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Resumo 

O presente artigo pretende expor a sistemática dos estudos sobre o aperfeiçoamento 

sociocultural no cotidiano público organizacional. Parte-se do dialógico subjetivo e objetivo 

sobre a “arte, cultura e o social” no contexto ideológico na comunicação do ser humano e sua 

importância global, e como estas refletem no âmbito da política social. A metodologia pauta-

se no estudo exploratório qualitativo de significação sociocultural na trajetória do indivíduo 

baseada em estudo teórico de obras, como: Brant (2003), Chiavenato (2009), Friedmann, 

(1962), entre outros, e pesquisas bibliográficas sistematizadas, na base Scielo e Spell, no 

período de 2009 a 2017, além do marco legal, como a Constituição Federal de 1988, no 

intuito de auxiliar na compreensão do que estes autores abordam sobre os gêneros dessa 

contextualização. Ao explanar como a comunicação é de fundamental importância no 

cotidiano das pessoas, observa-se como resultado que o incentivo à qualificação tende 

também aperfeiçoar o conhecimento e o reconhecimento nas práxis paradigmáticas 

intelectuais do ser humano, e sua importância global. Nesse contexto, a utilização da 

qualificação proporcionou aos servidores públicos uma maior habilidade técnica e firmeza dos 

serviços prestados, assim como a melhora das comunicações e interações humanas. 

 

Palavras-Chave: Comunicação Sociocultural, Organização Pública, Aperfeiçoamento.  

 

Abstract 

The present article intends to expose the systematic of the studies on the socio-cultural 

improvement in the daily organizational public. It starts from the subjective and objective 

dialogical about the "art, culture and the social" in the ideological context in the 

communication of the people being and its global importance, and how these reflect in the 

scope of social politic. The methodology is based on the qualitative exploratory study of 

sociocultural significance in the individual's trajectory based on theoretical study of works, 

such: Brant (2003), Chiavenato (2009), Friedmann, (1962), among others, and systematized 

bibliographical base Scielo and Spell, from 2009 to 2017, in addition to the legal framework, 

such the Federal Constitution of 1988, in order to assist in understanding what these authors 

discuss about the generes of this contextualization. In explaining how communication is of 

fundamental importance in the daily lives of people, it is observed a result that the incentive 

to qualification also tends to improve knowledge and recognition in the paradigmatic 
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intellectual praxis of the people being, and its global importance. In this context, the use of 

the qualification provided public servants with a greater technical ability and firmness of the 

services rendered, well the improvement of people communications and interactions. 

 

Key-words: Sociocultural Communication, Public Organization, Improvement. 

 

Introdução 

       

      A partir de estudos e leituras de bibliografias sobre a arte sociocultural em gestão 

como a comunicação que é uma atividade inerente à natureza humana que implica a interação 

e a posição comum de mensagens com significados, por meio de canais para influir de alguma 

maneira no comportamento de outros e na organização e desenvolvimento dos sistemas 

sociais. Considera-se a comunicação como um processo humano de interação de linguagens 

que encontram além da adaptação do conhecimento. Comunicar-se é mais um fator 

sociocultural de que uma técnica meramente mecânica, com a finalidade de melhorar a 

comunicação a cada dia é necessário haver o aperfeiçoamento que é de suma importância para 

o desenvolvimento da aprendizagem do ser humano. 

      Com isso, questiona-se qual a importância destes gêneros na trajetória dos estudos 

da política sociocultural para o aprimoramento/qualificação em organizações públicas? Com 

base em compreensões e interpretações textuais na razão dessa dicotomia do fenômeno da arte 

no processo sociocultural em questão a gestão administrativa à sua discursividade, tem-se 

como objetivo geral dessa pesquisa, demonstrar que o aperfeiçoamento/qualificação 

profissional tornou-se uma ferramenta estratégica para gestão pública, no intuito de aprimorar 

a comunicação sendo essa uma ferramenta de integração, instrução de troca mútua e 

desenvolvimento, com intenção de melhorias no âmbito social o processo diacrônico das 

organizações. 

       Para a construção do conteúdo do texto tomou-se com referência os objetivos 

específicos: a) Analisar o conceito de comunicação sociocultural; b) Apresentar o 

desenvolvimento de comunicação, qualificação e organização pública; c) Sistematizar a 

questão sociocultural em gestão em organizações públicas. 

             Apresenta-se o resultado deste trabalho em quatro seções: A primeira aborda o 

conceito de comunicação sociocultural pontuando o contexto da fala e da escrita; a segunda 

expõe o desenvolvimento de comunicação, qualificação e organização pública que mostra a 

importância do papel do Estado em relação à cultura no Brasil e a qualificação do servidor 

público; a terceira explana a metodologia utilizada neste artigo; a quarta seção trata-se da 
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questão sociocultural em gestão em organizações públicas com levantamento sobre produção 

científica, mostrada numa tabela.  

 

1. O conceito de comunicação sociocultural  

      A abordagem sobre o conceito da arte sociocultural originou-se aproximadamente 

no século VII a. C. com os estudos de Aristóteles, a qual a subjetividade do contexto da 

oralidade explicita o pressuposto do enunciado acerca da argumentação do estilo em semiose 

ao perfil da persuasão no desempenho do ser humano em relação à formalidade da gestão 

administrativa e entendimento do seu ato da fala, consequentemente os gêneros discursivos 

tende de abrilhantá-los o sentido da contextualização dos textos.  

      O objetivo dessa temática do elo dos gêneros orais em projeção da escrita abordada 

nessa dicotomia na ótica de entendimento e da compreensão subjetiva entre a gestão da arte 

sociocultural. Percebe-se a estrutura eficaz da retórica empreendida pelo ser humano em 

argumentação na composição, tema e estilo. Em novas concepções de gêneros é necessário o 

entendimento de sua origem contextual para melhor compreensão acerca do dinamismo 

sinteticamente observado. (ALVES FILHO 2011, p.21) afirma que “Os gêneros passaram a 

ser vistos como formas de organizar dinamicamente a comunicação humana e de expressar 

diversos significados de modo recorrente”. Entender os gêneros nas novas tendências da 

gestão administrativa da arte sociocultural torna relevante perceber sua contextualização, a 

qual implica em dinamismo nas necessidades das práticas de comunicação dos seres humanos 

no mundo. 

       Com base em estudos, o autor define que “os gêneros são como grupos sociais e 

os seres humanos que os usam: mutáveis, variáveis, dinâmicos, às vezes até mesmo 

contraditórios e irregulares” (DEVITT 2004, p.69). É importante frisar o condicionamento 

dos gêneros na percepção escrita e oral da subjetividade que se desenvolve e se constrói 

textualmente em método formal e informal.  

       Para tanto, a subjetividade dialógica desse trabalho tem como objetivo viabilizar o 

implícito e explicitamente acerca do exercício de cidadania, na qual tende à ótica do 

desconforto do paradoxo capitalista sua gravidade para o meio sociocultural, e assim com 

base em investigações bibliográfica, perceberam-se os objetivos de uma construção social e 

entender ao processo socioeconômico, político e cultural na identificação dos problemas na 

importância de desenvolver a temática da tríade da arte sociocultural da comunicação, 

aperfeiçoamento/qualificação e organização pública, com intuito de melhorar a visão do 
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indivíduo no processo de evolução intelectual, e com isso o direito de garantia da inclusão 

social. 

       Para o Sociólogo inglês Thomas Mashall contextualiza a respeito da relação entre 

cidadania e direito, tais como: 

 

(...) pretendo dividir o conceito de cidadania em três partes. (...) Chamarei estas três 

partes, ou elementos, de civil, política e social. O elemento civil é composto dos 

direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, liberdade de 

imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e 

o direito à justiça. (...) Por elemento político se deve entender o direito de participar 

no exercício do poder político, como um membro de um organismo investido da 

autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As 

instituições correspondentes são o parlamento e os conselhos do governo local. O 

elemento social se refere que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar 

econômico e segurança do direito de participar, por completo, na herança social e 

levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 

sociedade. As instituições mais intimamente ligadas a ele são o sistema educacional 

e os serviços sociais. Mashall (1893,1981, pag. 58). 

 

 

        Portanto, a cidadania cria um vínculo entre a sociedade e o Estado, na qual 

estabiliza as pessoas no cotidiano com a participação política, como característica essencial na 

medida do comportamento e escolha, tais como a reflexão de porquê prosseguir e de fazer 

acontecer. Será que realmente vamos ter garantia política social, acerca das formações? 

Sabemos dos valores e da importância das ciências para atender a evolução moderna deste 

século, e a seriedade do fenômeno da arte sociocultural na “Comunicação, Capacitação e 

Organização Pública”, no processo gradativo do conhecimento. Neste país, se temos políticas 

públicas que tratam dessa problemática, é a qual estamos a procurar e esperar para que um dia 

possa predominar e as pessoas, até então, cheguem a ser beneficiadas.   

  

2. Desenvolvimento de comunicação, qualificação e organização pública 

       Para que as contextualizações das regras possam se constituir, em uma sociedade 

no fenômeno da arte sob a ótica das variações socioculturais da gestão administrativa, 

entende-se que é subjetivo do Estado na qual enfatiza a “Constituição Brasileira de 1988, 

Regime República Democrática Federativa do Brasil”, e com isso, tem como o objetivo de 

organização a qualificação/aperfeiçoamento em que se torna necessária uma orientação clara e 

precisa do papel do Estado em relação à cultura no Brasil, a qual tem como os meios de 

organização pautada em seu regimento interno, essa orientação na percepção de Coelho 

(1997) pautada por “política de liberalismo cultural”. 

       E com isso, enfatiza Coelho (1997) que: 



5 
 

Neste caso, as políticas culturais afirmam não defender modelos únicos de 

representação simbólica, nem entendem, necessariamente, que é dever do Estado 

promover a cultura e oferecer opções culturais à população. Entre seus subtipos 

estão às políticas culturais adeptas do mecenato liberal: o apoio à cultura fica na 

dependência maior da iniciativa privada ou de fundações privadas ou semiprivadas 

das quais o poder público pouco participa. A implantação dessa política pode ser 

precedida de uma vasta operação de liquidação dos órgãos públicos voltados para a 

cultura, como ocorreu no Brasil sob o governo Collor, e de privatização da iniciativa 

cultural. O objetivo é um só: enquadrar a cultura nas leis de mercado. Entende-se 

neste caso que a cultura deve ser uma atividade lucrativa a ponto de poder, pelo 

menos, sustentar-se a si mesma. Em geral, este mecenato tende de apoiar as formas 

da alta cultura e aquelas veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Não tem 

preocupações nacionalistas (pelo contrário, seus princípios são, em geral, os da 

globalização) e apoia também, em princípio, não grupos comunitários, mais 

indivíduos e empresas culturais. Não raro, a promoção da cultura é feita, aqui, como 

suporte para a divulgação de produtos ou da imagem institucional dos 

patrocinadores Coelho (1997 apud BRANT, 2003, p. 07). 

 

       Nesse contexto, a ótica do autor sob o papel do Estado, tais como o subjetivo das 

políticas públicas socioculturais, na qual concerne o fenômeno da arte na organização da 

gestão pública das novas tendências contemporâneas, para tanto a complexibilidade no 

processo de ocupação da ideologia do indivíduo no meio sociocultural. E com isso, a 

importância das manifestações dos projetos desenvolvidos através das ONG’s, e demais 

instituições públicas, com intuito de aprimorar o conhecimento e o reconhecimento nas práxis 

paradigmáticas intelectuais do ser humano, e sua importância global. 

      A necessidade de capacitar o servidor público teve como marco de influência a 

crise estatal e da economia na década de 1980; a redefinição do papel do Estado e por 

extensão o papel do agente público. “Características gerenciais passaram a ser incentivadas 

para elevar o desempenho do servidor e da instituição em que está inserido, na busca da 

satisfação do cidadão, considerado cliente dos serviços públicos” (BRESSER PEREIRA, 

2002). 

      Nesse argumento, impulsionado pelas transformações mundiais do final da década 

de 1980, foi então implantado, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um 

processo de mudança, que denominou de Reforma do Aparelho do Estado, onde frisou a 

importância da capacitação do servidor público. 

      A qualificação profissional passou a ser adotada na esfera pública e teve que ser 

institucionalizada com a criação da “Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP) instituída pelo Decreto nº 5.707/06, de 23 de fevereiro de 2006”, visando 

implementar em órgãos da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional 

(BRASIL, 2006). 
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      Com as mudanças na sociedade mundial, que refletiram diretamente na gestão 

pública, houve a necessidade de treinamentos e capacitação para os agentes públicos, ou seja, 

os novos paradigmas no mundo do trabalho têm como particular o setor público de promover: 

a qualificação e aprimoramento dos seus funcionários, com intuito de melhorias do 

atendimento ao cidadão, e com isso, nortear resultados positivos para um sincronismo 

contextual. Chiavenato (2010) destaca que o “treinamento é uma forma de valorização das 

pessoas, da organização e dos usuários e uma ferramenta eficaz para um melhor desempenho 

das habilidades no exercício da função”. 

                  Por meio da “Lei Estadual nº 6.569, de 06 de agosto de 2003, publicada no Diário 

Oficial nº 30.749 de 21/08/2006”, o Governo do Estado do Pará, analisou a necessidade de 

implantar um plano de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos servidores 

empregados e gestores públicos do Estado. Com a implantação desse plano, na qual a Escola 

de Governança Pública do Estado é a mentora, visto que a funcionalidade dessa tem como 

objetivo a realização de diversas ações de formações profissionais para este público, com 

desígnio de uma eficiência profissional inovada do quadro profissional. Para Friedmann 

(1962, apud TARTUCE, 2002) “a qualificação é pelo saber e pelo saber-fazer adquiridos 

tanto no trabalho quanto em sua aprendizagem sistemática”. Portanto, para o autor, a divisão 

do trabalho defendida por Taylor na Administração Científica seria a degradação do saber 

fazer. 

      Deste modo, é importante salientar que a qualificação deve ser um processo 

contínuo de aprendizagem, em virtude da mudança das demandas da sociedade, na qual as 

competências são desenvolvidas sob a eficiência e eficácia dentro do serviço público, nesse 

contexto, o aperfeiçoamento parece ser uma resposta coerente aos novos requisitos para a 

sobrevivência e o crescimento organizacional. De acordo com Chiavenato (2009), “O sucesso 

do treinamento não é medido apenas porque as pessoas melhoram suas competências 

individuais, mas também porque elas passam a contribuir positivamente para o desempenho 

organizacional”. 

      Aliás, estudos revelam que nas organizações em que ocorreu a implantação de uma 

política de qualificação e reconhecimento ao mérito funcional, o nível educacional avançou. 

Quando uma organização não considera a intelectualidade de seus servidores, ela 

simplesmente deixa de estimular os potenciais talentos, contribuindo para que os mesmos se 

transformem em profissionais estagnados. Visto que, neste viés entende-se que uma 

instituição possa se tornar mais competitiva, é primordial a criação de um ambiente mais 
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padronizado, desafiador e estimulante, na qual os trabalhadores possam desenvolver suas 

práxis com responsabilidade sob a ótica do aprimoramento e valorização.  

      A “Constituição de 1988” define três papeis distintos do Estado como agente na 

ordem econômica nacional: fiscalizador, incentivador e planejador.  

Sem tisnar o seu caráter de economia descentralizada, aparece o Estado, como 

empresário, como sujeito econômico (artigo 173) ou como agente normativo e 

regulador, mas, tão só, na qualidade de fiscalizador incentivador e planejador, sendo 

que, nessa última função, com papel simplesmente indicativo no concernente ao 

setor econômico privado (artigo 174). Ferreira (1998, apud BRANT, 2003, p.99). 

 

      Assim sendo, é de suma importância à eficácia no comprometimento do Estado na 

organização dos princípios no que concerne em direitos públicos e sociais veiculadas a 

iniciativa privada, na qual é crucial para o desenvolvimento econômico das empresas e 

“Diferencia-se do Estado totalitário, que mantém a unilateralidade como regra de sua gestão 

do contrário o modelo brasileiro de Estado”. Conforme preceitua o caput do artigo 170 de 

nossa carta magna, sendo a função do Estado os estímulos às ações privadas. Percebe se que é 

fundamental a coletividade interacionista nas ações do Estado veiculado da dicotomia nas 

iniciativas dentro do processo burocrático normativo. 

        Para o autor no contexto de gestão administrativa sociocultural em relação à 

economia norteia sob a ótica da Inglaterra em que: 

 

A ideia de uma cultura para a economia já anda em circulação há algum tempo: 

desde o início dos anos 80 a Inglaterra vem abrindo espaço nos centros culturais 

para uma cultura que capacite as pessoas a encontrarem uma ocupação no sistema de 

produção cultural como atores, técnicos de teatro etc. de igual modo também na 

Inglaterra apareceram com intensidade os cursos de preparação de administradores 

culturais centrados na noção, em tudo correta, de que a cultura tem exigências 

próprias que não podem ser atendidas pela mentalidade administrativo-burocrático e 

empresarial em vigor. Coelho (1997, apud BRANT, 2003, p. 105). 

 

       Entretanto, o autor explicita de forma coerente a importância do elo da gestão 

administrativa sociocultural na capacitação para o desenvolvimento intelectual do ser humano 

em suas práxis, e a questão burocrática desse viés na consolidação desses aspectos, e com isso 

tende o desconforto dos profissionais das áreas supracitadas. Na atualidade as formações do 

indivíduo preconizam o viés da complexidade na escolha profissional. 

      Segundo o texto Gestão: “Uma Nova Profissão Debate”, apresenta: 

 

O que se pretende é definir a gestão da cultura, o campo profissional e os diferentes 

agentes que atuam os perfis profissionais com as funções que cada um deles exerce a 

metodologia de trabalho inerente à profissão, as técnicas necessárias e, 
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consequentemente, as exigências educacionais que acompanham o pleno 

desenvolvimento profissional. Coelho (1997, apud BRANT, 2003, p. 105). 

 

       Do mesmo modo, entende-se que no contexto estrutural da “arte e cultura social” 

do indivíduo tende de ser crucial para sua escolha acadêmica em virtude de sua profissão, 

bem como seu conhecimento empírico, ou autodidata, tais como norteia a contemporaneidade 

intelectual, na qual é antagônico da ótica capitalista, visto ser decisivo para o reconhecimento 

das práxis, e com isso valorizar a intelectualidade e o desenvolvimento do ser humano no 

mundo. Canclini (1995) esclarece que “as políticas culturais mais democráticas e mais 

populares não são basicamente as que proporcionam diversão e mensagens que cheguem à 

maioria, mas as que levem em conta a abundância de necessidades e demandas da 

população”. 

      Para tanto, percebe-se a importância dos projetos que explicitam a inclusão da arte 

sociocultural, nos municípios e Estados do Brasil. 

                  Para Vidigal (1973) sob a ótica do incentivo fiscal da economia do Estado tais 

como: 

O estímulo da Administração Pública as atividades individuais caracterizam-se na 

linha da modernidade do Direito Administrativo, pela ausência de compulsoriedade 

da impositividade na fruição dos meios de fomento; e pelo uso da premiação, em vez 

da coação. Vidigal (1973, apud BRANT, 2003, p.100). 

 

      Todavia, nos estudos em análise da subjetividade da administração pública nos 

pressupostos dos aspectos do estímulo desse elo da ação administrativa, concretiza-se então, o 

contexto positivista nos meios supracitados. Advindo de pesquisas parte da análise linguística 

nos Gêneros Textuais, Dolz e Schnewly (2004) afirmam que o “texto é produto social, é 

criação da história que se entrelaça as relações organizadas dos indivíduos, é instrumento por 

meio do qual os indivíduos criam, mantêm ou subvertem suas estruturas sociais” (DOLZ & 

SCHNEUWLY, 2004, p. 23). 

       Logo, nessa relação do conteúdo contextual dos textos há uma grande significação 

na abordagem das especificidades dos gêneros no pressuposto dialógico como instrumento 

dessa interação social, acerca das manifestações dialéticas decodificadas fazendo, 

consequentemente, parte dos estudos sobre análise discursiva. 

      Contudo, a gestão administrativa sociocultural na ótica do processo de 

desenvolvimento dos aspectos financeiros na eficácia dos projetos sociais veiculados ao 

percentual das empresas de arrecadação no Brasil, a qual tem como subjetivo de organização 

do país não teve o resultado satisfatório em sua longa trajetória, desde sua criação. 
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       Para Brant (2003) faltou organização criteriosa interacionista no processo de 

solides dos projetos, visto que: 

 

As Leis culturais foram criadas na década de 1990 para estimular a iniciativa privada 

para investir em cultura no momento em que o Estado fechava os órgãos culturais 

representativos, reduzia seu orçamento e começava a construir um Estado mínimo e 

mercado máximo com as leis culturais, abria-se mão das políticas públicas e 

realizava-se a cultura com dinheiro público na esfera privada. Naquele momento 

elas trouxeram um certo alívio para a cultura, com o passar dos anos, sua 

insuficiência evidente, após aproximadamente três décadas não temos um quadro 

dos seus principais resultados, quais projetos foram contemplados, suas áreas e 

linguagens, a região geográfica da cidade que foi atendida etc. (BRANT,2003 p. 44). 

 

    Assim, o elo das políticas públicas e empresas de incentivo da gestão 

administrativa da arte sociocultural acerca dos pressupostos, quanti-qualitativos para 

viabilizar recursos no desenvolvimento dos projetos sociais no Brasil, tem como objetivo a 

organização cultural, na qual se precisa de um olhar tênue para tal problemática 

contemporânea, visto este ser um grande problema para o país.  

     Logo, entende-se que é crucial o elo dos aspectos da: capacitação, interacionismo, 

dinamismo, responsabilidade, flexibilidade, formações peculiares específicas para os 

profissionais da área, entre outras formações para o melhor desempenho profissional, estudos 

comprovados na era taylorista-fordista, caracterizada pela divisão e ênfase no meio. Como 

resposta à desconstrução da transferência de saberes presentes nesse período, estabelece o 

padrão da qualificação solidificando a conexão entre saberes e fazeres. Ribeiro (2009) 

sublima que “ocorre assim a valorização do diploma e consequentemente, limite ao poder do 

empregador capitalista que passa a ter que se pautar na qualificação como exigência técnica 

do posto de trabalho”.  

       Portanto, entende-se que no contexto de qualificação profissional, existe a 

constante necessidade de aperfeiçoamento de novas aprendizagens, a fim de buscar mais 

eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos, visto que a ótica do saber tende de ser 

crucial o processo diacrônico da busca da eficiência sólida do ser humano no mundo, Países 

avançados como: China, Japão, Estados Unidos, e o Continente Europeu há décadas já 

aderiram com propriedade os estudos científicos, visto que os investimentos em educação já 

deu certo com resultados satisfatoriamente positivos em suas culturas sociais, percebe-se que 

deu uma guinada na economia no mundo, mesmo com a forte crise econômica mundial, a 

visão dos estudos norteou a estrutura intelectual humana nas ciências no mundo em todos os 

âmbitos dos letramentos socioculturais, filosóficos, psicológicos, linguísticos, matemáticos 
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entre outros. E com isso tudo, o efeito da crise econômica tende um menor desconforto para 

os países subdesenvolvidos nas quais investiram na educação. 

 

3. Metodologia 

       A metodologia pauta-se no estudo exploratório qualitativo de significação 

sociocultural na trajetória do indivíduo baseada em estudo teórico de obras e levantamento 

sistemático de literatura. No campo teórico, destacam-se autores como: Leonardo Brant 

(2003), Chiavenato (2009), Friedmann, (1962), Bernard Shneuwly (2012), Joaquim Dolz, 

(2004), Bakhtin, (2003), Devitt (2004), Aristóteles (apud MAZZALI, 2008), e outros, bem 

como nos textos de Tereza Cristina Wachowicz (2012), Francisco Alves Filho (2011), além 

do marco legal, como a Constituição Federal de 1988, no intuito de auxiliar na compreensão 

do que estes autores abordam sobre os gêneros dessa contextualização. 

      No que se refere a pesquisas bibliográficas (levantamento sistemático da 

literatura), fez-se pesquisa na base Scielo e Spell, no período de 2009 a 2017, logo foram 

encontrados, apenas cinco artigos, por escassez de produção desta temática que trata da 

questão sociocultural em organização pública. Assim, para desenvolver este artigo, utilizou-se 

a pesquisa de abordagem qualitativa, prevalecendo-se como metodologias a análise de cunho 

bibliográfico por meio do uso de fonte de dados ou informações existentes em livros, artigos, 

periódicos e também em sites da internet, onde se permitiu expor, compreender e esclarecer 

com concisão os conteúdos que tratam especificamente sobre a temática. 

       Compreende- se sob a ótica dos conteúdos didáticos existentes nos veículos 

atuais, tem como contribuição: 

                                                 A pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa tem como fonte de dados 

recursos bibliográficos primários e secundários, sendo que o primeiro, por meio de 

livros e outras obras de autores que discorrem exclusivamente sobre o tema; já o 

segundo, vem também de livros, revistas, periódicos e diversos tipos de textos 

informativos, como os dispostos em sites da internet. (GIL, 1991, apud VITURINO, 

2015, p.8). 

 

             Assim, a pesquisa bibliográfica forneceu os subsídios teóricos necessários para a 

elaboração e fundamentação do trabalho em foco, através de escritos realizados por estudiosos 

da área. 

 

4. A questão sociocultural em gestão em organizações públicas 
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      Entende-se que os métodos de administração das capacidades inerentes ao meio 

público, tem como objetivo as ações e capacitações, satisfatório às exigências do “Ministério 

da Educação (MEC); cumprindo a Lei 11.091/2005, que instituiu o Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em 

Educação (PDIPCCTAE)”, com intuito de preparações para classe dos servidores públicos no 

desempenho das competências em gestão. Tais argumentações pautadas sob a ótica da 

administração, postulados pelos autores, visto como: 

      Postulado por Trassati e Costa com afinidade ao desenvolvimento prático, como:  

A partir do estabelecimento das estratégias organizacionais se identifica à 

competência organizacional, sendo que a partir desta, se formula o quadro de 

competências funcionais, que irá assegurar que os recursos humanos tenham uma 

administração alinhada com o foco da organização. São essas competências, ligadas 

às pessoas, que permitirão a construção conjunta de uma linguagem que consiga 

garantir que os funcionários entendam seu papel na empresa. As competências 

funcionais podem ser agrupadas por função, processo ou nível hierárquico. 

(TRASSATI e COSTA, 2005, p.17). 

 

                  Percebe-se então que, as competências individuais humanas criteriosamente 

dependem das capacidades organizacionais, tendo interdependência na relação, das práticas 

administrativas no desenvolvimento estratégico, e com isso o aperfeiçoamento das práticas. 

                  Deste modo, apreende-se que os avanços ou criações socioculturais do homem 

desde os primeiros dias de sua existência podem ser as diferentes formas de organização e 

hierarquia social, as diversas expressões artísticas, a criação de instituições que tiveram como 

objetivo organizar a vida em comunidade, a instauração de regras morais de comportamento, 

o desenvolvimento das religiões e estruturas de pensamento, a criação de sistemas educativos 

e outros. 

      O quadro a seguir especifica uma pesquisa bibliográfica que enfatiza o contexto 

sociocultural em gestão em organizações públicas: 

Quadro 1 – Levantamento sobre produção científica que abordam a questão 

sociocultural em gestão em organizações públicas – SCIELO e SPELL, 2009-2017. 

ANO 

 

TÍTULO 

 

AUTOR (ES) 

 

 
TIPO DE 

ESTUDO 

 

 

 
RELAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES 

PÚBLICAS 

2009 

A gestão por competências 

com a ferramenta para o 

desenvolvimento dos 
servidores técnico 

administrativos: case da 

Universidade Federal do 

Michelle Duarte ; Sandra Alberta 
Ferreira ; Suely Pereira Lopes  

Estudo 
de Caso 

 

O setor público também tem procurado 

acompanhar essa tendência, buscando adotar 
uma gestão mais estratégica, flexível e 

empreendedora.  Com o intuito de verificar a 

aplicação de modernos modelos de gestão, 
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Tocantins. como a gestão por competências, em 

organizações públicas. 

 

2014 

Controle Social no Brasil – 

Estadocêntrico ou 
Sociocêntrico? Evidências 

da 1ª Conferência Nacional 

sobre Transparência e 
Controle Social, Consocial 

Paula Chies Schommer; Jeferson 

Dahmer;  Enio Luiz Spaniol 

Estudo 

de Caso 

 

A Conferência é parte do amadurecimento 

democrático brasileiro, que inclui abertura do 
Estado e participação social nas decisões e no 

controle público, em novos arranjos 

institucionais e de governança, típicos do 
padrão sociocêntrico. 

 

2012 
Edward Sapir: Forma 
cultural e experiência 

individual 

 José Reginaldo Santos 

Gonçalves 

Estudo 

de Caso 

 

O artigo assinala a “forma” de uma dimensão 
fundamental na linguagem e na vida social. O 

autor mostra ainda que a noção de 

“autenticidade” parece desempenhar uma 
função significativa na concepção de cultura 

em Sapir, na medida em que, para esse autor, 

a cultura (as culturas autênticas) existe 

necessariamente por meio de experiências 

individuais singulares. 

 

2012 
Nações e nacionalismos (a 
teoria, a história, a moral) 

Diogo Ramada Curto; Jerónimo, 

Miguel Bandeira; Domingos 

Nuno 

Estudo 
de Caso 

 

O artigo aborda os estudos da nação e do 

nacionalismo nas ciências sociais e humanas, 
tendo como pretexto a reedição, em língua 

portuguesa, da sua mais conhecida obra, 

Comunidades imaginadas. Num primeiro 
momento, procede-se a um breve inventário 

genealógico dos estudos sobre a nação e 

sobre o nacionalismo, que visa sublinhar e 
interrogar o relativo desinteresse que as 

teorias sociais clássicas devotaram à ideia de 

nação e às suas formas específicas de 
incorporação política, econômica e 

sociocultural. 

 

2016 

 

 
Uma agenda de pesquisa 

para o estudo das práticas 
culturais tradicionais nos 

estudos organizacionais  

 

Marina Dantas de Figueiredo 
 

Estudo  

 de Caso 

 

Nesta proposta, busca-se compreender a  

lógica interna das práticas culturais, tendo em 
vista seus processos organizacionais e suas 

dinâmicas de mudança e permanência. Toma-

se como objeto as práticas culturais 
identificadas como tradicionais, as quais têm 

sido alvo de processos de proteção ou 

salvaguarda por parte de instituições 
governamentais. Parte-se do pressuposto de 

que os esforços de proteção destas práticas 

resumem um quadro amplo de mudanças 
socioculturais, as quais implicam 

transformações no sentido e na natureza das 

mesmas.  
 

Análise do Quadro 1 

       Ao analisarmos o quadro 1 entendemos que:  na primeira linha obtivemos um 

estudo relacionado a gestão por competências, onde se percebeu que a aplicabilidade da 

gestão por competências nas organizações públicas, proporciona o suporte necessário para as 

ações de desenvolvimento e capacitação.  

       Na segunda linha ficou evidenciado sobre o controle social no Brasil, onde a 

transparência e Controle Social, Consocial, são analisados à luz dos padrões estadocêntrico e 

sociocêntrico.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-38752012000400025&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-38752012000400025&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-38752012000400025&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Gonçalves,%20José%20Reginaldo%20Santos%22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702012000200003&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702012000200003&lang=pt
http://www.google.com/search?q=%22Curto,%20Diogo%20Ramada%22
http://www.google.com/search?q=%22Jerónimo,%20Miguel%20Bandeira%22
http://www.google.com/search?q=%22Jerónimo,%20Miguel%20Bandeira%22
http://www.google.com/search?q=%22Domingos,%20Nuno%22
http://www.google.com/search?q=%22Domingos,%20Nuno%22
http://www.spell.org.br/documentos/ver/45278/uma-agenda-de-pesquisa-para-o-estudo-das-praticas-culturais-tradicionais-nos-estudos-organizacionais
http://www.spell.org.br/documentos/ver/45278/uma-agenda-de-pesquisa-para-o-estudo-das-praticas-culturais-tradicionais-nos-estudos-organizacionais
http://www.spell.org.br/documentos/ver/45278/uma-agenda-de-pesquisa-para-o-estudo-das-praticas-culturais-tradicionais-nos-estudos-organizacionais
http://www.spell.org.br/documentos/ver/45278/uma-agenda-de-pesquisa-para-o-estudo-das-praticas-culturais-tradicionais-nos-estudos-organizacionais
http://www.spell.org.br/documentos/resultadobusca/?eou%5b%5d=&campo%5b%5d=AUTOR&texto%5b%5d=Marina%20Dantas%20de%20Figueiredo&tipo_busca=simples
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       Na terceira; aborda a “forma” de uma dimensão essencial na linguagem e na vida 

social, no diálogo sobre a noção antropológica de “cultura” e suas relações com a 

“personalidade”. Na visão do autor Gonçalves (2012) “as culturas, assim como a linguagem, 

formam sistemas complexos cujos termos se condicionam reciprocamente”.  

       Na quarta; foi focado nos estudos da nação e do nacionalismo nas ciências sociais 

e humanas, tendo como pretexto a reedição em língua portuguesa, e as às suas formas 

específicas de incorporação política, econômica e sociocultural. 

       E na quinta linha, procura-se entender a lógica interior das práticas culturais, 

tendo em vista seus métodos organizacionais e suas dinâmicas de mudança e estabilidade. 

Apresentando como objeto as práticas culturais identificadas como tradicionais, as quais têm 

sido alvo de métodos de proteção ou preservação por parte de instituições governamentais. 

       Entende-se então que o termo sociocultural é empregado para referir-se a qualquer 

método ou fenômeno relacionado com os aspectos sociais e culturais de uma comunidade ou 

sociedade. Desta forma, um elemento sociocultural tem a ver com as realizações humanas que 

podem servir tanto para organizar a vida comunitária como para dar-lhe significado. 

       Enfim, o termo sociocultural se relaciona na maioria das vezes na atualidade com 

diversos produtos culturais e intelectuais. Para levar adiante um estudo sociocultural, o 

homem pode recorrer a inúmeras ciências tais como a sociologia, a antropologia, a história, a 

linguística, a educação, a arqueologia, a política, a pedagogia, a comunicação, a semiologia, a 

filosofia, a psicologia entre outras. Todas as ciências tratam do desempenho do ser humano 

em um tempo e espaço, dados que fazem que seus resultados sejam totalmente específicos e 

únicos, devendo ser considerados pelas qualidades ou especificações de determinada situação. 

 

Conclusão 

      Considerando a relevância do fenômeno da arte sociocultural na “Comunicação, 

Capacitação e Organização Pública”, conclui-se que a tarefa de expor a sistemática da gestão 

administrativa sociocultural na ótica do processo de desenvolvimento dos aspectos na eficácia 

dos projetos sociais sob as práxis nas perspectivas da inclusão social, a tendência na qual esse 

trabalho norteia, tais como o ambiente mais padronizado, na eficiência da estrutura com 

intuito de propiciar a organização dos trabalhadores, visto que possam desenvolver suas 

práticas com responsabilidade e propriedade de capacitação no processo diacrônico 

gradativamente promissor. 
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       Isto porque se entende que o desenvolvimento das capacidades discursivas e 

expositivas do funcionário serão desenvolvidas ou estimuladas mediante a aquisição de outros 

conhecimentos comuns às suas capacidades cognitivas sob a ótica da valorização. 

      Acredita-se que parte daí a importância do elo da gestão administrativa 

sociocultural na capacitação no desenvolvimento intelectual em: interacionismo, 

responsabilidade, flexibilidade e dinamismo organizacional, acerca da tendência do ser 

humano em suas práxis, na qual o viés dos aspectos supracitados na consolidação de sua 

estrutura para um melhor desempenho das funções. 

      Ainda sobre isso, o trabalho de gestão do fenômeno da arte sociocultural 

discursiva constituída na esfera da capacidade do agente, é de grande importância para 

desenvolver um trabalho com habilidades argumentativas e aquisição de outros valores, destes 

destaca-se o respeito pela opinião dos colegas. 

      Assim, o aperfeiçoamento contínuo do servidor é indispensável ainda em virtude 

da gama elevada de normas que devem ser exercidas dentro da gestão pública, demandando 

atualização continuada e pleno conhecimento de suas atividades e das suas obrigações. A 

legislação é dinâmica no serviço público. A cada ano modificam as leis e normas 

regulamentadoras. Daí a necessidade de se atualizar e qualificar continuamente. 

       Portanto, a qualificação/Aprimoramento profissional pode evitar que o servidor 

público deixe de cumprir a legislação por falta de conhecimento. Os cursos de capacitação 

buscam atualizar as informações e disponibilizar o que há mais atual na esfera da 

Administração Pública. Por isso é necessário habilitar as pessoas por área de atuação para que 

todos os setores da organização pública sejam atendidos. 

       Diante disso, a importância do fenômeno da arte sociocultural na comunicação, 

qualificação e organização pública, figura como instrumento eficaz, nas instituições, para 

trabalhar a retórica ou o poder de oratória do público operante. 
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