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O QUE SE DIZ E O QUE SE QUER DIZER: as entrelinhas da Comunicação 

Organizacional Interna na perspectiva da Teoria Griceana

 
Resumo 

 
Através das relações que se encadeiam na organização e das ações que se desenvolvem entre 
seus públicos de maneira formal e/ou informal e em diferentes sentidos 
entraves ou progressos capazes de  impulsionar o ambiente de trabalho.
trabalho desenvolveu-se com o objetivo de evidenciar as contribuições da teoria 
conversacionais para os estudos da comunicação interna por meio de um estudo de caso no 
Instituto Federal do Piauí 
caráter exploratório, faz-se a aplicação do modelo clássico de Gri
implícitos no discurso,  mediante a descrição e a explicação das 
contexto pelo  entrevistador/destinatário, através de inferências lógicas não
numa classe de fragmentos da linguagem natura
 
 
Palavras-chave 

 
Organização; Comunicação Interna; Implícitos; Pragmática.
 
Introdução 

 

 

Nos últimos anos, desenvolveu

segundo Kunsch (2006), pode ser entendida como função indispensável d

organizações, através da qual se conduz uma relação com o meio ambiente, com os outros e 

com suas próprias partes, mediante processos internos. De maneira formal ou informal é 

fundamental para que todos os envolvidos no processo de comunicação 

compartilhem informações para encontrar o equilíbrio da comunicação interna, no contexto 

vivenciado. 

Essa constatação evidencia a importância de os estudos organizacionais 

incorporarem técnicas de estudo que foquem tais interações, co

subdivide-se em Semântica, Sintaxe e Pragmática.
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través das relações que se encadeiam na organização e das ações que se desenvolvem entre 
s públicos de maneira formal e/ou informal e em diferentes sentidos 

entraves ou progressos capazes de  impulsionar o ambiente de trabalho.
se com o objetivo de evidenciar as contribuições da teoria 

conversacionais para os estudos da comunicação interna por meio de um estudo de caso no 
 – IFPI Campus Picos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa 
se a aplicação do modelo clássico de Grice para inves

mediante a descrição e a explicação das  implicaturas deduzidas do 
contexto pelo  entrevistador/destinatário, através de inferências lógicas não
numa classe de fragmentos da linguagem natural, a entrevista. 

Organização; Comunicação Interna; Implícitos; Pragmática. 

Nos últimos anos, desenvolveu-se o conceito de Comunicação 

segundo Kunsch (2006), pode ser entendida como função indispensável d

organizações, através da qual se conduz uma relação com o meio ambiente, com os outros e 

com suas próprias partes, mediante processos internos. De maneira formal ou informal é 

fundamental para que todos os envolvidos no processo de comunicação 

compartilhem informações para encontrar o equilíbrio da comunicação interna, no contexto 

Essa constatação evidencia a importância de os estudos organizacionais 

incorporarem técnicas de estudo que foquem tais interações, como a analise do discurso, que 

se em Semântica, Sintaxe e Pragmática. 
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O QUE SE DIZ E O QUE SE QUER DIZER: as entrelinhas da Comunicação  

Organizacional Interna na perspectiva da Teoria Griceana
1
 

través das relações que se encadeiam na organização e das ações que se desenvolvem entre 
s públicos de maneira formal e/ou informal e em diferentes sentidos é que são gerados 

entraves ou progressos capazes de  impulsionar o ambiente de trabalho. Neste sentido este 
se com o objetivo de evidenciar as contribuições da teoria das máximas 

conversacionais para os estudos da comunicação interna por meio de um estudo de caso no 
izada uma pesquisa qualitativa de 

ce para investigar os 
implicaturas deduzidas do 

contexto pelo  entrevistador/destinatário, através de inferências lógicas não-triviais, contidas 

se o conceito de Comunicação Organizacional, que, 

segundo Kunsch (2006), pode ser entendida como função indispensável de pessoas e 

organizações, através da qual se conduz uma relação com o meio ambiente, com os outros e 

com suas próprias partes, mediante processos internos. De maneira formal ou informal é 

fundamental para que todos os envolvidos no processo de comunicação dentro da organização 

compartilhem informações para encontrar o equilíbrio da comunicação interna, no contexto 

Essa constatação evidencia a importância de os estudos organizacionais 

mo a analise do discurso, que 

do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

Graduada em Administração pela 
pela Universidade Estadual do 
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John Austin e Paul Grice são pioneiros em pesquisas  sobre  a  ciência da Pragmática,  

em seu  trabalho Austin  apresenta  uma nova concepção à lingüística, mostrando por meio d

sua teoria, os tipos de ações humanas realizadas por meio de atos de fala, o que ele denomina 

atos performativos. Grice, por sua vez, revelou 

informar conteúdos implícitos,  que  são capazes de provocar a vio

máximas conversacionais que regem o  principio da cooperação, assim a ciência que 

interpreta o  significado das palavras em determinado contexto extrapola o sentido literal do 

enunciado e explora o que está implícito na comunicação (M

Isto se dará quando o leitor ou ouvinte não compreender o enunciado, o que as 

palavras querem dizer, então 

implicatura conversacional, onde através de cálculos mentais, possibilita

intenções comunicativas que vão muito além do que é dito.

As colocações, aqui observadas, buscam ser possibilidades de leitura e compreensão 

da comunicação organizacional interna. Para tanto, parte

bibliográfica que reúne elementos e posicionamentos sobre pragmática, a teoria das máximas 

conversacionais, além de questões relativas aos processos de comunicação organizacional 

interna.  Serviram de base para fundamentar este trabalho, GRICE (1982), ANDRADE 

(2003), LACERDA (2001), PEULE (2010) e KUNSCH (2006).

 

1 A Pragmática   

  

As pesquisas contemporâneas discutem de maneira complexa a crucial relação entre 

semântica e pragmática. A semântica segundo Gazdar apud Lacerda (2001) explica apenas as 

condições-de-verdade, a teor

significados, mas ela ainda dependerá da Semântica, que seria a disciplina das condições

verdade dos enunciados, já que “os componentes do significado de que trata parecem 

estabelecer- se sobre a base

Austin, com a obra “Como Fazer Coisas com Palavras” marca a linha divisória da 

história da Pragmática, o clássico e o moderno, com 

Atos da Fala, retomada e ampliada sete anos depois por Searle, e

Esta teoria tem origem na Filosofia da Lin

conceitos em um momento posterior, Austin apresenta em sua obra a concepção de língua 
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John Austin e Paul Grice são pioneiros em pesquisas  sobre  a  ciência da Pragmática,  

em seu  trabalho Austin  apresenta  uma nova concepção à lingüística, mostrando por meio d

sua teoria, os tipos de ações humanas realizadas por meio de atos de fala, o que ele denomina 

atos performativos. Grice, por sua vez, revelou que através da comunicação 

informar conteúdos implícitos,  que  são capazes de provocar a violação de uma das suas 

máximas conversacionais que regem o  principio da cooperação, assim a ciência que 

interpreta o  significado das palavras em determinado contexto extrapola o sentido literal do 

enunciado e explora o que está implícito na comunicação (MENEGUSSO, 2008).

uando o leitor ou ouvinte não compreender o enunciado, o que as 

então as máximas de Grice podem ser violadas, surgindo assim 

implicatura conversacional, onde através de cálculos mentais, possibilita

intenções comunicativas que vão muito além do que é dito. 

As colocações, aqui observadas, buscam ser possibilidades de leitura e compreensão 

da comunicação organizacional interna. Para tanto, parte-se de uma breve revisão 

úne elementos e posicionamentos sobre pragmática, a teoria das máximas 

conversacionais, além de questões relativas aos processos de comunicação organizacional 

interna.  Serviram de base para fundamentar este trabalho, GRICE (1982), ANDRADE 

(2001), PEULE (2010) e KUNSCH (2006). 

As pesquisas contemporâneas discutem de maneira complexa a crucial relação entre 

semântica e pragmática. A semântica segundo Gazdar apud Lacerda (2001) explica apenas as 

verdade, a teoria pragmática por sua vez, da linguagem natural, dos 

significados, mas ela ainda dependerá da Semântica, que seria a disciplina das condições

verdade dos enunciados, já que “os componentes do significado de que trata parecem 

se sobre a base da referência”.   

Austin, com a obra “Como Fazer Coisas com Palavras” marca a linha divisória da 

história da Pragmática, o clássico e o moderno, com uma das teorias mais fortes, a Teoria dos 

Atos da Fala, retomada e ampliada sete anos depois por Searle, em sua Obra “Atos de Fala”.  

Esta teoria tem origem na Filosofia da Linguagem, a Pragmática apropriou

conceitos em um momento posterior, Austin apresenta em sua obra a concepção de língua 
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John Austin e Paul Grice são pioneiros em pesquisas  sobre  a  ciência da Pragmática,  

em seu  trabalho Austin  apresenta  uma nova concepção à lingüística, mostrando por meio da 

sua teoria, os tipos de ações humanas realizadas por meio de atos de fala, o que ele denomina 

através da comunicação natural é possível 

lação de uma das suas 

máximas conversacionais que regem o  principio da cooperação, assim a ciência que 

interpreta o  significado das palavras em determinado contexto extrapola o sentido literal do 

ENEGUSSO, 2008). 

uando o leitor ou ouvinte não compreender o enunciado, o que as 

s de Grice podem ser violadas, surgindo assim uma 

implicatura conversacional, onde através de cálculos mentais, possibilitam entender as 

As colocações, aqui observadas, buscam ser possibilidades de leitura e compreensão 

se de uma breve revisão 

úne elementos e posicionamentos sobre pragmática, a teoria das máximas 

conversacionais, além de questões relativas aos processos de comunicação organizacional 

interna.  Serviram de base para fundamentar este trabalho, GRICE (1982), ANDRADE 

As pesquisas contemporâneas discutem de maneira complexa a crucial relação entre 

semântica e pragmática. A semântica segundo Gazdar apud Lacerda (2001) explica apenas as 

ia pragmática por sua vez, da linguagem natural, dos 

significados, mas ela ainda dependerá da Semântica, que seria a disciplina das condições-de-

verdade dos enunciados, já que “os componentes do significado de que trata parecem 

Austin, com a obra “Como Fazer Coisas com Palavras” marca a linha divisória da 

teorias mais fortes, a Teoria dos 

m sua Obra “Atos de Fala”.  

guagem, a Pragmática apropriou-se de seus 

conceitos em um momento posterior, Austin apresenta em sua obra a concepção de língua 
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como forma de ação, anunciando que “todo

performativos e constatativos.  

Nesta concepção em que o dizer e o fazer se confundem, os enunciados 

performativos subdividem

primeiro é identificado como a emissão de sons pro

gramaticais para realizar uma proposição, na qual as palavras se articulam sintaticamente. Os 

atos ilocucionários atribuem ao locucionário uma força de pedido, ord

realiza a ação dependendo do 

efeitos e conseqüências  produzidos sobre o interlocutor, sendo que tais efeitos podem ocorrer 

ou não (LACERDA, 2001). 

Em seguida H. Paul Grice lança 

lógicas), que trata do Principio da Cooperação e suas máximas da conversação, “uma das 

mais fortes teorias pragmáticas da atualidade” 

lança a Teoria da relevância que trata das inferências cognitivas, formulan

Relevância.  

As propriedades do Paradigma da Pragmática podem ser assim caracterizadas:

 

Tem como objeto a linguagem natural (a linguagem no contexto comunicativo), utiliza 
o método indutivo e abdutivo (parcialmente formalizável), tem por
as condições comunicativas dos enunciados (auxiliar a Semântica), [...] Todavia, 
enfrenta os seguintes problemas anômalos: objeto não totalmente definido e 
procedimento formal sem atingir o rigor exigido. (LACERDA, 2001, p 14).
 

 
2.1.1 A Pragmática em uma teoria Comunicacional 

 

 

Os primeiros registros da Teoria das Implicaturas remontam a 1956 e 1957, quando 

Grice aborda a significação natural e não natural na obra intitulada Meaning e desenvolve a 

idéia de que não há significado não natural por 

(2001), endossa a importância de Grice, quando afirma 

impacto teórico na historia das pesquisas sobre pragmáticas são propostas por Grice

artigo Lógica e conversação, apresentado em 1967 e publicado em 1975, que nas palavras do 

autor “apresenta um conteúdo importante porque aborda um sistema conceitualmente eficaz 

para o tratamento de questões relativas ao problema da significação da

(LACERDA p. 38, 2001)  
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como forma de ação, anunciando que “todo dizer é um fazer”

performativos e constatativos.   

Nesta concepção em que o dizer e o fazer se confundem, os enunciados 

performativos subdividem-se em locucionário, ilocucionário e perlocucionário, onde o 

primeiro é identificado como a emissão de sons produzidos pelo falante, a partir de regras 

gramaticais para realizar uma proposição, na qual as palavras se articulam sintaticamente. Os 

atos ilocucionários atribuem ao locucionário uma força de pedido, ordem, promessa, ou seja, 

a ação dependendo do contexto em que é enunciado e o ato perlocucionário designa os 

efeitos e conseqüências  produzidos sobre o interlocutor, sendo que tais efeitos podem ocorrer 

ou não (LACERDA, 2001).  

Em seguida H. Paul Grice lança a Teoria das implicaturas de Grice (inferê

lógicas), que trata do Principio da Cooperação e suas máximas da conversação, “uma das 

ias pragmáticas da atualidade” (LACERDA, 2001, p. 22) e Speber e 

lança a Teoria da relevância que trata das inferências cognitivas, formulan

As propriedades do Paradigma da Pragmática podem ser assim caracterizadas:

Tem como objeto a linguagem natural (a linguagem no contexto comunicativo), utiliza 
o método indutivo e abdutivo (parcialmente formalizável), tem por
as condições comunicativas dos enunciados (auxiliar a Semântica), [...] Todavia, 
enfrenta os seguintes problemas anômalos: objeto não totalmente definido e 
procedimento formal sem atingir o rigor exigido. (LACERDA, 2001, p 14).

A Pragmática em uma teoria Comunicacional - Teoria das Implicaturas de Grice.

s primeiros registros da Teoria das Implicaturas remontam a 1956 e 1957, quando 

Grice aborda a significação natural e não natural na obra intitulada Meaning e desenvolve a 

há significado não natural por acaso, sem a intenção do falante. Lacerda 

endossa a importância de Grice, quando afirma que as idéias que causam maior 

impacto teórico na historia das pesquisas sobre pragmáticas são propostas por Grice

artigo Lógica e conversação, apresentado em 1967 e publicado em 1975, que nas palavras do 

autor “apresenta um conteúdo importante porque aborda um sistema conceitualmente eficaz 

para o tratamento de questões relativas ao problema da significação da
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é um fazer” e seus enunciados 

Nesta concepção em que o dizer e o fazer se confundem, os enunciados 

se em locucionário, ilocucionário e perlocucionário, onde o 

duzidos pelo falante, a partir de regras 

gramaticais para realizar uma proposição, na qual as palavras se articulam sintaticamente. Os 

em, promessa, ou seja, 

enunciado e o ato perlocucionário designa os 

efeitos e conseqüências  produzidos sobre o interlocutor, sendo que tais efeitos podem ocorrer 

Teoria das implicaturas de Grice (inferências 

lógicas), que trata do Principio da Cooperação e suas máximas da conversação, “uma das 

(LACERDA, 2001, p. 22) e Speber e Wilson 

lança a Teoria da relevância que trata das inferências cognitivas, formulando o Principio da 

As propriedades do Paradigma da Pragmática podem ser assim caracterizadas: 

Tem como objeto a linguagem natural (a linguagem no contexto comunicativo), utiliza 
o método indutivo e abdutivo (parcialmente formalizável), tem por finalidade explicar 
as condições comunicativas dos enunciados (auxiliar a Semântica), [...] Todavia, 
enfrenta os seguintes problemas anômalos: objeto não totalmente definido e 
procedimento formal sem atingir o rigor exigido. (LACERDA, 2001, p 14). 

Teoria das Implicaturas de Grice. 

s primeiros registros da Teoria das Implicaturas remontam a 1956 e 1957, quando 

Grice aborda a significação natural e não natural na obra intitulada Meaning e desenvolve a 

acaso, sem a intenção do falante. Lacerda 

as idéias que causam maior 

impacto teórico na historia das pesquisas sobre pragmáticas são propostas por Grice em seu 

artigo Lógica e conversação, apresentado em 1967 e publicado em 1975, que nas palavras do 

autor “apresenta um conteúdo importante porque aborda um sistema conceitualmente eficaz 

para o tratamento de questões relativas ao problema da significação da linguagem natural”. 
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As teorias se aproximam, portanto, quando buscam descrever e explicar os efeitos de 

sentido que vão além do que é dito, o que Godoi  (2005) entende como “mostrar o significado 

de um enunciado além do literalmente

em que o ouvinte possa entender uma informação não explícita transmitida por um outro que 

tenha objetivado transmitir algo mais”. 

Grice exemplifica as idéias em sua obra através do seguinte diálogo:

 

“A e B estão conversando sobre C no emprego. B retruca: “oh, muito bem, eu 
acho; ele gosta de seus colegas e ainda não foi preso”. Grice observa que em 
diálogos desse tipo pode
Uma resposta onde fica dito
outra resposta onde está implicado que C é o tipo de pessoa que pode ceder às 
pressões do seu trabalho e fazer algo que o leve a prisão” (GRICE 1982, p.84).
 

Grice, assim, classifica as implicaturas em con

significativa das palavras utilizadas no enunciado e 

contexto específico, sendo geradas quando o participante, parecendo infringir uma máxima 

em termos do que é dito, a observa em termos

De acordo com a teoria de Grice, em Lacerda 

definido como “um significado implicitado na conversação”, que, não são apreendidos 

somente por meio das analises do que é dito,  para ser apreendido, de

relações situacionais estabelecidas entre falante e ouvinte, dentro de determinados contextos 

de proferimento. 

 

1.1.1 Principio da Cooperação

 

 Segundo o filósofo americano a comunicação humana compreende um processo 

cooperativo entre o falante e o ouvinte, onde um possa entender o que o outro quis dizer  

(GRICE apud MENEGUSSO, 2008). A esse processo, o autor chamou de Princípio da 

Cooperação. 

“Supondo que um tal  principio seja aceitável, pode
categorias sob uma ou outra das quais  cairão certas máximas e submáximas 
mais específicas, que produzirão, em geral, resultados em acordo com o 
Principio da Cooperação. Imitando Kant, c
Quantidade, Qualidade, Relação e Modo.”  (GRICE, 19
 
 

Quadro 01: Categorias, máximas e submáximas conversacionais
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As teorias se aproximam, portanto, quando buscam descrever e explicar os efeitos de 

sentido que vão além do que é dito, o que Godoi  (2005) entende como “mostrar o significado 

de um enunciado além do literalmente apresentado, que para tanto se utiliza de alguma regra 

em que o ouvinte possa entender uma informação não explícita transmitida por um outro que 

tenha objetivado transmitir algo mais”.  

Grice exemplifica as idéias em sua obra através do seguinte diálogo:

A e B estão conversando sobre C no emprego. B retruca: “oh, muito bem, eu 
acho; ele gosta de seus colegas e ainda não foi preso”. Grice observa que em 
diálogos desse tipo pode-se perceber duas formas distintas de significação. 
Uma resposta onde fica dito por B a A que C está bem e ainda não foi preso. E 
outra resposta onde está implicado que C é o tipo de pessoa que pode ceder às 
pressões do seu trabalho e fazer algo que o leve a prisão” (GRICE 1982, p.84).

Grice, assim, classifica as implicaturas em convencionais, que decorrem da força 

vras utilizadas no enunciado e conversacionais, que dependem de um 

contexto específico, sendo geradas quando o participante, parecendo infringir uma máxima 

em termos do que é dito, a observa em termos do que é implicado.  

De acordo com a teoria de Grice, em Lacerda (2001), o termo implicatura pode ser 

definido como “um significado implicitado na conversação”, que, não são apreendidos 

somente por meio das analises do que é dito,  para ser apreendido, depende de uma analise das 

relações situacionais estabelecidas entre falante e ouvinte, dentro de determinados contextos 

1.1.1 Principio da Cooperação 

Segundo o filósofo americano a comunicação humana compreende um processo 

tre o falante e o ouvinte, onde um possa entender o que o outro quis dizer  

(GRICE apud MENEGUSSO, 2008). A esse processo, o autor chamou de Princípio da 

Supondo que um tal  principio seja aceitável, pode-se talvez distinguir quatro  
s sob uma ou outra das quais  cairão certas máximas e submáximas 

mais específicas, que produzirão, em geral, resultados em acordo com o 
da Cooperação. Imitando Kant, chamarei estas categorias de 

Quantidade, Qualidade, Relação e Modo.”  (GRICE, 1982 p. 86).

Quadro 01: Categorias, máximas e submáximas conversacionais 
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As teorias se aproximam, portanto, quando buscam descrever e explicar os efeitos de 

sentido que vão além do que é dito, o que Godoi  (2005) entende como “mostrar o significado 

apresentado, que para tanto se utiliza de alguma regra 

em que o ouvinte possa entender uma informação não explícita transmitida por um outro que 

Grice exemplifica as idéias em sua obra através do seguinte diálogo: 

A e B estão conversando sobre C no emprego. B retruca: “oh, muito bem, eu 
acho; ele gosta de seus colegas e ainda não foi preso”. Grice observa que em 

se perceber duas formas distintas de significação. 
por B a A que C está bem e ainda não foi preso. E 

outra resposta onde está implicado que C é o tipo de pessoa que pode ceder às 
pressões do seu trabalho e fazer algo que o leve a prisão” (GRICE 1982, p.84). 

vencionais, que decorrem da força 

conversacionais, que dependem de um 

contexto específico, sendo geradas quando o participante, parecendo infringir uma máxima 

, o termo implicatura pode ser 

definido como “um significado implicitado na conversação”, que, não são apreendidos 

pende de uma analise das 

relações situacionais estabelecidas entre falante e ouvinte, dentro de determinados contextos 

Segundo o filósofo americano a comunicação humana compreende um processo 

tre o falante e o ouvinte, onde um possa entender o que o outro quis dizer  

(GRICE apud MENEGUSSO, 2008). A esse processo, o autor chamou de Princípio da 

se talvez distinguir quatro  
s sob uma ou outra das quais  cairão certas máximas e submáximas 

mais específicas, que produzirão, em geral, resultados em acordo com o 
hamarei estas categorias de 

82 p. 86). 
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Categoria da Quantidade  

mensagem  
1.  Faça com que sua informação seja tão informativa quanto requerido (para o 
propósito corrente da conversação).  
2. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. 
  
Categoria da  Qualidade  

contribuição que seja verdadeira” e duas máximas mais especificas: 
1. Não diga o que você ac
2. Não diga senão aquilo para que você possa fornecer evidencia adequada. 
  
Categoria de Relação 

máxima “seja relevante”, não diga o que não for importante. Apesar de ser muito c
formulação oculta vários problemas, como tipos de focos de relevância que podem existir, 
como se modificam no curso da conversação, como dar conta de que o foco dos assuntos são 
relativamente mudados e assim por diante. 

  
Categoria de Modo 

supermaxima “seja claro” e as várias máximas, tais como: 
•  Evite obscuridade de expressão 
•  Evite ambigüidades 
•  Seja breve (evite prolixidade desnecessária) 
•  Seja ordenado  
•  Seja sucinto, não seja ambíguo.
 

Fonte: (GRICE, 1982, p. 87

 

As máximas, segundo (LEVINSON, apud LACERDA 2001 p.  42) “especificam, o 

que devem fazer os  participantes para conversar de modo mais eficiente, racional e 

cooperativo; devem falar sincera, pertinente e claramente, ao tempo que transmitem 

informação suficiente”. 

 

“No entanto, pode ocorrer que o locutor ultrapasse os limites definidos pelo 
princípio da cooperação e infrinja, intencionalmente ou necessariamente, uma 
das máximas, 
mentais a fim de buscar uma interpretação para tal enunciado” (DASCAL, 
1982 apud, OLIVEIRA, 2006), e descobrir, assim, qual foi o motivo da 
violação. A essas infrações, cometidas no ato do dis
implicaturas, ou seja, atribuições ou insinuações feitas pelo falante ou inferidas 
pelo ouvinte e que não se encontram expressas no enunciado e se classificam 
em  conversacionais e as convencionais”. 
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Categoria da Quantidade  - Trata da quantidade de informação contida em uma 

1.  Faça com que sua informação seja tão informativa quanto requerido (para o 
e da conversação).   

2. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido. 

Categoria da  Qualidade  –  Encontramos  a supermáxima “trate de fazer a 
contribuição que seja verdadeira” e duas máximas mais especificas:  

1. Não diga o que você acredita ser falso  
2. Não diga senão aquilo para que você possa fornecer evidencia adequada. 

Categoria de Relação - A informação deve ser adequada, relevante, está ligada a 
máxima “seja relevante”, não diga o que não for importante. Apesar de ser muito c
formulação oculta vários problemas, como tipos de focos de relevância que podem existir, 
como se modificam no curso da conversação, como dar conta de que o foco dos assuntos são 
relativamente mudados e assim por diante.  

Categoria de Modo - A informação deve ser objetiva. Esta categoria esta ligada a 
supermaxima “seja claro” e as várias máximas, tais como:  

•  Evite obscuridade de expressão  
•  Evite ambigüidades  
•  Seja breve (evite prolixidade desnecessária)  

to, não seja ambíguo. 

Fonte: (GRICE, 1982, p. 87-88), com adaptação do autor. 

As máximas, segundo (LEVINSON, apud LACERDA 2001 p.  42) “especificam, o 

que devem fazer os  participantes para conversar de modo mais eficiente, racional e 

falar sincera, pertinente e claramente, ao tempo que transmitem 

“No entanto, pode ocorrer que o locutor ultrapasse os limites definidos pelo 
princípio da cooperação e infrinja, intencionalmente ou necessariamente, uma 
das máximas, cabendo, então, ao interlocutor “fazer  uma  série  de cálculos 
mentais a fim de buscar uma interpretação para tal enunciado” (DASCAL, 
1982 apud, OLIVEIRA, 2006), e descobrir, assim, qual foi o motivo da 
violação. A essas infrações, cometidas no ato do discurso, Grice denominou de 
implicaturas, ou seja, atribuições ou insinuações feitas pelo falante ou inferidas 
pelo ouvinte e que não se encontram expressas no enunciado e se classificam 
em  conversacionais e as convencionais”. (MENEGUSSO, 2008, p.06).
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de de informação contida em uma 

1.  Faça com que sua informação seja tão informativa quanto requerido (para o  

2. Não faça sua contribuição mais informativa do que é requerido.  

Encontramos  a supermáxima “trate de fazer a 

2. Não diga senão aquilo para que você possa fornecer evidencia adequada.  

A informação deve ser adequada, relevante, está ligada a 
máxima “seja relevante”, não diga o que não for importante. Apesar de ser muito concisa, sua 
formulação oculta vários problemas, como tipos de focos de relevância que podem existir, 
como se modificam no curso da conversação, como dar conta de que o foco dos assuntos são 

informação deve ser objetiva. Esta categoria esta ligada a 

As máximas, segundo (LEVINSON, apud LACERDA 2001 p.  42) “especificam, o 

que devem fazer os  participantes para conversar de modo mais eficiente, racional e 

falar sincera, pertinente e claramente, ao tempo que transmitem 

“No entanto, pode ocorrer que o locutor ultrapasse os limites definidos pelo 
princípio da cooperação e infrinja, intencionalmente ou necessariamente, uma 

cabendo, então, ao interlocutor “fazer  uma  série  de cálculos 
mentais a fim de buscar uma interpretação para tal enunciado” (DASCAL, 
1982 apud, OLIVEIRA, 2006), e descobrir, assim, qual foi o motivo da 

curso, Grice denominou de 
implicaturas, ou seja, atribuições ou insinuações feitas pelo falante ou inferidas 
pelo ouvinte e que não se encontram expressas no enunciado e se classificam 

(MENEGUSSO, 2008, p.06). 
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As implicaturas conversacionais estão relacionadas  a comunicação e ao contexto em 

que elas se encontram, já as implicaturas convencionais são provocadas por algumas 

expressões lingüísticas ligadas ao sentido literal das palavras. 

As convencionais segundo o a

reconhecidas pelo interlocutor mediante a sua intuição lingüística, não dependendo de um 

trabalho de cálculo dedutivo. 

As implicaturas conversacionais, por sua vez, segundo Grice  (1982) devem conter

seguintes propriedades:  

X Calculáveis ou dedutivas, ou seja, provar que n

dedutivo, que seria uma inferência razoável no contexto do enunciado. 

X Canceláveis – podem ser canceladas contextualmente, quando não há acréscimo

de orações ou explicitamente, quando há uma oração que afirma ou implica que o falante as 

abandonou.  

X Não separáveis ou não  destacáveis  

ter as palavras trocadas por sinônimos, porque as implicaturas são lig

semântico.  

X Indetermináveis 

determinados.  

X Não convencionais (externas ao sentido do enunciado) 

significado das palavras do enunciado, porque são conv

X Não veiculadas pelo dito 

para determinar as implicaturas, tanto que uma sentença pode ser verdadeira, e o implicado 

em seu enunciado ser falsa. 

 Classificadas ainda quanto ao tipo de cau

aponta o standard, que trata do respeito às máximas e a quebra ou violação que apresenta a 

violação das máximas. Quanto ao tipo de contexto as implicaturas conversacionais podem ser 

do tipo generalizadas, que apresentam

contexto particular.   

Filósofos, lingüistas e lógicos dedicam 

implicaturas, muitos defendem e aplicam as sugestões de Grice, outros criticam, ampliam e a 

reformulam. (LACERDA, 2001, p.52). 

 

Comunicação Interna   
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mplicaturas conversacionais estão relacionadas  a comunicação e ao contexto em 

que elas se encontram, já as implicaturas convencionais são provocadas por algumas 

expressões lingüísticas ligadas ao sentido literal das palavras.  

As convencionais segundo o autor são presas a força convencional 

reconhecidas pelo interlocutor mediante a sua intuição lingüística, não dependendo de um 

trabalho de cálculo dedutivo.  

As implicaturas conversacionais, por sua vez, segundo Grice  (1982) devem conter

X Calculáveis ou dedutivas, ou seja, provar que não se trata de um significado 

dedutivo, que seria uma inferência razoável no contexto do enunciado.  

podem ser canceladas contextualmente, quando não há acréscimo

de orações ou explicitamente, quando há uma oração que afirma ou implica que o falante as 

ão separáveis ou não  destacáveis  -  não podem ser destacadas do enunciado ao 

ter as palavras trocadas por sinônimos, porque as implicaturas são lig

X Indetermináveis –  refere-se a uma lista aberta de implicitados, difíceis de ser 

ão convencionais (externas ao sentido do enunciado) –

significado das palavras do enunciado, porque são conversacionais.  

ão veiculadas pelo dito – as condições de verdade apenas não são suficientes 

para determinar as implicaturas, tanto que uma sentença pode ser verdadeira, e o implicado 

em seu enunciado ser falsa.  

Classificadas ainda quanto ao tipo de causa e de contexto. Como causa o autor 

aponta o standard, que trata do respeito às máximas e a quebra ou violação que apresenta a 

violação das máximas. Quanto ao tipo de contexto as implicaturas conversacionais podem ser 

do tipo generalizadas, que apresentam o contexto geral e particularizadas que exprimem um 

Filósofos, lingüistas e lógicos dedicam significativa atenção a teoria das 

implicaturas, muitos defendem e aplicam as sugestões de Grice, outros criticam, ampliam e a 

LACERDA, 2001, p.52).  
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mplicaturas conversacionais estão relacionadas  a comunicação e ao contexto em 

que elas se encontram, já as implicaturas convencionais são provocadas por algumas 

ão presas a força convencional das palavras e são 

reconhecidas pelo interlocutor mediante a sua intuição lingüística, não dependendo de um 

As implicaturas conversacionais, por sua vez, segundo Grice  (1982) devem conter as 

ão se trata de um significado 

 

podem ser canceladas contextualmente, quando não há acréscimos 

de orações ou explicitamente, quando há uma oração que afirma ou implica que o falante as 

não podem ser destacadas do enunciado ao 

ter as palavras trocadas por sinônimos, porque as implicaturas são ligadas ao sentido 

se a uma lista aberta de implicitados, difíceis de ser 

– não fazem parte do 

as condições de verdade apenas não são suficientes 

para determinar as implicaturas, tanto que uma sentença pode ser verdadeira, e o implicado 

sa e de contexto. Como causa o autor 

aponta o standard, que trata do respeito às máximas e a quebra ou violação que apresenta a 

violação das máximas. Quanto ao tipo de contexto as implicaturas conversacionais podem ser 

o contexto geral e particularizadas que exprimem um 

atenção a teoria das 

implicaturas, muitos defendem e aplicam as sugestões de Grice, outros criticam, ampliam e a 
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  A comunicação  organizacional  abrange diferentes modalidades de comunicação, 

que são segundo (KUNSCH, 2003) a comunicação administrativa, que é a que torna os fluxos 

e redes do sistema organizacional viáve

lado público da organização na sociedade em que está inserida, através da construção de uma 

personalidade organizacional; a comunicação mercadológica objetiva a divulgação 

publicitária  dos produtos ou 

outras atividades de marketing e  a comunicação interna, por sua vez trata da comunicação 

entre a organização e seus colaboradores, dentro das redes formal e informal. 

Para Chiavenato (2010) a com

se percebeu a influência da motivação dos funcionários nos resultados da empr

experiência de Howthorne,

desse ponto de vista, consecu

no estudo das organizações, principalmente na sua estrutura interna e na sua interação com 

outras organizações.  

Andrade 2006 caracteriza como público interno os funcionários, os familiares e 

dependentes, independente de estarem ou não trabalhando sob o mesmo teto, segundo o autor 

estes constituem ainda o corpo mais importante de uma organização. Argenti (2006) afirma 

também que eles estão mais relacionados com o sucesso de uma empresa do que q

outro público por isso precisam pensar estrategicamente sobre o modo como vão se 

comunicar  com os funcionários por meio de comunicações internas. 

 

 “De fato, qualquer trabalho que envolva público interno é fundamentalmente 
orientado pela comuni
envolvimento mais profundo e duradouro, o programa que realmente cria uma 
empatia entre organização e colaborador, é necessariamente baseado em 
comunicação”. (KUNSCH, 2006, p. 207). 
 

 A estrutura tradicional da em

normativa, por princípio, como resultado, a motivação pode diminuir, comprometendo o 

processo produtivo, essas características tendem a bloquear a participação 

É necessário, pois ocorrer uma integração das demandas da empresa e da sociedade.  

“Qualquer objetivo só será alcançado quando for possível, aos trabalhadores, expressarem 

seus valores, desejos e conflitos, socializando

(PIMENTA 2010 p. 151).  
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A comunicação  organizacional  abrange diferentes modalidades de comunicação, 

que são segundo (KUNSCH, 2003) a comunicação administrativa, que é a que torna os fluxos 

e redes do sistema organizacional viável; a comunicação institucional, que torna explícito o 

lado público da organização na sociedade em que está inserida, através da construção de uma 

personalidade organizacional; a comunicação mercadológica objetiva a divulgação 

publicitária  dos produtos ou serviços, através das ferramentas de promoção de vendas e  

outras atividades de marketing e  a comunicação interna, por sua vez trata da comunicação 

entre a organização e seus colaboradores, dentro das redes formal e informal. 

Para Chiavenato (2010) a comunicação interna passou a ser muito valori

ncia da motivação dos funcionários nos resultados da empr

, realizada por Elton Mayo, de 1927 a 1933, 

desse ponto de vista, consecutivamente apresenta-se a Teoria Estruturalista que se concentra 

no estudo das organizações, principalmente na sua estrutura interna e na sua interação com 

Andrade 2006 caracteriza como público interno os funcionários, os familiares e 

dependentes, independente de estarem ou não trabalhando sob o mesmo teto, segundo o autor 

estes constituem ainda o corpo mais importante de uma organização. Argenti (2006) afirma 

também que eles estão mais relacionados com o sucesso de uma empresa do que q

precisam pensar estrategicamente sobre o modo como vão se 

comunicar  com os funcionários por meio de comunicações internas.  

“De fato, qualquer trabalho que envolva público interno é fundamentalmente 
orientado pela comunicação. O melhor programa de integração, o 
envolvimento mais profundo e duradouro, o programa que realmente cria uma 
empatia entre organização e colaborador, é necessariamente baseado em 
comunicação”. (KUNSCH, 2006, p. 207).  

A estrutura tradicional da empresa é considerada, burocrática, objetiva, racional e 

normativa, por princípio, como resultado, a motivação pode diminuir, comprometendo o 

processo produtivo, essas características tendem a bloquear a participação 

rrer uma integração das demandas da empresa e da sociedade.  

“Qualquer objetivo só será alcançado quando for possível, aos trabalhadores, expressarem 

seus valores, desejos e conflitos, socializando-os e confrontando-os com os de outro
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A comunicação  organizacional  abrange diferentes modalidades de comunicação, 

que são segundo (KUNSCH, 2003) a comunicação administrativa, que é a que torna os fluxos 

l; a comunicação institucional, que torna explícito o 

lado público da organização na sociedade em que está inserida, através da construção de uma 

personalidade organizacional; a comunicação mercadológica objetiva a divulgação 

serviços, através das ferramentas de promoção de vendas e  

outras atividades de marketing e  a comunicação interna, por sua vez trata da comunicação 

entre a organização e seus colaboradores, dentro das redes formal e informal.  

unicação interna passou a ser muito valorizada quando 

ncia da motivação dos funcionários nos resultados da empresa. A 

 é uma das precursoras 

se a Teoria Estruturalista que se concentra 

no estudo das organizações, principalmente na sua estrutura interna e na sua interação com 

Andrade 2006 caracteriza como público interno os funcionários, os familiares e 

dependentes, independente de estarem ou não trabalhando sob o mesmo teto, segundo o autor 

estes constituem ainda o corpo mais importante de uma organização. Argenti (2006) afirma 

também que eles estão mais relacionados com o sucesso de uma empresa do que qualquer 

precisam pensar estrategicamente sobre o modo como vão se 

“De fato, qualquer trabalho que envolva público interno é fundamentalmente 
cação. O melhor programa de integração, o 

envolvimento mais profundo e duradouro, o programa que realmente cria uma 
empatia entre organização e colaborador, é necessariamente baseado em 

presa é considerada, burocrática, objetiva, racional e 

normativa, por princípio, como resultado, a motivação pode diminuir, comprometendo o 

processo produtivo, essas características tendem a bloquear a participação dos colaboradores, 

rrer uma integração das demandas da empresa e da sociedade.  

“Qualquer objetivo só será alcançado quando for possível, aos trabalhadores, expressarem 

os com os de outros” 



 
Intercom – Sociedade Brasileira

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 

 

A comunicação interna em uma organização pode 

Godoy  apud  Peule  (2010) contribuir na construção de uma imagem institucional e na 

adequação dos funcionários a competitividade do mercado, com o desenvolvimento de 

valores e técnicas. 

 

Procedimentos Metodológicos

 

Utilizou-se para desenvolver este trabalho as técnicas da pesquisa qualitativa, as 

quais apontamos através da analise de co

define como “um conjunto de técnicas de

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”

(VERGARA, 2005, p. 13). É 

está sendo dito a respeito de determinado

estudo, a comunicação e a importância de todo o processo da pesquisa, não somente seus 

resultados, encaminham aos métodos qualitativos de análise

Quanto ao nível, insere

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato.  “Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido 

é pouco explorado e torna

operacionalizáveis”. (GIL, 2010, p. 26). 

O primeiro passo para a elaboração dos instrumentos de pesquisa consistiu 

definir o tipo de informação que se pretendia obter, que neste caso concreto, eram 

informações sobre a comunica

principais elementos na transmissão de informação e dos responsáveis pela política de 

comunicação. Quanto ao nível, insere

pesquisas desenvolvidas com

acerca de determinado fato. 

 

Transcrições e análises 

 

Para análise das entrevistas utiliza

que aqui se constitui como entrevistador, e os ele
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A comunicação interna em uma organização pode ainda segundo Lisboa Filho & 

Godoy  apud  Peule  (2010) contribuir na construção de uma imagem institucional e na 

adequação dos funcionários a competitividade do mercado, com o desenvolvimento de 

Procedimentos Metodológicos 

se para desenvolver este trabalho as técnicas da pesquisa qualitativa, as 

quais apontamos através da analise de conteúdo, que Bardin, citado por 

“um conjunto de técnicas de analise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”

(VERGARA, 2005, p. 13). É considerada, portanto, uma técnica que visa identificar o que 

está sendo dito a respeito de determinado tema. A subjetividade do tema proposto neste 

estudo, a comunicação e a importância de todo o processo da pesquisa, não somente seus 

resultados, encaminham aos métodos qualitativos de análise.  

uanto ao nível, insere-se no grupo dos estudos exploratórios,

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato.  “Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido 

é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis”. (GIL, 2010, p. 26).  

O primeiro passo para a elaboração dos instrumentos de pesquisa consistiu 

tipo de informação que se pretendia obter, que neste caso concreto, eram 

informações sobre a comunicação interna no IFPI, na perspectiva dos servidores, dos 

principais elementos na transmissão de informação e dos responsáveis pela política de 

comunicação. Quanto ao nível, insere-se no grupo dos estudos exploratórios, que são as 

pesquisas desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

.  

Para análise das entrevistas utiliza-se o elemento (A) para simbolizar o destinatário, 

que aqui se constitui como entrevistador, e os elementos (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I) e 
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ainda segundo Lisboa Filho & 

Godoy  apud  Peule  (2010) contribuir na construção de uma imagem institucional e na 

adequação dos funcionários a competitividade do mercado, com o desenvolvimento de 

se para desenvolver este trabalho as técnicas da pesquisa qualitativa, as 

nteúdo, que Bardin, citado por Vergara (2005), 

analise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” 

uma técnica que visa identificar o que 

tema. A subjetividade do tema proposto neste 

estudo, a comunicação e a importância de todo o processo da pesquisa, não somente seus 

se no grupo dos estudos exploratórios, que são as pesquisas  

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato.  “Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido 

ular hipóteses precisas e 

O primeiro passo para a elaboração dos instrumentos de pesquisa consistiu em 

tipo de informação que se pretendia obter, que neste caso concreto, eram 

ção interna no IFPI, na perspectiva dos servidores, dos 

principais elementos na transmissão de informação e dos responsáveis pela política de 

se no grupo dos estudos exploratórios, que são as 

o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

(A) para simbolizar o destinatário, 

mentos (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), (I) e 
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(J) para caracterizar os responden

ilocucionários ora enunciados.

 

Quadro 2 – Percepção dos servidores sobre o 
IFPI – Campus Picos 
(B) = Email.  

(C) = Acredito que email e memorando 

(D) = Email, com certeza!  

(E) = Só um?   

(A) = Não, pode escolher quantos quiser. 

(E) = Eu acredito que o email, pra mim é...  Eficaz, pra mim, porque eu olho o 

email todo dia, então ele é eficaz pra o que eu tenho observado pra o que 

eu tenho feito né... Agora por telefone tem resolvido também.

Fonte: Entrevista gravada em 25/10/2011
 

No ilocucionário (B) há a quebra da máxima da quantidade, ferindo a submáxima: 

Faça com que sua mensagem seja tão informativa quanto necessária para a conversação, e 

implica não considerar outra forma mais eficaz do que a citada. 

No ilocucionário (C) há a quebra da máxima de qualidade, ferindo a submáxima: não 

afirme algo para o qual não possa fornecer

palavra “acredito” não demonstrando total segurança na afirmação. 

No ilocucionário (D) há cooperação, e assim como (B) implica reconhecer o email 

como melhor instrumento de comunicação.  

No ilocucionário (E

conversacional, logo em seguida há a quebra da máxima Modo, da submáxima:  falta de 

concisão, e implica com isso que o email é útil em virtude da praticidade e do hábito em fazer 

uso, já que suas atividades requerem o uso constantemente. 

Os canais, além de caminhos para a comunicação, são meios de enviar mensagens. 

Nos ilocucionários acima observa

aproximação  principalmente de maneira virtua

A indicação de uso da comunicação formal, 

do ponto de vista da aproximação, em virtude de esses veículos não serem suficiente em todas 

as situações, podendo muitos servidores dei

por exemplo, por não terem  o hábito de acessar a caixa de email diariamente. 
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(J) para caracterizar os respondentes, as respostas dos locutores são denominadas ora 

ilocucionários ora enunciados. 

Percepção dos servidores sobre o instrumento de comunicação mais eficaz no 

(C) = Acredito que email e memorando  

 

(A) = Não, pode escolher quantos quiser.  

(E) = Eu acredito que o email, pra mim é...  Eficaz, pra mim, porque eu olho o 

ele é eficaz pra o que eu tenho observado pra o que 

eu tenho feito né... Agora por telefone tem resolvido também. 

Fonte: Entrevista gravada em 25/10/2011 

No ilocucionário (B) há a quebra da máxima da quantidade, ferindo a submáxima: 

sagem seja tão informativa quanto necessária para a conversação, e 

implica não considerar outra forma mais eficaz do que a citada.  

No ilocucionário (C) há a quebra da máxima de qualidade, ferindo a submáxima: não 

afirme algo para o qual não possa fornecer evidencia adequada em virtude da utilização da 

palavra “acredito” não demonstrando total segurança na afirmação.  

No ilocucionário (D) há cooperação, e assim como (B) implica reconhecer o email 

como melhor instrumento de comunicação.   

No ilocucionário (E) há a quebra da máxima da relevância na primeira implicatura 

conversacional, logo em seguida há a quebra da máxima Modo, da submáxima:  falta de 

concisão, e implica com isso que o email é útil em virtude da praticidade e do hábito em fazer 

s atividades requerem o uso constantemente.  

Os canais, além de caminhos para a comunicação, são meios de enviar mensagens. 

Nos ilocucionários acima observa-se a predominância da utilização do email, se dando a 

aproximação  principalmente de maneira virtual  e por meio de veículos escritos.  

A indicação de uso da comunicação formal, na maioria das vezes, gera preocupação 

do ponto de vista da aproximação, em virtude de esses veículos não serem suficiente em todas 

as situações, podendo muitos servidores deixarem de participar do processo de comunicação, 

por exemplo, por não terem  o hábito de acessar a caixa de email diariamente. 
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tes, as respostas dos locutores são denominadas ora 

instrumento de comunicação mais eficaz no 

(E) = Eu acredito que o email, pra mim é...  Eficaz, pra mim, porque eu olho o  

ele é eficaz pra o que eu tenho observado pra o que  

No ilocucionário (B) há a quebra da máxima da quantidade, ferindo a submáxima: 

sagem seja tão informativa quanto necessária para a conversação, e 

No ilocucionário (C) há a quebra da máxima de qualidade, ferindo a submáxima: não 

evidencia adequada em virtude da utilização da 

No ilocucionário (D) há cooperação, e assim como (B) implica reconhecer o email 

) há a quebra da máxima da relevância na primeira implicatura 

conversacional, logo em seguida há a quebra da máxima Modo, da submáxima:  falta de 

concisão, e implica com isso que o email é útil em virtude da praticidade e do hábito em fazer 

Os canais, além de caminhos para a comunicação, são meios de enviar mensagens. 

se a predominância da utilização do email, se dando a 

l  e por meio de veículos escritos.   

na maioria das vezes, gera preocupação 

do ponto de vista da aproximação, em virtude de esses veículos não serem suficiente em todas 

de participar do processo de comunicação, 

por exemplo, por não terem  o hábito de acessar a caixa de email diariamente.  



 
Intercom – Sociedade Brasileira

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 

 

“Uma comunicação interna eficaz gera diálogo na empresa, alimentando um senso de 

participação que pode fazer até as maiores empres

mente dos funcionários” (MATOS, 2010, p. 76). 

 
Quadro 3  –  Periodicidade de  acesso aos quadros de avisos e caixa de email institucional
 
(B) = Raramente.   
(A) = Abre a caixa de email, do email institucional?  
(B) = Todo dia.  
(C) = Bom... Nós recebemos aqui no instituto federal email,
todos os dias.  
(D) = Ah...  Toda...  Semana 
diferente.   
(A) = Semanalmente?  
(D) = Semanalmente!   
(A) = E o email você abre a caixa de email institucional com que regularidade? 
(D) = Duu... uma vez por dia, eu acho que uma vez, que às vezes a gente abre mais 
quando tá esperando alguma coisa, mais uma vez eu costumo abrir na sexta à 
noite, no sábado de manha, que  às  vezes  já apareceu coisa. No final de 
semana.  
(E) = Duas, três vezes por semana, geralmente, duas três vezes também no 
máximo. 
Fonte: Entrevista realizada no dia 25/10/2011
 

(B) quebra a máxima da Quantidade porque não faz com que a mens

informativa quanto necessária para a conversação, fica implícito que tem o hábito de abrir a 

caixa do email institucional, mas 

adicionais.  

(C) quebra a máxima da Relação, pois não responde 

seguida a máxima de Modo 

utilizada para se comunicar, já que tem o hábito verificar as mensagens diariamente. 

(D) inicialmente a máxima da Relação, depois da 

falante (A) fazer novamente o questionamento, mais uma vez, quando por último fere a 

supermáxima “Seja claro”  e  as máximas  “seja ordenado”, provoca redundância  e a da  

“Qualidade”,  quando  afirma algo para o que parece n

primeiro  ao interromper a frase logo ao iniciar  a palavra e  depois  pela  expressão  “eu  

acho”.  Isto para implicar que os quadros de  avisos não despertam atenção e que o  email  é 

usado com regularidade, que é o m

importância não só o utiliza no horário do expediente, mas também fora do Campus, inclusive 

em casa.  
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“Uma comunicação interna eficaz gera diálogo na empresa, alimentando um senso de 

participação que pode fazer até as maiores empresas parecerem menores no coração e na 

mente dos funcionários” (MATOS, 2010, p. 76).  

Periodicidade de  acesso aos quadros de avisos e caixa de email institucional

(A) = Abre a caixa de email, do email institucional?   

recebemos aqui no instituto federal email, todos os dias eu abro, 

(D) = Ah...  Toda...  Semana eu passo por aí...  E eu vejo se tem alguma coisa 

= E o email você abre a caixa de email institucional com que regularidade? 
(D) = Duu... uma vez por dia, eu acho que uma vez, que às vezes a gente abre mais 
quando tá esperando alguma coisa, mais uma vez eu costumo abrir na sexta à 

manha, que  às  vezes  já apareceu coisa. No final de 

(E) = Duas, três vezes por semana, geralmente, duas três vezes também no 

Fonte: Entrevista realizada no dia 25/10/2011 

(B) quebra a máxima da Quantidade porque não faz com que a mens

informativa quanto necessária para a conversação, fica implícito que tem o hábito de abrir a 

institucional, mas de forma subjetiva porque não oferece informações 

(C) quebra a máxima da Relação, pois não responde sobre os quadros de

seguida a máxima de Modo “evite ambigüidade” para implicar que o email é a forma mais 

utilizada para se comunicar, já que tem o hábito verificar as mensagens diariamente. 

(D) inicialmente a máxima da Relação, depois da Quantidade 

falante (A) fazer novamente o questionamento, mais uma vez, quando por último fere a 

supermáxima “Seja claro”  e  as máximas  “seja ordenado”, provoca redundância  e a da  

“Qualidade”,  quando  afirma algo para o que parece não ter certeza  em dois momentos,  o 

primeiro  ao interromper a frase logo ao iniciar  a palavra e  depois  pela  expressão  “eu  

acho”.  Isto para implicar que os quadros de  avisos não despertam atenção e que o  email  é 

usado com regularidade, que é o meio utilizado para obter informação e que por esta 

importância não só o utiliza no horário do expediente, mas também fora do Campus, inclusive 
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“Uma comunicação interna eficaz gera diálogo na empresa, alimentando um senso de 

as parecerem menores no coração e na 

Periodicidade de  acesso aos quadros de avisos e caixa de email institucional 

todos os dias eu abro,  

eu vejo se tem alguma coisa  

= E o email você abre a caixa de email institucional com que regularidade?  
(D) = Duu... uma vez por dia, eu acho que uma vez, que às vezes a gente abre mais  
quando tá esperando alguma coisa, mais uma vez eu costumo abrir na sexta à  

manha, que  às  vezes  já apareceu coisa. No final de  

(E) = Duas, três vezes por semana, geralmente, duas três vezes também no  

(B) quebra a máxima da Quantidade porque não faz com que a mensagem seja tão 

informativa quanto necessária para a conversação, fica implícito que tem o hábito de abrir a 

de forma subjetiva porque não oferece informações 

sobre os quadros de avisos, e em 

implicar que o email é a forma mais 

utilizada para se comunicar, já que tem o hábito verificar as mensagens diariamente.  

Quantidade já que é preciso o 

falante (A) fazer novamente o questionamento, mais uma vez, quando por último fere a 

supermáxima “Seja claro”  e  as máximas  “seja ordenado”, provoca redundância  e a da  

ão ter certeza  em dois momentos,  o 

primeiro  ao interromper a frase logo ao iniciar  a palavra e  depois  pela  expressão  “eu  

acho”.  Isto para implicar que os quadros de  avisos não despertam atenção e que o  email  é 

eio utilizado para obter informação e que por esta 

importância não só o utiliza no horário do expediente, mas também fora do Campus, inclusive 
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(E) da qualidade, informa algo

determinar a devida periodicidade, implica com isso que o acesso as duas ferramentas é 

reduzido, nenhuma se destaca como importante. Para os estudo da comunicação  interna pode

se inferir que os quadros de avisos espalhados na instituição não oferecem atratividade em 

virtude da não reposição periódica das informações e do uso equivocado desta ferramenta, 

contrario a isto o email tem o acesso diário, classificando

comunicação de acordo com os respondentes. 

No entanto conforme verificado nos quadros 

que tem o hábito de abrir a caixa de email diariamente, desta forma deduz que embora seja o 

instrumento de comunicação mais utilizada, 

de suas características, caráter 

 
Quadro 4 –  Nível de conhecimento 
as atividades que o servidor 
(B) = sim... (dúvida)  
(A) = Conhecem? Todas as pessoas que você conhece, conhece as
que você desenvolve aqui dentro do campus?  
(B) = Não, o... É...  Teoricamente o que eu faço sim, né que o que ta nas minhas 
atribuições, agora o que eu faço mesmo...  Acho que o pessoal conhece, 
eu só faço horário aqui!  
 (A) = Você se sente bem, com isso, 
parcialmente as atividades que você desenvolve?  
(B) = Não, eu gostaria que, que elas ficassem informadas daquilo que eu 
realmente eu faço (pausa) Pra...  Num  deixar duvidas de que eu to 
trabalhando.  
(C) = Conhecem!  
(A) = você se sente bem com isso?   
(C) = Poderia ser melhor, deveria ser melhor! Espero que no futuro. 
(D) = Conhecem! Eu procuro deixar claro, fazer um trabalho educativo sobre as 
coisas que eu faço aqui.   
(A) = E você se sente bem com isso?  
(D) = Sim! Eu acho que é melhor, as pessoas percebem que você é ocupada ou 
que você não é ocioso. Porque sabem que em qualquer momento quando 
precisar de alguma coisa podem recorrer a você que você faz. 
 Fonte: Entrevista realizada no dia 25
  

O falante(B), no contexto, fere inicialmente a categoria de qualidade e a 

supermáxima “Procure afirmar coisas verdadeiras”. Em seguida a categoria de Modo é 

violada para implicar a máxima evite obscuridade de Expressão, e por ultimo fere a máxi

de qualidade através da ironia. Implícito está 

desvalorização. Na terceira frase do diálogo, ele confirma o deduzido
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(E) da qualidade, informa algo para o qual não tem certeza, já que não consegue 

eriodicidade, implica com isso que o acesso as duas ferramentas é 

reduzido, nenhuma se destaca como importante. Para os estudo da comunicação  interna pode

se inferir que os quadros de avisos espalhados na instituição não oferecem atratividade em 

a não reposição periódica das informações e do uso equivocado desta ferramenta, 

contrario a isto o email tem o acesso diário, classificando-se como principal veículo de 

comunicação de acordo com os respondentes.  

No entanto conforme verificado nos quadros anteriores não são todos os servidores 

que tem o hábito de abrir a caixa de email diariamente, desta forma deduz que embora seja o 

de comunicação mais utilizada, não o é por todo o público, pelas peculiaridades 

de suas características, caráter impessoal, a comunicação não atinge todo o público.

Nível de conhecimento que as pessoas com as quais conhece e 
o servidor desenvolve na Instituição. 

(A) = Conhecem? Todas as pessoas que você conhece, conhece as atividades 
que você desenvolve aqui dentro do campus?   
(B) = Não, o... É...  Teoricamente o que eu faço sim, né que o que ta nas minhas 
atribuições, agora o que eu faço mesmo...  Acho que o pessoal conhece, 

te bem, com isso, sabendo que as pessoas conhecem  
parcialmente as atividades que você desenvolve?   
(B) = Não, eu gostaria que, que elas ficassem informadas daquilo que eu 
realmente eu faço (pausa) Pra...  Num  deixar duvidas de que eu to  

(A) = você se sente bem com isso?    
(C) = Poderia ser melhor, deveria ser melhor! Espero que no futuro.  
(D) = Conhecem! Eu procuro deixar claro, fazer um trabalho educativo sobre as 

com isso?   
(D) = Sim! Eu acho que é melhor, as pessoas percebem que você é ocupada ou 
que você não é ocioso. Porque sabem que em qualquer momento quando 
precisar de alguma coisa podem recorrer a você que você faz.  
Fonte: Entrevista realizada no dia 25/10/2011  

O falante(B), no contexto, fere inicialmente a categoria de qualidade e a 

supermáxima “Procure afirmar coisas verdadeiras”. Em seguida a categoria de Modo é 

violada para implicar a máxima evite obscuridade de Expressão, e por ultimo fere a máxi

de qualidade através da ironia. Implícito está ressentimento, mágoa 

desvalorização. Na terceira frase do diálogo, ele confirma o deduzido no implícito anterior e 
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tem certeza, já que não consegue 

eriodicidade, implica com isso que o acesso as duas ferramentas é 

reduzido, nenhuma se destaca como importante. Para os estudo da comunicação  interna pode-

se inferir que os quadros de avisos espalhados na instituição não oferecem atratividade em 

a não reposição periódica das informações e do uso equivocado desta ferramenta, 

se como principal veículo de 

anteriores não são todos os servidores 

que tem o hábito de abrir a caixa de email diariamente, desta forma deduz que embora seja o 

não o é por todo o público, pelas peculiaridades 

impessoal, a comunicação não atinge todo o público. 

conhece e convive têm sobre 

atividades  

(B) = Não, o... É...  Teoricamente o que eu faço sim, né que o que ta nas minhas  
atribuições, agora o que eu faço mesmo...  Acho que o pessoal conhece,  

 

(B) = Não, eu gostaria que, que elas ficassem informadas daquilo que eu  

(D) = Conhecem! Eu procuro deixar claro, fazer um trabalho educativo sobre as  

(D) = Sim! Eu acho que é melhor, as pessoas percebem que você é ocupada ou  
que você não é ocioso. Porque sabem que em qualquer momento quando  

O falante(B), no contexto, fere inicialmente a categoria de qualidade e a 

supermáxima “Procure afirmar coisas verdadeiras”. Em seguida a categoria de Modo é 

violada para implicar a máxima evite obscuridade de Expressão, e por ultimo fere a máxima 

ressentimento, mágoa e o sentimento de 

no implícito anterior e 
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coopera implicando que sente a necessidade de ter reconhecida a impor

e da instituição desenvolver políticas que promovam essa aproximação entre o público para 

evitar más interpretações.  

Em (C) há a quebra da máxima da Qualidade, que 

qual você acredita ser  falso” que 

opinião, no primeiro ilocucionário de (C). O implícito se confirma no dito seguinte, 

implicando que o falante está insatisfeito com a falta de reconhecimento e que deseja que seja 

feito uma política de valorização  do público interno e consequentemente das atividades 

realizadas.   

  No enunciado (D) há a quebra da categoria da quantidade, provocando a implicatura 

“não dê mais informações que o necessário”, 

devido o esforço individual do falante, logo o falante necessita que o seu trabalho seja 

reconhecido e o faz sem esperar iniciativa da instituição. No ultimo dito (D) coopera e implica 

que esse reconhecimento é determinante para o rendimento de suas atividades

A partir da conversação percebe

desenvolvido na Instituição, cada um deles deve sentir a sua utilidade e im

instituição.  “As empresas 

uma nova necessidade de ordem social: o da dignidade. Sentir

mais fortes da natureza humana” (ANDRADE, 2003, p.96). 

Eles querem sentir

tendo uma função essencial e tangível na organização. É a satisfação da necessidade de 

integração. Os funcionários não querem ser vistos como meros instrumentos de trabalho ou 

como peças de uma máquina destinada a produzir rápidos lucros. O homem não tr

unicamente para ganhar o pão ou seu salário. 

O medo de passar privações não serve como incentivo ao trabalho, 

(2003), sendo de fundamental importância que a boa imagem institucional seja vivenciada 

internamente, pois os bons result

diretamente do grau do entusiasmo do seu público. “Esforçar

satisfazer as necessidades do homem social é tão essencial no equilíbrio e desenvolvimento do 

indivíduo como para a harmonia, coesão e eficiência na instituição” (ANDRADE, 2003, p. 

98). O problema de prestigio e simpatia da organização perante o público misto e externo

repousa principalmente na confiança que os empregados tenham na sua empresa.
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coopera implicando que sente a necessidade de ter reconhecida a impor

e da instituição desenvolver políticas que promovam essa aproximação entre o público para 

 

Em (C) há a quebra da máxima da Qualidade, que implica “não afirme algo para o 

qual você acredita ser  falso” que explicita dúvida e que implica insegurança em expor a 

opinião, no primeiro ilocucionário de (C). O implícito se confirma no dito seguinte, 

implicando que o falante está insatisfeito com a falta de reconhecimento e que deseja que seja 

valorização  do público interno e consequentemente das atividades 

No enunciado (D) há a quebra da categoria da quantidade, provocando a implicatura 

“não dê mais informações que o necessário”, implícito está que o trabalho é reconhecido 

do o esforço individual do falante, logo o falante necessita que o seu trabalho seja 

reconhecido e o faz sem esperar iniciativa da instituição. No ultimo dito (D) coopera e implica 

que esse reconhecimento é determinante para o rendimento de suas atividades

A partir da conversação percebe-se a deficiência em relação à atenção ao trabalho 

Instituição, cada um deles deve sentir a sua utilidade e im

empresas tem o dever de proporcionar aos seus funcionários satisfação de 

uma nova necessidade de ordem social: o da dignidade. Sentir-se respeitado é um dos desejos 

mais fortes da natureza humana” (ANDRADE, 2003, p.96).  

Eles querem sentir-se como parte de uma verdadeira sociedade de capital e trabalh

tendo uma função essencial e tangível na organização. É a satisfação da necessidade de 

integração. Os funcionários não querem ser vistos como meros instrumentos de trabalho ou 

como peças de uma máquina destinada a produzir rápidos lucros. O homem não tr

unicamente para ganhar o pão ou seu salário.  

O medo de passar privações não serve como incentivo ao trabalho, 

(2003), sendo de fundamental importância que a boa imagem institucional seja vivenciada 

internamente, pois os bons resultados e o eficaz desempenho da organização dependem 

diretamente do grau do entusiasmo do seu público. “Esforçar-se para analisar, compreender e 

satisfazer as necessidades do homem social é tão essencial no equilíbrio e desenvolvimento do 

a harmonia, coesão e eficiência na instituição” (ANDRADE, 2003, p. 

problema de prestigio e simpatia da organização perante o público misto e externo

repousa principalmente na confiança que os empregados tenham na sua empresa.
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coopera implicando que sente a necessidade de ter reconhecida a importância do seu trabalho 

e da instituição desenvolver políticas que promovam essa aproximação entre o público para 

implica “não afirme algo para o 

explicita dúvida e que implica insegurança em expor a 

opinião, no primeiro ilocucionário de (C). O implícito se confirma no dito seguinte, 

implicando que o falante está insatisfeito com a falta de reconhecimento e que deseja que seja 

valorização  do público interno e consequentemente das atividades 

No enunciado (D) há a quebra da categoria da quantidade, provocando a implicatura 

implícito está que o trabalho é reconhecido 

do o esforço individual do falante, logo o falante necessita que o seu trabalho seja 

reconhecido e o faz sem esperar iniciativa da instituição. No ultimo dito (D) coopera e implica 

que esse reconhecimento é determinante para o rendimento de suas atividades no Campus.  

se a deficiência em relação à atenção ao trabalho 

Instituição, cada um deles deve sentir a sua utilidade e importância na 

funcionários satisfação de 

se respeitado é um dos desejos 

se como parte de uma verdadeira sociedade de capital e trabalho, 

tendo uma função essencial e tangível na organização. É a satisfação da necessidade de 

integração. Os funcionários não querem ser vistos como meros instrumentos de trabalho ou 

como peças de uma máquina destinada a produzir rápidos lucros. O homem não trabalha 

O medo de passar privações não serve como incentivo ao trabalho, segundo Andrade 

(2003), sendo de fundamental importância que a boa imagem institucional seja vivenciada 

ados e o eficaz desempenho da organização dependem 

se para analisar, compreender e 

satisfazer as necessidades do homem social é tão essencial no equilíbrio e desenvolvimento do 

a harmonia, coesão e eficiência na instituição” (ANDRADE, 2003, p. 

problema de prestigio e simpatia da organização perante o público misto e externo 

repousa principalmente na confiança que os empregados tenham na sua empresa. 
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Conclusão 

 

Esta perspectiva interdisciplinar abandona a visão tutelada com que o tema vem 

sendo tratado desde o modelo mecanicista desenvolvid

abordagem clássica que possibilita o entendimento das mensagens, 

transmissor, o sinal, o receptor e  o destinatário, a mensagem e os ruídos. “Esse modelo nunca 

teve como intenção explicar a comunicação humana, 

preocupações de origem psicológica, sociológica e contextual” (MARCHIORI

Com a realização deste trabalho foi possível compreender detalhes minuciosos da 

realidade da comunicação organizacional

bem conduzi-la são capazes de intensificar suas forças positivas.  Constat

pluralidade de implícitos, que o equilíbrio da organização está na disposição ordenada entre as 

partes que a compõem, esse equilíbrio e integração dependem fundamentalmente do seu 

processo comunicacional, porque, ao se organizar, uma empres

informações a ela relacionadas, assim, estarão organizando suas relações humanas, 

administrativas e estratégicas entre suas partes funcionais.  

Como fator positivo 

e o desejo em contribuir com esta mudança, fato este considerado positivo, porque para 

aplicar qualquer ação, o destinatário deve estar aberto a recebê

Novamente tomando por base o conhecimento gerado neste trabalho, a noção crucial 

de implicatura pode parecer mais vaga do que se espera, para tanto, este estudo pode ser 

oferecido como forma de apoio a 

que  possa  comprovar as implicaturas a partir do cálculo lógico pragmático, apresentado 

modelo ampliado de Costa (1984). 

Sendo assim, este trabalho não pretende esgotar o tema, ao contrário, enseja que 

novos e atentos olhares sejam lançados e que este olhar

contribuir para que a pesquisa tenha continuidade e 

da Administração. 
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Referências bibliográficas 

Curso de Relações Públicas: relações com os diferentes públicos

ampl. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

13

ectiva interdisciplinar abandona a visão tutelada com que o tema vem 

o por Shannon e Weaver em 1949, uma 

o qual privilegia a fonte, o 

nsmissor, o sinal, o receptor e  o destinatário, a mensagem e os ruídos. “Esse modelo nunca 

para isso, seria necessária a inclusão de 

preocupações de origem psicológica, sociológica e contextual” (MARCHIORI, 2008, p.3). 

Com a realização deste trabalho foi possível compreender detalhes minuciosos da 

da instituição estudada, bem como as formas de 

la são capazes de intensificar suas forças positivas.  Constata-se através da 

pluralidade de implícitos, que o equilíbrio da organização está na disposição ordenada entre as 

partes que a compõem, esse equilíbrio e integração dependem fundamentalmente do seu 

a organiza, de fato, o fluxo de 

informações a ela relacionadas, assim, estarão organizando suas relações humanas, 

se o desejo de mudança que os servidores demonstram 

e o desejo em contribuir com esta mudança, fato este considerado positivo, porque para 

Novamente tomando por base o conhecimento gerado neste trabalho, a noção crucial 

pode parecer mais vaga do que se espera, para tanto, este estudo pode ser 

continuação e como sugestão,  

que  possa  comprovar as implicaturas a partir do cálculo lógico pragmático, apresentado no 

assim, este trabalho não pretende esgotar o tema, ao contrário, enseja que 

possa abrir outros caminhos e 

proporcione novas descobertas no campo 

Curso de Relações Públicas: relações com os diferentes públicos. 6ª ed. rev. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 

 

ARGENTI, P. P. Comunicaçã

Janeiro: Elsevier, 2006. – 4ª reimpressão. 
 
CAPARELLI, S. Comunicação de massa sem massa

 
CHIAVENATO. I. Comportamento Organizacional. 

 
_____________. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 

administração das organizações.

 
COSTA, J. C. Os Enigmas do Nome, Na interface lógica, semântica, 

jcamposc.com.br/blog/wp-content/uploads/.../enigmasdonome.pdf. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 
Acesso em 12/out/2011 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa/Antonio Carlos Gi

2010. 
  
GODOI, C. K. Análise do Discurso na Perspectiva da Interpretação Social dos Discursos: Uma 

possibilidade aberta aos estudos organizacionais.

Numero 2, mai/ago 2005 
 
GRICE, H. P. Lógica e Conversação.
Linguística. Tradução de João Wanderley Geraldy. Campinas, 1982.  
 
KUNSCH, M. M. Krohling. Comunicação organizacional: conceitos e dimensões dos estudos e das 

práticas In: MARCHIORI,Marlene. Faces da cultura e da comunicaçã
do Sul: Difusão Editora, 2006, pp.167
 
KUNSCH, M.M.K. (Org.). 
Thomson Learning, 2006.  
 
LACERDA, N. A. A importância dos implícitos no discurso político

em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Pontifícias Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2001. 
 
MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas

 
MARCHIORI, M. Os Desafios

RN, 2008.  
MATOS, G. G. Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar a comunicação na 

empresa, pela via da cultura e do diálogo

SP:Manole, 2009.  
 
MENEGUSSO, G.. Análise Pragmática de Textos Orais e Escritos

Educação Superior Norte – 
24/01/0.. Disponível em: http://www.cesnors.ufsm.br/projeto
academicos/Modelo%20de%20Artigo%20
%20Escritos%20-%20Menegusso.pdf. Acessado em 10/0ut/2011 
 
PIMENTA, M. A. Comunicação Empresaria: conceitos e técnicas para administradores

Alzira Pimenta. – Campinas, SP. Editora Alínea, 2010. 7ª Edição.
PEULE. R. M. A Comunicação Interna na Administração Pública: Um estudo de Caso na Unidade 
Regional EPAMIG Sul de Minas 
2010. 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE 

Comunicação empresarial/ Paul A. Argenti; tradução Adriana Rieche. 
4ª reimpressão.  

Comunicação de massa sem massa. Vol. 10 – 3ª Ed. São Paulo: 

Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 

administração das organizações. 7 ed. rev. Rio de Janeiro: 4ª Reimpressão. 

Enigmas do Nome, Na interface lógica, semântica, pragmática

content/uploads/.../enigmasdonome.pdf. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 

Como elaborar projetos de pesquisa/Antonio Carlos Gil. – 5 ed. 

Análise do Discurso na Perspectiva da Interpretação Social dos Discursos: Uma 

possibilidade aberta aos estudos organizacionais. Revista Eletrônica de Gestão Organizacional. 

Lógica e Conversação. In:DASCAL, Marcelo (Org.). Fundamentos metodológicos da 
Linguística. Tradução de João Wanderley Geraldy. Campinas, 1982.   

Comunicação organizacional: conceitos e dimensões dos estudos e das 

In: MARCHIORI,Marlene. Faces da cultura e da comunicação organizacional.São Caetano 
do Sul: Difusão Editora, 2006, pp.167-190  

KUNSCH, M.M.K. (Org.). Obtendo Resultados em Relações Públicas. 2ª ed. rev. São Paulo. 

A importância dos implícitos no discurso político. 2001
Faculdade de Letras, Pontifícias Universidade Católica do Rio Grande do 

Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Pontes, 1997.

Os Desafios da Comunicação Interna nas Organizações

Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar a comunicação na 

empresa, pela via da cultura e do diálogo/ Gustavo Gomes de Matos. – 2. ed.rev. e ampl. 

Análise Pragmática de Textos Orais e Escritos/ Gustavo Menegusso 
 RS/ UFSM  Curso Comunicação Social – Jornalismo 

24/01/0.. Disponível em: http://www.cesnors.ufsm.br/projeto
demicos/Modelo%20de%20Artigo%2020Analise%20Pragmatica%20de%20Textos%20Orais%20e

%20Menegusso.pdf. Acessado em 10/0ut/2011  

Comunicação Empresaria: conceitos e técnicas para administradores

Campinas, SP. Editora Alínea, 2010. 7ª Edição. 
PEULE. R. M. A Comunicação Interna na Administração Pública: Um estudo de Caso na Unidade 
Regional EPAMIG Sul de Minas – URESM – Lavras. MG. Rose Manuel Peule. 

de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

14

/ Paul A. Argenti; tradução Adriana Rieche. – Rio de 

3ª Ed. São Paulo: Summus, 1986.  

eiro: Elsevier, 2010.  

Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 

pragmática. Disponível em: 
content/uploads/.../enigmasdonome.pdf. Porto Alegre: PUCRS, 2004. 

5 ed. – São Paulo : Atlas, 

Análise do Discurso na Perspectiva da Interpretação Social dos Discursos: Uma 

Revista Eletrônica de Gestão Organizacional. 

). Fundamentos metodológicos da 

Comunicação organizacional: conceitos e dimensões dos estudos e das 

o organizacional.São Caetano 

. 2ª ed. rev. São Paulo. 

. 2001, Dissertação (Mestrado 
Faculdade de Letras, Pontifícias Universidade Católica do Rio Grande do 

: Pontes, 1997. 

da Comunicação Interna nas Organizações. INTERCON, NATAL-

Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar a comunicação na 

2. ed.rev. e ampl. – Barueri, 

/ Gustavo Menegusso - Centro de 
Jornalismo – Redação III 

24/01/0.. Disponível em: http://www.cesnors.ufsm.br/projetos/textos-
20Analise%20Pragmatica%20de%20Textos%20Orais%20e

Comunicação Empresaria: conceitos e técnicas para administradores /Maria 

PEULE. R. M. A Comunicação Interna na Administração Pública: Um estudo de Caso na Unidade 
Lavras. MG. Rose Manuel Peule. – Lavras: UFLA. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 

 

 
 
    

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE 

de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

15


