terceirização), vai permanecer no departamento (de arquivo). 

Então se a gente começar a terceirizar alguns serviços, vai melhorar bastante. Já que 

ele deu esse espaço. 

 Como a universidade está em crise, ele poderia pegar esse dinheiro da terceirização e 

arrecadar para a própria universidade. Ele vai colocar dentro da universidade, mas 

dentro do departamento (centro de documentação). 

 

P– Você acha então que ele tem essa visão? 

 

S. 3– Tem! Tanto que ele sabe da importância que ele abriu esse departamento faz 3 anos. Eu 

acho que se ele não tivesse essa visão da importância da informação ele não teria 

aberto esse departamento. Ele teria deixado do jeito que estava. 

 

S. 1 – Mas eu acho que todo mundo passa por uma crise financeira. E a gente vê muito 

desperdício, muita coisa. 

 Se ele quiser fazer ele faz!  

 

S. 2 – Ele precisa olhar um pouquinho mais para o setor mesmo. Teria que vir aqui e 

acompanhar o dia a dia. 

 

S. 1– Porque a universidade tem dinheiro! 

 

P– Então como ele não vem aqui ver ele não sabe? 

 

S. 1 – Não. Acho que eles dão prioridade para outra coisa. 

 

S. 3 – Porque é revertido tudo para o hospital. 
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S. 1 – Esse arquivo aqui poderia ser o arquivo do hospital também, nada impede. 

 Falta um pouco da participação dele aqui com a gente, para ele ver o que pode fazer. 

Não precisa ser a ultima tecnologia a gente tem máquina super velha e que trabalha 

do mesmo jeito.  

 

P – E como vocês acham que deveria ser o ideal? 

 

S. 3 – O... (diretor da instituição) é uma pessoa muito boa, só que eu acho que ele tem tantos 

problemas que ele corre um pouco dos problemas. 

 Como todo superior, quando você leva o problema ele também quer solução. Eu levo 

a solução até ele, só que tem um custo e quando se fala em custo lá em cima (setor 

administrativo) está totalmente fechado. Tanto que eu pedi para fazer um cartão de 

apresentação e até agora não foi aprovado. 

 Então quando você chega lá em cima e fala de custo realmente as portas estão 

fechadas. Não tem conversa! 

 Às vezes ele fica enrolando para me atender porque toda vez que subo lá eu falo para 

contratar alguém ou comprar alguma coisa. Então ele já está cansado! 

 Mas alguma hora eu venço pelo cansaço ou ele me manda embora! (risos) 

 Mas é difícil! 

 Eu gostaria que... (funcionários) tivessem esse contato realmente com ele, porque às 

vezes eu sinto que elas não acreditam muito. Eu queria que elas tivessem uma 

abertura com ele, para ele falar o que ele fala para mim! 

 É complicado porque eu fico em uma situação difícil. Porque talvez elas pensem que 

eu não faço esforço para conseguir as coisas, sendo que todas as vezes que eu vou lá 

eu falo com ele, fico chateada com as broncas. Eu saio de lá decepcionada. Quando 

eu chego aqui a... (S. 1) diz; “o que foi? A conversa não foi boa? Você está 

chateada?” Mas eu não vou ficar passando os problemas para elas ficarem 

desanimadas no trabalho. 

 Mas é duro, você está lutando pelo bem da empresa. Eu sou uma pessoa profissional, 

me preocupo com os problemas, acho que não é só salário. 

 Eu vejo os problemas aqui dentro e tento superar da melhor maneira, só que 

infelizmente as portas estão fechadas. 

 O que posso fazer se a empresa não quer? A empresa está fechando as portas para 

eles mesmos. Futuramente eles não têm como me culpar. Eles estão cientes de tudo o 

que acontece aqui, se eles não querem fazer nada ou acham que não podem fazer 

nada. O que eu posso fazer? Fico mal mesmo, mas não posso fazer nada. 

 

P - E se você fosse seu superior quais mudanças vocês fariam para melhorar a 

interação entre os funcionários. 

 

S. 1 – Não adianta fala que a gente não tem interação com estagiários, porque a gente 

precisa deles. Não adianta falar que a gente briga ou deixa de brigar. O que a gente 

quer é mais funcionários. 

 Então é uma coisa que você sabe que vai acontecer, vai por funcionário, vai ter briga 

e vai ter picuinha (fofoca). 

 É muito difícil interação, mas eu acho que as pessoas melhores estão ficando, as que 

precisam pelo dinheiro.  

 E o que a gente quer é funcionário. Então não adianta falar que a interação não é 

boa. 
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(Sujeito 1 não entende a pergunta) 

 

S. 3– Ela quer saber de fazer festa, comprar alguma coisa? 

 

S. 1 – Não tem! 

 

 P– Não tem uma relação fora do ambiente de trabalho? 

 

S. 1 – Nós 3. 

 

P– Estagiário junto? 

 

S. 1 – Não. Se tiver alguma coisa é só com a... (S. 1). Comigo e a... (S. 2) não! 

 

P– Tem uma distancia? 

 

S. 2 – Tem! 

 

S. 1 – Agora se programar alguma coisa nós 3 e eles, talvez estejam juntos. Agora eles não 

programam nada que inclua a gente (somente os funcionários). 

 

P - Então a... (S. 3) é um elo entre vocês e eles (estagiários)? 

 

S. 1 – Sim. 

 

S. 3 – Mas eu faço de tudo para aproximar eles. 

 

S. 1 – Mas não tem briga, não tem nada. É uma coisa que é difícil. 

 

S. 2 – Mas eu acho que eles próprios se distanciam. 

 

P – Por que? 

 

S. 2 - Não sei te dizer o porquê. Eu sinto que eles próprios se distanciam. Não sei se é porque 

eles são estagiários. Não arrumam a mesa do colega ao lado. 

 

P– Você acha que é pelo fato de eles serem estagiários e vocês são funcionários? 

 

S. 2 – É, mas eu acho que não é por aí. Somos todos iguais. Não é porque ganho um pouco a 

mais que eles, que eles são diferentes. 

 Eles sentam-se à mesa e fazem o serviço. (Sujeito 2 quer dizer que os estagiários não 

são pró-ativos) 

 

S. 1 – É não tem mesmo a interação. A... (S. 2) me ajuda e eu a ajudo, eles não fazem isso. 

Para pedir alguma coisa para eles você precisa morrer! Eu vou falar perto da... (S. 3) 

porque eu não tenho medo! Eles não têm cooperação. 

 O telefone morre de tocar e ninguém atende. Eles acham que o telefone fica na minha 

mesa a obrigação é minha. 

 Então não tem cooperação nem interação. 
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P– E por que você acha que não tem? 

 

S. 1 - Não consigo explicar! Eles falam que gostam da gente e a gente fala que gosta deles, 

mas tem esse distanciamento. Esse distanciamento é muito diferente, e eu acho que 

isso vai bloqueando a gente de pedir alguma coisa para eles. 

 

S. 3 – Mas eles realmente gostam delas e elas também, mas eu realmente não consigo 

entender. 

 Quanto à confraternização a gente não faz. O pessoal não gosta. A única coisa que 

alguns fazem é ginástica laboral. 

 Confraternização é difícil porque tem que arrecadar dinheiro. Às vezes compro um 

bolo, uns salgados ai vêm todo mundo e come, mas isso não é sempre porque não 

tenho condições financeiras para isso. 

 

S. 3 – Porque aqui é totalmente diferente. 

 

S. 1 – Não adianta só na hora você dar risada. Mas eu acho que falta um pouco de vontade 

dos estagiários, talvez pelo fato de ganharem menos que a gente. Tem uns que querem 

aprender, mas têm outros... 

 

S. 2 - É, por eles serem arquivistas eles têm que aprende de tudo para poder também ajudar a 

gente em atendimento. 

 

S. 1 – Pode chamar todos os estagiários aqui e pedir documentos. Eu tenho certeza que 

alguém vai fazer, mas tem gente que não vai saber nem o que é. 

 Quanto à interação, eu acho que os estagiários são mais ignorantes, talvez pela 

condição financeira deles. Mas acho que eles devem fazer um sacrifício. Então tudo 

vai afastando eles da gente, e foi isso que aconteceu aqui no departamento. 

 

P – E tem algum modelo ideal de interação que vocês têm em mente? 

 

S. 1 – Não consigo imaginar! 

 

S. 2 – Vamos nos engrandecer, eu e a... (S. 1) somos um modelo ideal (risos) 

 

S. 1 – Nós 3 somos o modelo ideal para o departamento, mas eles não conseguem isso. 

 Eu penso assim, o dia que a... (S. 3) acabar com o vinculo faculdade - estagiário, eu 

acho que isso acaba. Talvez tudo isso seja ciúme! 

 

P – Você acha que tem ciúme? 

 

S. 1 – Tem! Eu sou a mais ciumenta! Mas eu melhorei bastante 

 

S. 3 – Vou ser sincera. A... (S. 1) é uma pessoa que às vezes eu a odeio, mas eu tenho um 

amor por ela tão grande! (as duas se abraçam) Eu sei entendê-la. É uma amizade de 

irmã mesmo. Mas quando eu quero falar as coisas para ela, eu chamo no canto e falo 

onde ela estava errada. 
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S. 1 – Nós choramos, ficamos com raiva! 

 

S. 3 – Tem momentos que as 2 estão erradas! 

 

S. 1 e S. 2 – (risos) 

 

S. 3 – Eu não posso agir pelo coração, tenho que agir pela razão. Tem momentos que os 

estagiários estão errados, então eu converso com eles. Porque elas acham que eu só 

chamo a atenção delas. Eu chamo a atenção deles também, mas faço isso um longe do 

outro. 

 Eu sofri muito para chegar onde eu estou, sei que posso melhorar muito (Sujeito 1 

confirma com a cabeça). 

 Mas eu acredito que estou em um ponto onde consiga disseminar as coisas (Sujeito 1 

não concorda sinalizando com a cabeça). Eu sofri muito porque eu não conseguia 

falar as coisas quando as meninas estavam erradas. 

 Então, o que seria ideal que você me perguntou, seria juntar a parte boa dos 

estagiários com a parte boa dos funcionários. Junta tudo! Perfeito! (risos) 

 

S. 1 – A... (S. 3) já passou pelo o que a gente está passando, a já foi escrituraria e ela sabe o 

quanto é difícil ter relacionamento com outras pessoas. 

 A gente sente muito a ausência dela aqui pelo motivo da faculdade. A gente se mata 

para encontrar o documento. Para levar para ela (os problemas) tem que ser em 

último caso. Então a ausência dela talvez deixe a gente também nervosa. 

 Já que ela não fica no departamento a gente gostaria que quando nós levássemos 

alguma coisa para ela, ela se colocasse no nosso lugar. Porque nós estamos vendo o 

que está acontecendo, para poupá-la a gente senta e conversa. É difícil para as 2 

partes. O que falta é ela se colocar no nosso lugar e ver o que está acontecendo. O 

que a gente quer é ela dentro do departamento, junto com a gente para ela ver tudo o 

que acontece aqui. 

 

S. 2 – Porque se ela ver, ela pode chegar na hora e dizer; “não quero assim”. Tem que se 

impor! 

 Agora nós não podemos, porque eles (funcionários de outro setor) falam assim; 

“quem você pensa que é”. 

 E ela estando presente ela vai ver como é. 

 

P - Qual a forma de recompensa que a instituição lhe traz para a realização do seu 

trabalho? 

 

S. 2– Financeiro é bom! 

 Eu acho que a gente poderia fazer mais cursos – nós funcionários. A gente tem muito 

a aprender. Até um tempo atrás teve um curso e eu acho que a gente poderia ter 

participado. 

 Mais cursos para gente aprender e aplicar aqui no setor. 

 

S. 1 – Tudo que eu tenho hoje é graças a... (instituição). Todo mundo fala que aqui se ganha 

pouco, mas lá fora está mais difícil ainda. Só tenho que agradecer a... (instituição). 

 A gente quer reconhecimento do trabalho, mas em compensação e estou tendo tudo o 

que eu quero com o meu salário.   
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 A gente queria muito um plano de saúde é o que falta para nós aqui. 

 Se eu estou aqui hoje eu tenho que agradecer a... (S. 3), porque a... (instituição) não 

dá essa oportunidade, é muito difícil. Agradeço a... (S. 3) e ao... (dono da instituição) 

e não a esses chefinhos. 

 

S. 3 – Sou grata por tudo! Quando entrei aqui não sabia fazer nada! Imaginava que com 9 

anos de instituição ninguém me conhecia, aí teve um problema e eu tive que pedir a 

conta e a ... (uma das proprietárias da instituição) não deixou eu sair. Ela falou que me 

conhecia que conhecia meu serviço, isso foi uma grande surpresa! 

 Todas as vezes que precisava ficar de madrugada eles me pediam e de certa forma ela 

ficava sabendo, mas eu não imaginava isso. 

 Fui transferida para outro setor, trabalhar com o... (diretor da instituição). Comecei a 

fazer Ciências Contábeis, eles me pediram para transferir para Arquivologia, fizeram 

de tudo para mim. Agradeço ao... (diretor e a dona da instituição) que me deram essa 

oportunidade (Sujeito 3 começa a chorar). Confiaram em mim. Se não fosse eles eu 

não seria ninguém! Agradeço as meninas, me dão força! São cosas que eu não fico 

falando, mas eu sou muito grata as duas. 
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APÊNDICE B 

 

 

OBSERVAÇÃO PARTICIPATIVA 

Roteiro para análise e verificação 

 

 

Local:         Data: 25/06/2010 

Centro de Documentação  

 

 

Quantos anos tem a instituição? 

A instituição de ensino superior existe desde 1956. 

   

Quantos anos tem o centro de documentação? 

2 anos de funcionamento 

 

Participantes e funções: 

Sujeito 1- Auxiliar de serviço de documentação 

Sujeito 2- Auxiliar de serviço de documentação 

Sujeito 3 - Chefe de departamento de arquivo 

 

Remanejados ou contratados? 

Todos os funcionários foram remanejados. 

Sujeito 1 – remanejado do setor de limpeza. Antiga função faxineiro. 

Sujeito 2 – remanejado do setor de microfilmagem. Antiga função escriturário. 

Sujeito 3 – remanejado do CPD (Centro de Processamento de Dados) 

 

Tempo de atuação na instituição? 

Sujeito 1 – 10 anos 

Sujeito 2– 6 anos 

Sujeito 3 – 17 anos 

 

Tempo de atuação no CDU? 

Sujeito 1– desde a fundação, 2008 

Sujeito 2 – chegou 6 meses após a fundação em 2008 

Sujeito 3 – desde a fundação, 2008. 

 

O centro de documentação atende ao público? Se sim que tipo de público? 

Sim, porém o atendimento ao público fica restrito aos funcionários da instituição. 

 

Existe uma pessoa designada somente para atender ao publico?  
Sim, os 2 funcionários (auxiliares de documentação) 

 

O centro de documentação está situado em local de fácil acesso? 

Não, segundo o chefe de departamento o ideal seria que o centro de documentação 

fosse situado no centro da universidade. 

Atualmente o centro de documentação fica localizado em uma área de difícil acesso, 

longe de todos os outros prédios administrativos da instituição. 
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A estrutura física do centro de documentação atende as necessidades dos 

funcionários? 

Sim. 

 

O numero de funcionários no centro de documentação é suficiente? 

Não. O ideal, segundo o chefe do departamento, seria a contratação de mais 7 

funcionários, fora os que já trabalham no centro de documentação. 

 

Existe algum tipo de treinamento para os funcionários? Qual? 

Sim. Apesar de alguns funcionários já possuírem algum tipo de experiência na área, a 

instituição oferece cursos na área de gestão de arquivos, porém a instituição restringe esta 

prática ao chefe de departamento.  

Com isso, o chefe de departamento fica encarregado de repassar aos demais 

funcionários todo o conhecimento adquirido através de cursos ou reuniões que são 

ministrados pelo mesmo.  

Esta foi uma iniciativa tomada pelo próprio chefe do departamento de arquivo. 

 

A instituição auxilia no desenvolvimento dos seus profissionais? Se sim, de que 

forma? 

O auxílio no desenvolvimento dos profissionais do centro de documentação fica 

restrito aos cursos oferecidos no âmbito do gerenciamento de arquivos. (conforme 

mencionado no tópico anterior)  

 

Existe maquinário especifico para a realização das atividades? 

Sim, porém a parte de digitalização necessita de mais 3 equipamentos. 

 

Quanto EPI – Equipamento de Proteção Individual: 

Sim, porém os funcionários não utilizam. 
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APÊNDICE C 

 

 

Roteiro do mediador na apresentação do grupo focal 
 

  

Introdução 

 

 

 Agradecer pela presença; 

 Explicar brevemente o que é o Grupo Focal; 

 Breve apresentação dos tópicos que serão discutidos; 

 Todos os comentários, idéias e sugestões (tanto positivos como negativos) 

serão bem vindas; 

 Não existe resposta certa ou errada; 

 Sinta-se a vontade para discordar de outra pessoa. (vários pontos de vista) 

 Estabelecer algumas regras: 

 

Somente uma pessoa falará por vez; 

Evitar as conversas paralelas; 

Todos deverão ser encorajados a falar; 

O grupo deverá ser informado que a discussão será filmada; 

A apresentação começará com a auto-apresentação de cada 

participante (quebrar o gelo); 

As pessoas que chegarem atrasadas, após a apresentação, não 

serão incluídas na discussão, a fim de não causar problemas. 
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Tópicos da Discussão – Grupo Focal 

 
 

 

Quais são algumas das razões de vocês levantarem cedo e irem trabalhar? 

*Sondar 

 Qual a principal razão? 

 Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Etc 

 

O que vocês gostam a cerca do trabalho no arquivo?  

*Sondar 

 Por quê? 

 O que faz você pensar dessa forma? 

 Dê um exemplo disso. Etc 

 

O que vocês não gostam a cerca do trabalho no arquivo? 

  *Sondar 

 Por quê? 

 O que faz você pensar dessa forma? 

 Dê um exemplo disso. Etc 

 

Como vocês acham que o trabalho de vocês no arquivo contribui para a organização? 

  *Sondar 

 Por quê? 

 O que faz vocês pensarem dessa forma? 

 Fale mais sobre isso. 

 De um exemplo. Etc 

 

No âmbito profissional o que vocês acham que o trabalho no arquivo acrescentou na 

vida pessoal de vocês? 

*Sondar 

 Fale mais sobre isso 

 Por quê? 

 Pode explicar melhor; Etc 

 

Sobre o local onde vocês trabalham, existe algum fator que atrapalhe a realização de 

suas funções? 

  *Sondar 

 Quais? 

 Por quê? 

 O que faz vocês pensarem dessa forma? 

 Dê um exemplo; Etc 

 

Vocês podem explicar como lidam com questões pessoais no local de trabalho? Como 

se sentem com relação a isso? 

  *Sondar 

 Fale mais sobre isso; 

 O que faz você pensar dessa forma? 
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 Podem explicar melhor? 

 Dê um exemplo; Etc 

 

 

O que vocês pensam sobre o trabalho em grupo? 

  *Sondar 

 Por quê? 

 Fale mais sobre isso; 

 Podem explicar melhor; 

 O que te faz pensar dessa forma? 

 

Quais as dificuldades e benefícios de se trabalhar em grupo? 

  *Sondar 

 Fale mais sobre isso; 

 Podem explicar melhor; 

 O que te faz pensar dessa forma? 

 Dê um exemplo; Etc 

 

O que vocês pensam sobre a comunicação aqui do departamento.  

  *Sondar 

  Por quê? 

 Pode explicar melhor; 

 Por que você pensa desse jeito? 

 Como você acha que seria a forma ideal? Etc 

 

Vocês se sentem seguros pra falar/criticar/perguntar alguma coisa; 

  *Sondar 

 Por quê? 

 Pode explicar melhor; 

 Por que você pensa desse jeito? Etc 

 

O que vocês acham que seus superiores pensam sobre vocês no ambiente de trabalho? 

  *Sondar 

 Por quê 

 O que te faz pensar dessa forma? 

 Fale mais sobre isso; 

 Podem explicar melhor; Etc 

 

O que vocês pensam e como lidam com mudanças no trabalho. 

  *Sondar 

 Por quê? 

 Podem explicar melhor; 

 O que te faz pensar dessa forma? 

 Dê um exemplo; 

 Como seria o ideal para vocês? Etc 

 

E se você fosse seu superior quais mudanças vocês fariam para melhorar o local de 

trabalho e também a interação entre os funcionários (grupos); 

  *Sondar 
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 Por quê? 

 Dê um exemplo; 

 Pode explicar melhor; Etc 

 

 

Qual a forma de recompensa que a instituição lhe traz para a realização do seu 

trabalho? 

  *Sondar 

 Por quê? 

 Pode explicar melhor; 

 Como seria o ideal? Etc 

 

 

 

 
 

 


