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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo levantar e analisar a percepção de cidadania de servidores da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO), relativamente à obrigatoriedade de se utilizarem das ferramentas do 

SIAPENET, sítio oficial de informações do Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos (SIAPE), para acessarem informações pessoais e funcionais, verificando suas 

principais implicações no ambiente organizacional. A metodologia da pesquisa teve caráter 

qualitativo, com base na análise de discurso, sendo exploratória, em que o aspecto 

comparativo esteve presente. A pesquisa de campo apoiou-se no instrumento da entrevista 

semiestruturada, com categorias pré-fixadas (GASKELL, 2010), intrinsecamente relacionadas 

à definição de cidadania à luz de Santos (2002), que são: acessibilidade, inclusão, valor, 

emancipação, liberdade e respeito. A amostra dos sujeitos entrevistados foi definida pelo 

critério de acessibilidade e contou com representantes de três segmentos de servidores ativos: 

a) servidores na função gerencial/cadastradores, responsáveis pela inclusão dos demais 

servidores no sistema; b) servidores com tempo de serviço de até dez anos; e c) servidores 

com tempo de serviço de mais de dez anos. Em cada instituição foram entrevistados sete 

indivíduos de cada segmento, totalizando 21 entrevistados em cada universidade e 42, no 

total. Os resultados demonstraram que, nas relações que estão sendo construídas, bem como 

na forma de inserção nesse ambiente organizacional, denominado neste trabalho como espaço 

geográfico virtual, os servidores públicos, nas duas instituições estudadas, estão atentos a essa 

relação e às implicações que ocorrem entre eles mesmos e nesse mundo virtual que se 

apresenta, referentes à vivência e percepção da cidadania. 

 

Palavras-chave: Cidadania. Espaço geográfico virtual. Inclusão digital. SIAPENET. 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette étude visait à examiner et analyser la perception de la citoyenneté par des fonctionnaires 

de la Université Federal Fluminense (UFF) et l'Université fédérale de l'État de Rio de Janeiro 

(UNIRIO) concernant l'obligation d'utiliser les outils de SIAPENET site d'information 

officielle la gestion intégrée des ressources humaines (SIAPE) pour accéder à l'information 

personnelle et fonctionnelle, en vérifiant leurs implications dans l'environnement 

organisationnel. La méthodologie de recherche a été qualitative, basée sur l'analyse du 

discours, et exploratoire, em ce qui concerne l'aspect comparatif. La recherche sur le terrain a 

été soutenu par l'instrument d'entrevues semi-structurées avec des catégories prédéfinies 

(GASKELL, 2010), étroitement liées à la définition de la citoyenneté à la lumière de Santos 

(2002), qui sont: l'accessibilité, l'intégration, la valeur, l'émancipation, la liberté et le respect. 

L'échantillon des personnes interrogées a été définie par les critères d'accessibilité et 

comprenait des représentants de trois segments de fonctionnaires actifs: a) fonctionnaires de 

gestion/cadastradores, responsables de l'inclusion d'autres fonctionnaires dans le système ; b) 

des fonctionnaires avec un maximum de dix ans de service; c) des fonctionnaires avec plus de 

dix ans de service. Sept individus dans chaque établissement pour chaque segment, 21 

interviewés dans chaque université et 42 interviewés au total. Les résultats ont démontré que 

les fonctionnaires des deux institutions étudiées sont au courant des relations qui se 

construisent et des implications qui se produisent entre eux-mêmes se référant à l' expérience 

et à la perception de la citoyenneté, ainsi que de l'inclusion dans l'environnement 

organisationnel, nommé dans ce travail comme espace géographique virtuel. 

 

Mots-clés: La citoyenneté. Espace géographique virtuel. L'inclusion numérique. SIAPENET. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Reflexões acerca do mundo contemporâneo podem levar à constatação de que, não 

somente nas organizações, mas em toda e qualquer situação social, os indivíduos encontram-

se inseridos em um mundo virtual. Estão inseridos através de um cartão de telefone, cartão de 

transporte, cartão bancário, cartão do programa bolsa família, da utilização de uma máquina 

fotográfica digital, entre outros. Tenham consciência desse fato ou não, as pessoas já vivem 

nesse mundo virtual e, ao que tudo indica, não há como voltar atrás, não há tempo para 

saudosismos. As tecnologias da informação estão presentes nos mínimos espaços, sendo 

difícil imaginar a vida sem a presença dessas ferramentas. 

Nesse sentido, ao considerar as implicações do mundo virtual no mundo do trabalho, 

cabe refletir sobre como está sendo feita essa inserção, como está sendo distribuído ou não o 

conhecimento para o domínio dessa nova ferramenta. E assim, refletir sobre se neste novo 

espaço virtual existe a possibilidade do exercício da cidadania, se esta está sendo plenamente 

exercida ou não, e até mesmo se há a consciência da possibilidade de existir cidadania no 

mundo virtual pelo cidadão nele inserido, bem como se o indivíduo é considerado cidadão ou 

não.   

E, nessa reflexão, pode-se inferir que sim, que o novo cidadão contemporâneo é o 

usuário dessas tecnologias da informação, e ressaltar que o usuário, bem consciente e que se 

aprofunda no conhecimento dessas ferramentas, é um cidadão mais competente, é um cidadão 

pleno, nos tempos de hoje. No entanto, cabe refletir, também, o quanto esse sistema é 

complexo, de forma a não permitir o pleno acesso a todos os indivíduos, analogamente ao 

cidadão sendo definido pelo espaço geográfico, em que nem todos os espaços são permitidos 

a todos, como ressalta Santos (2002).  

Diante dessas reflexões iniciais, este trabalho se propõe a pesquisar a percepção de 

cidadania na inserção do mundo virtual nas organizações.  

  

1.1 TEMA E QUESTÃO DA PESQUISA  

 

Observa-se, nos tempos atuais, que os sistemas de informação e a rede de computação 

mundial, a internet, vêm ocupando todos os espaços, dos formais aos informais, num 

movimento das organizações privadas às públicas. Percebe-se um discurso hegemônico de 

modernização competitiva e produtiva das organizações públicas, não sendo mais aceitáveis 
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morosidades e burocracias, e tornando-se necessária uma nova forma de gerenciamento dos 

organismos públicos (BRESSER-PEREIRA,1998).  

Santos (2001) se contrapõe a esta visão, quando reflete que a humanidade espera por 

séculos o avanço da ciência e que esta deve ser utilizada a serviço do homem. No entanto, 

essas tecnologias da informação estão ficando cada vez mais restritas e sob domínio de 

poucos. Na realidade, servem a um número limitado de empresas e instituições, em suma, ao 

capital, o que o autor denomina de globalização perversa.   

Esta posição de Santos pode ser antevista, quando Côrtes (2008), ao traçar o histórico 

da evolução da Revolução Industrial à Revolução da Informação e enfatizar essa busca de 

maior produtividade e eficiência, cita que, em 1801, ao ser inventada a primeira máquina de 

tear, em que por meio de placas era possível controlar teares, acontece uma revolta popular 

devido ao temor do desemprego.    

Nesse caminhar, Krapívine (1986) escreve sobre a teoria do materialismo histórico 

dialético, em uma década em que havia a esperança dessa prática ser difundida pelo mundo, 

em prol de todos, inclusive por conta dos avanços tecnológicos, em que as notícias são 

disseminadas muito rapidamente. Nesse sentido, o socialismo científico, a partir dessa 

construção, inerente também aos meios de produção, seria a sociedade de distribuição plena e 

igualitária do conhecimento, dos meios e bens de produção, da tecnologia utilizada em prol da 

humanidade.  

No entanto, pode-se afirmar que, em detrimento da esperança de Krapívine (1986), o 

sistema capitalista se manteve e ainda se mantém no poder. Para isto, utiliza-se da questão 

ideológica, que está sempre presente, ora avançando, ora recuando, inclusive utilizando-se do 

avanço das tecnologias para esse fim. 

Assim, no Brasil, a partir da Reforma do Aparelho do Estado, na década de 1990, na 

denominada Reforma Gerencial, a implantação das Tecnologias da Informação e dos Sistemas 

de Informação Gerenciais foi priorizada, como forma de aceleração da máquina estatal, 

considerada morosa e burocrática (BRESSER-PEREIRA, 1998).  

Nesse sentido, é importante refletir se há uma atitude crítica na implantação das 

tecnologias digitais nas organizações públicas federais, a exemplo do que afirma Ramos em 

sua obra “A redução sociológica” (1965, p. 83) sobre a importância de um “procedimento 

crítico-assimilativo da experiência estrangeira”, referindo-se à necessidade de se 

contextualizar a realidade cultural de cada lugar às descobertas científicas advindas de outras 

realidades, de outras culturas.  
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E, assim, ao se considerar a forma de implantação das Tecnologias da Informação e 

dos Sistemas de Informação Gerenciais nas organizações públicas federais, cabe a pergunta: 

estarão os servidores públicos navegando ou naufragando na internet? O que se materializa, 

através do SIAPENET, nesta “sigla criada para identificar o sistema de acesso às informações 

armazenadas nas bases de dados SIAPE, Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos, por intermédio da INTERNET, a rede mundial de computadores” (BRASIL, 

2013a).  

Observa-se um hiato na transição do conhecimento do sistema, antes analógico, 

tradicional, com interação e contatos mais próximos fisicamente, de pessoa a pessoa, para o 

sistema digital, para as inovações das Tecnologias da Informação e dos Sistemas de 

Informação Gerenciais, em que os contatos acontecem virtualmente, via internet. 

O problema reflete principalmente a crescente política do Governo Federal, de 

utilização do sistema virtual, da imposição do uso da ferramenta tecnológica, o SIAPENET, 

praticamente sem oferecer outro caminho, não considerando, assim, a diversidade de 

segmentos de recursos humanos e suas singularidades.  

O uso exclusivo da tecnologia pode ser traduzido como um autoritarismo, pois não 

oferece ao cidadão outro caminho, acarretando-lhe dificuldades na inclusão no SIAPENET, 

independentemente do seu grau de escolaridade, cargo ou função, devido à sua não 

familiaridade com essa nova linguagem digital, com o manejo das novas ferramentas 

tecnológicas e com as dificuldades operacionais contidas na própria ferramenta. 

A observação anterior advém da inquietação da autora deste estudo, ao deparar com 

situações como essas em seu próprio ambiente organizacional, o que resultou em um primeiro 

trabalho monográfico sobre o tema, que encontrou, entre outros resultados, problemas no 

próprio mecanismo da ferramenta (JULIANO, 2011). A continuação da pesquisa visa uma 

melhor compreensão desse processo de implantação das tecnologias digitais e suas 

implicações no mundo do trabalho, além do conhecimento da percepção do servidor em 

relação à cidadania através da ferramenta do SIAPE/SIAPENET.  

Santos (2002) ressalta que o respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, 

colocando em questão o fato de que, em nome da racionalidade econômica, este indivíduo não 

é mais visto como cidadão e, sim, como usuário, consumidor. Essa transmutação do conceito 

de cidadania norteará este trabalho, que pretende saber se as novas formas de gerenciamento 

da Administração Pública na busca de resultados estão atendendo ao cidadão em suas 

demandas funcionais ou simplesmente ao usuário, ao consumidor, e se as implicações 
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decorrentes de tal percepção e vivência imprimem um processo de inclusão/exclusão, 

sofrimento ou alienação (DEJOURS, 2006) aos servidores públicos federais.   

Importa assinalar que, para os fins desta pesquisa, o termo “cidadania” será 

considerado em termos da percepção de pertencimento à organização, isto é, delimitado ao 

espaço organizacional público federal, bem como a esse novo espaço virtual mencionado 

anteriormente. No sentido do conhecimento e utilização dessas ferramentas, pretendeu-se 

avaliar, a partir desta realidade, como as pessoas e as organizações lidam com questões 

ligadas à implantação do mundo virtual no mundo do trabalho, através do Portal SIAPENET, 

verificando-se, também, se houve uma discussão ou estudo a priori com os atores envolvidos. 

Assim, o enfoque deste trabalho está em como os servidores públicos federais, 

usuários do sistema, percebem esta obrigatoriedade do Portal, e se consideram que esta 

ferramenta influencia tanto sua vida funcional como pessoal. Outro tema investigado está 

relacionado aos caminhos a serem percorridos para o alinhamento dessa ferramenta às 

necessidades organizacionais e às necessidades de seus servidores. Assim, a questão colocada 

foi se as ferramentas do SIAPENET, da forma como foram implantadas e devido aos seus 

problemas operacionais, atendem às necessidades dos servidores enquanto cidadãos na 

organização.  

A partir dessas considerações, formulou-se os seguintes questionamentos: como a 

internet, o mundo digital, está transformando as relações das pessoas no mundo do trabalho? 

Como estará a percepção dos servidores públicos federais quanto à obrigatoriedade do uso da 

ferramenta tecnológica – o Portal SIAPENET, para o exercício de sua cidadania? Como estará 

a percepção dos servidores quanto ao pertencimento à organização decorrente dessa 

obrigatoriedade? Como tal obrigatoriedade afeta sua vida funcional e pessoal?  

Assim, referenciadas nas discussões e em autores mencionados até aqui, e no intuito 

de provocar uma discussão sobre a importância da evolução das Tecnologias da Informação e 

dos Sistemas de Informação Gerenciais na Administração Pública em consonância com as 

estratégias políticas de gestão de recursos humanos, buscou-se levantar e analisar a percepção 

de cidadania dos servidores, e as implicações em sua vida funcional, da obrigatoriedade da 

utilização das ferramentas do Portal SIAPENET (BRASIL, 2013b). 

Nesta perspectiva de dirimir os hiatos que existam na inclusão digital, e dentro da 

nova ordem social e governamental, de rapidez, economia, agilidade e transparência nos 

trâmites, pretendeu-se, neste trabalho, analisar os impactos funcionais gerados por essa 

obrigatoriedade de inserção, que é necessária, devendo acontecer, porém, de forma viável. 
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Estas são as inquietações que impulsionaram este trabalho, e que se buscou responder 

por meio de pesquisa de campo com servidores de duas instituições federais de ensino 

superior, localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se o questionamento de Santos 

(2002, p.7): se há cidadãos neste país, “quantos habitantes no Brasil são cidadãos? Quantos 

nem sequer sabem que não o são?” E assim se chegou à pergunta desta pesquisa: "quantos 

servidores são cidadãos nesse novo espaço geográfico que se faz presente, que é o mundo 

virtual nas organizações?" 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Partindo-se do problema de pesquisa, estabeleceu-se o objetivo geral e os objetivos 

específicos.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral levantar e analisar a percepção de cidadania de 

servidores da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade do Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), relativamente à obrigatoriedade da utilização 

das ferramentas do SIAPENET para acesso às informações pessoais e funcionais, verificando 

suas principais implicações no ambiente organizacional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

a) Contextualizar historicamente o surgimento e a utilização da internet no ambiente 

organizacional.  

b) Analisar os princípios norteadores das políticas de implantação do 

SIAPE/SIAPENET no serviço público federal, e da capacitação tanto dos 

servidores na função gerencial/cadastradores como dos diferentes segmentos de 

recursos humanos da organização, em relação ao uso ferramenta tecnológica. 

c) Analisar a concepção do mundo digital e suas interferências nos comportamentos 

sociais e individuais, no trabalho. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

No sentido de buscar compreender o processo de implantação das tecnologias digitais 

e suas implicações no mundo do trabalho, da percepção de cidadania do servidor no contexto 

de utilização de ferramenta tecnológica, é preciso ressaltar que o objeto de estudo foi o Portal 

SIAPENET, que é utilizado em todo serviço público federal. No entanto, por limitações 

impostas, de tempo e escopo, o estudo ficou limitado a duas organizações federais de ensino 

superior que utilizam essa ferramenta: a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), localizadas no Estado do Rio de 

Janeiro.   

Ainda, o conceito de cidadão e cidadania será utilizado de forma restrita a essa esfera 

organizacional e à luz teórica de Santos (2002), que ressalta que o sentido de cidadania surge 

já a partir do nascimento do indivíduo e da sua existência como ser humano. É a partir desse 

momento que o indivíduo passa a ter a condição de cidadão, fato comumente esquecido na 

atualidade, devido a razões históricas, geográficas e, principalmente, aos fatores econômicos. 

Dessa forma, outros conceitos de cidadania relacionados a outras realidades não serão 

abordados neste estudo. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este estudo pretende proporcionar uma reflexão sobre a importância de se garantir o 

direito a todos os servidores de exercerem sua cidadania, optando ou não pelo uso das 

ferramentas tecnológicas. Além disso, busca proporcionar uma reflexão sobre a defasagem e 

complexidade entre os avanços das ferramentas tecnológicas e a obrigatoriedade de sua 

utilização sem o seu devido conhecimento e das consequências dessa obrigatoriedade para a 

vida funcional do servidor.  

Pretende-se ainda, com este estudo, contribuir com reflexões e sugestão de ações para 

redução dessa defasagem. Assim como possibilitar um feedback aos gestores, à supervisão e 

coordenação dos processos de desenvolvimento e manutenção do sistema.  

Como relevância para a academia, espera-se que os resultados da investigação de 

campo à luz de um aprofundamento teórico venham a agregar conhecimentos para estudos 

organizacionais futuros, principalmente em relação ao cidadão delimitado nesse novo espaço 

geográfico virtual, ainda impenetrável para muitos. 
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2 REFLEXÕES TEÓRICAS 

  

Como viés teórico que fundamenta este trabalho, entre outros autores ressalta-se 

Santos (2002) como referência do termo cidadania, definida na questão da delimitação do 

espaço geográfico, estendendo-se essa compreensão ao mundo virtual.  

Ramos (1963, 1965, 1981, 1983), teórico das organizações, agrega com sua premissa 

da redução sociológica, bem como as implicações dessa nas relações de trabalho.  

Martins (1999, 2011) contribui com sua teoria Espaço-Dinâmica Organizacional, da 

qual se toma a liberdade de fazer uma extensão ao espaço virtual.  

Silveira (2001), em seu artigo Internet, Governo e cidadania, analisa a implantação 

dos Portais Corporativos e a presença do setor público na internet, e o exercício da cidadania. 

Finalmente, Krapívine (1986), que contribui com suas análises das contradições, à luz 

do materialismo dialético. 

 

2.1 O IMPACTO DO MUNDO DIGITAL NO MUNDO DO TRABALHO 

 

Através da obra de Castells (2000), segundo a qual “nossas sociedades estão cada vez 

mais estruturadas em oposição bipolar entre a Rede e o Ser” (p. 23), buscou-se também 

compreender o surgimento e o contexto histórico da chamada “revolução tecnológica”. O 

autor analisa a dinâmica econômica, social e cultural da era da informação, do processo 

histórico mundial do nascimento desse novo tempo, dessa nova sociedade, e compara a 

transformação tecnológica como sendo de dimensões históricas tão profundas quanto as do 

início da escrita, do alfabeto, na Grécia, em 700 a. C. O autor fala da transição da revolução 

industrial ao capitalismo informacional, analisando a dinâmica social e econômica da era da 

informação, a globalização econômica e informacional. 

Reporta Castells (2000) a origem da internet, na década de 1960, pela Agência de 

Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA), e 

que se transformou numa arquitetura de rede, a ARPANET, manejada por uma elite versada 

em computadores. Em meados da década de 1990, essa rede já estava sendo utilizada pelo 

mundo inteiro com objetivos bem diversos dos iniciais, que era a defesa militar dos EUA.  

O autor relata, ainda, o “surgimento de uma nova estrutura social [...] associada ao 

surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo, historicamente 

moldado pela reestruturação do modo capitalista de produção, no final do século XX” 

(CASTELLS, 2000, p. 33).  
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Ressalta Castells (2000) que a habilidade ou não das sociedades e Estado em lidar com 

as tecnologias que surgem ao longo de cada período histórico define o destino político de suas 

economias, bem-estar social, entre outros. 

Nesse sentido, Lévy (2011) afirma que a informação e o conhecimento tornaram-se 

fonte de produção e riqueza, são bens econômicos primordiais, mas que nem sempre ocorreu 

dessa forma. Além disso, o autor analisa que informação e conhecimento fogem aos conceitos 

econômicos clássicos, pois “consumi-los não os destrói, e cedê-los não faz com que sejam 

perdidos” (2011, p.55). A partir daí, o autor discorrerá que a “informação e o conhecimento 

estão na fonte das outras formas de riqueza e como figuram entre os bens econômicos 

principais” (2011, p. 55), fazendo uma crítica à insistência em se viver ainda de acordo com a 

visão da economia clássica.  

Côrtes (2008) ressalta o ganho que a Revolução da Informação trouxe ao mundo do 

trabalho: uma melhor integração das equipes, tanto por sistemas específicos quanto por 

compartilhamento de arquivos, planilhas ou de um simples e-mail. O autor analisa que esta 

revolução veio para ficar e ressalta a importância do uso correto dos sistemas de informação. 

Pontuando a necessidade de não temer a virtualização, ressalta Lévy (2011) sobre essa 

nova morada do ser humano, de uma desterritorialização, que é o mundo virtual, como uma 

nova casa, uma nova morada, propondo que os indivíduos se lancem nesse novo mundo, sem 

medo.  

Nessa construção de Lévy, em que o autor fala sobre a desterritorialização, sobre seres 

humanos jogados vivos no virtual, e sobre caminhos do virtual, percebe-se esse espaço, esse 

campo, que se analisa também como geográfico, como um lugar no qual se entra ou, nesse 

caso, se é jogado. Afirma o autor, que se está em casa. A pergunta que se faz, é: todos estão 

em casa? Todos têm casa? 

Ainda em relação à ideologia, globalização e hegemonia da tecnologia, Santos (2001) 

enfatiza que a ideia de que a disseminação da técnica oferece igualmente a todos a 

oportunidade de se valer dela é uma fábula. A unicidade da técnica e do tempo é uma questão 

ideológica, ressaltando que “há uma relação de causa e efeito entre o progresso técnico atual e 

as demais condições de implantação do atual período histórico. [...] sem a mais-valia 

globalizada e sem essa unicidade do tempo, a unicidade da técnica não teria eficácia” (2001, 

p.27). 

Santos discorre sobre esta globalização perversa e excludente: 
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A história é comandada pelos grandes atores desse tempo real, que são, ao mesmo 

tempo, os donos da velocidade e os autores do discurso ideológico. Os homens não 

são igualmente atores desse tempo real. Fisicamente, isto é, potencialmente, ele 

existe para todos. Mas efetivamente, isto é, socialmente, ele é excludente e assegura 

exclusividades, ou pelo menos privilégios de uso. (SANTOS, 2001, p. 28). 

 

O autor analisa criticamente importantes questões, como por exemplo: o motor único – 

que seria uma mais-valia em escala mundial, a tirania da informação, do dinheiro e do atual 

sistema ideológico; bem como se mostra esperançoso na possibilidade de um mundo mais 

humano, com o uso da tecnologia para outros objetivos, outros fundamentos sociais e 

políticos. 

Nesse momento, é importante ressaltar, para este estudo, a dimensão do uso da internet 

pelo Governo Federal, principalmente a partir da Reforma Gerencial na década de 1990, pois, 

como frisa Castells (2000), para compreender a relação entre a tecnologia e a sociedade, é 

importante refletir que o papel do Estado é determinante, seja na promoção ou na interrupção 

dessa relação, no que diz respeito a expressar e organizar as forças sociais dominantes em 

determinada época e espaço. 

E, como ressaltam Cafezeiro, Lima e Toledo (2009, p. 69): “As tecnologias de 

informação e comunicação devem ser vistas como grandes aliadas e ferramentas estratégicas 

para dar suporte às transformações que estão ocorrendo na sociedade”.  

Nesse sentido, Takahashi (2000) faz uma análise da necessidade brasileira de acelerar 

o processo de articulação efetiva de um programa nacional para a sociedade da informação, 

enfatizando ser necessário, para esta inserção, não somente base tecnológica como também 

infraestruturas adequadas, “um conjunto de condições e de inovações nas estruturas 

produtivas e organizacionais, no sistema educacional e nas instâncias reguladoras, normativas 

e de governo” (TAKAHASHI, 2000, p. 6). 

Ressalta o autor que esse programa deve contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa, com foco na preservação da diversidade da identidade cultural; no 

respeito e equilíbrio da sustentabilidade das diferenças regionais; e que haja participação 

social, alicerce da democracia política. O que remete a Ramos (1965), em sua premissa de 

uma assimilação crítica, de uma adequação e respeito às diversidades culturais e demais 

singularidades. Porém, efetivamente não se pode afirmar que isto assim ocorra. 

Takahashi (2000) analisa que a revolução tecnológica trouxe um novo paradigma, em 

que todas as esferas relacionais, econômicas, sociais e políticas foram afetadas, e que o 

avanço da internet na década de 1990 alcançou índices elevados mundialmente, assim como 
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no Brasil, principalmente com as privatizações das telecomunicações, durante a Reforma 

Gerencial. 

No entanto, de acordo com Gurgel (2008, p. 2), é possível compreender que a Reforma 

Gerencial do Estado traz em seu discurso mais uma simplificação, que é: 

 

[...] a consideração de que o público constitui uma clientela, a exemplo do que 

ocorre a uma empresa privada e seus clientes. Mas o conceito de cliente tem 

características que não contemplam o conceito de público, apesar de ambos estarem 

do ponto de vista funcional “do outro lado do balcão”, como dizia Hélio Beltrão. 

 

Nesse sentido, analisa o autor que as simplificações encontradas na Reforma 

Gerencial, como as novas formas de considerar o público, não são adequadas, pois o público é 

responsável pela administração, visto que elege os dirigentes políticos, que elegem os 

administradores públicos. O cliente, no entanto, não tem o poder de escolher os dirigentes 

dessas empresas públicas, muitas vezes os desconhece, e estes ainda podem estar sediados em 

outro país. Esse é outro fator ressaltado pelo autor, ao dissertar sobre essa comparação, 

considerando que na administração pública há um distanciamento tanto moral quanto físico 

entre o público e os administradores. 

Em sua análise, Gurgel (2008, p. 3) enfatiza que “este público não é cliente. Ele tem 

papel de consumidor, mas igualmente de provedor. De demandante e de fornecedor. De 

governado e de governador. Ele é cidadão”. Com isso, o autor faz as distinções entre Estado e 

empresa, cliente e cidadão, as quais considera que se tornaram eclipsadas após a Reforma 

Gerencial do Estado.  

Nesse caminhar, Silveira (2001) considera que o Governo é responsável por garantir o 

eficaz exercício de cidadania, possibilitando aos cidadãos acesso igualitário em termos de 

oportunidades básicas. O autor observa que “o desafio a ser vencido é manter a simplicidade 

e, ao mesmo tempo, a funcionalidade, tendo sempre em vista que o interesse central é o 

atendimento às necessidades do cidadão, não a promoção da organização” (p.89). Nesse 

sentido, é importante que aconteçam os avanços tecnológicos como também se mantenha a 

opção à forma tradicional de acesso às informações. 

 

2.2 A CIDADANIA E O MUNDO DIGITAL 

   

Ao se considerar a cidadania como emancipação política e emancipação humana e 

analisar sua relação com o avanço tecnológico, nota-se que esta cidadania pode se tornar ao 
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mesmo tempo uma emancipação e um aprisionamento. Pois a emancipação, de certa forma, 

tem relação com a ideia de liberdade; no entanto, o avanço tecnológico não cria mecanismos 

por si só de cidadania plena, de reconhecimento da liberdade do outro em seu campo de ação. 

Nesse campo tecnológico, o que é para ser um avanço pode se tornar um retrocesso humano. 

A partir dessa reflexão, e dentro das várias abordagens e enfoques existentes sobre o 

conceito de cidadão e cidadania, o recorte, neste estudo, será visto à luz teórica de Santos 

(2002). O autor ressalta que o sentido de cidadania surge já a partir do nascimento e da 

existência do indivíduo como ser humano; é a partir deste momento que o indivíduo passa a 

ter a condição de cidadão, fato comumente esquecido na atualidade, devido a razões 

históricas, políticas, econômicas e geográficas.   

O que Takahashi (2000) apresenta como condição fundamental, mesmo que não de 

forma exclusiva, é a necessidade de universalização da informação e comunicação, para os 

sujeitos serem inseridos como cidadãos, e para que assim se realize uma sociedade de 

informação para todos. Isto significa que haja ações e infraestrutura que estimulem o acesso e 

a informação aos cidadãos, para que estes, informados e conscientes, possam utilizar os 

serviços disponíveis na rede. 

Importa conhecer, no entanto, se este planejamento, se estes programas, estão sendo 

aplicados dessa maneira, de forma a que estejam acessíveis a todos, isto é, universalizados. 

Pois, como destacam Silva e Almeida (2008, p. 134), “[...] embora convivendo num mesmo 

espaço físico-temporal, a proximidade e o senso de pertencimento poderão estar na 

dependência da inserção no mundo comunicacional e do acesso às tecnologias”. 

Como afirma Silveira (2001, p. 85), “o planejamento de sítios em organizações 

públicas deve incorporar a busca pelo interesse e necessidades dos cidadãos e não apenas a 

redução do custo por transação.” Silveira ressalta, ainda, que “o baixo índice de domicílios 

que têm computador gera um fosso digital entre os brasileiros” (2001, p. 88). O autor conclui 

que tal situação deva ser observada, para que se evite concentrar nos espaços virtuais os 

serviços e produtos oferecidos pelas organizações públicas, visando a não prejudicar o 

atendimento convencional, que considera ainda muito necessário. 

Nesse sentido, como enfoque principal busca-se conhecer a questão da cidadania 

enquanto inserção, acessibilidade das pessoas no mundo digital, nessa nova forma de 

administrar as pessoas no mundo do trabalho das organizações. Outros conceitos de cidadania 

relacionados a outras realidades não serão abordados neste estudo. 
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2.2.1 Cidadania e o espaço geográfico virtual 

 

Segundo Santos (2002), o homem é considerado cidadão pelo simples fato de nascer 

humano. No entanto, o autor analisa criticamente que, dependendo do espaço geográfico em 

que tal fato se dá, bem como em qual espaço os indivíduos vivem, uns são considerados mais 

cidadãos que outros. Assim, a cidadania é definida pelo espaço geográfico, em que, 

dependendo do espaço ao qual o indivíduo pertence, ele é considerado cidadão ou não, assim 

como ele depende dos limites desse espaço, das suas fronteiras, que podem ser ultrapassadas 

ou não, e assim surgem os cidadãos diferenciados. 

O que corrobora Silveira (2001), em sua preocupação para que não se acirrem, nesta 

nova era virtual, os desequilíbrios que atualmente se encontram na sociedade brasileira, e que 

venham a ocasionar o que chama de “apartheid digital”. Considerando o governo como 

principal responsável pela democratização dos novos serviços, para que tal situação não 

ocorra.             

Assim, ao se pensar no espaço do cidadão dentro das organizações, considerando a 

teoria do Espaço-Dinâmica Organizacional (MARTINS, 1999, 2011) e as dimensões/sinergias 

que nesse espaço se apresentam, pode-se traçar um paralelo com o espaço geográfico dessas 

dimensões, estendendo-o à dimensão virtual, novo espaço que toma corpo dentro das 

organizações e, especificamente neste trabalho, ao universo de duas organizações públicas de 

ensino superior. 

Dessa forma, esta pesquisa se propôs a entender como estará se inserindo esse cidadão 

nesse novo espaço, que, neste estudo, toma-se a liberdade de considerar como um "espaço 

geográfico virtual". Esse espaço é apresentado como sendo acessível a todos, porém, em 

realidade, a maior parte dos indivíduos encontra dificuldades para acessá-lo; por conseguinte, 

ele não é acessível a todos.  

Nesse sentido, Dejours (2006) mostra a defasagem irredutível entre a organização 

prescrita e a organização real, em que se faz presente a subjetividade humana, com o real do 

trabalho. Em que o prescrito é a situação ideal, a organização real é a situação da realidade da 

organização, que difere do ideal; prevalecendo assim a subjetividade humana, o real do 

trabalho: o trabalhador realizando o possível entre o ideal e o que se encontra.  

Ou seja, na organização prescrita, ideal, todos têm acesso; na organização real, poucos 

têm o acesso; no real do trabalho, existe a busca de formas, jeitos, para que uma maior parte 

realmente se insira. O que, em síntese, seria buscar formas e caminhos para que todos tenham 

acesso a esse novo espaço geográfico virtual. Assim, novamente se observa a questão da 
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cidadania definida pelo ângulo geográfico (SANTOS, 2002), quando, nesse novo "espaço 

geográfico virtual", alguns indivíduos não conseguem se ver como cidadãos, uma vez que 

estão barrados pelos limites das fronteiras, não somente pelas barreiras geográficas, mas agora 

também pelas barreiras virtuais. 

Santos (2002) ressalta ser imprescindível à cidadania o componente territorial da 

equidade em sua acessibilidade. “A geografização da cidadania supõe que se levem em conta 

pelo menos dois tipos de franquias, a serem abertas a todos os indivíduos: os direitos 

territoriais e os direitos culturais, entre os quais o direito ao entorno” (SANTOS, 2002, p. 

121).  

O autor define território como “um conjunto de lugares", e o espaço nacional como 

"um conjunto de localizações" (SANTOS, 1985 apud SANTOS, 2002, p.121). Ele também 

ressalta a importância de a Constituição estabelecer o que é ser um cidadão integral – igual 

em deveres e direitos, independente do lugar em que se encontre. Assim, tece uma crítica ao 

fato de que nascer e tornar-se um cidadão atualmente tornou-se irrelevante, pela própria 

modificação do conceito de cidadania no estágio atual do capitalismo: ser cidadão, hoje, é ser 

consumidor, é produzir, é consumir. O ser político, valorado, é posto de lado. 

Esta situação é colocada por Ramos (1981) como uma característica da sociedade 

centrada no mercado, em que há transvalorização dos conceitos, como no caso da palavra 

razão, conforme sempre foi entendida e da qual o ser humano crítico “resiste a ser despojado 

do seu atributo essencial – a razão” (p. xv). Atualmente, a forma como a razão é conhecida 

não passa de uma corruptela de seu real sentido e valor. 

 

2.2.2 Guerreiro Ramos e o homem parentético - “cidadão no mundo virtual” 

 

Guerreiro Ramos (1963), observando a importância que as organizações têm 

apresentado na sociedade e o quanto estas têm sido objeto de estudo e sistematização na área 

da ciência social e da filosofia, salienta a qualidade desse momento histórico, para o homem; 

da possibilidade que este encontra na evolução do saber sobre si mesmo e o que está em sua 

volta, reafirmando um famoso dito: “saber é poder” (p.145). 

Ramos ressalta que a assimilação desse novo conhecimento à consciência "acrescenta 

à conduta humana qualidade que não tinha: a atitude parentética. Com ela, o homem habilita-

se a ajustar-se ativamente à sociedade e ao universo. Sem, ela é matéria bruta dos 

acontecimentos, unidade indiferenciada de um rebanho, entre outras coisas" (1963, p.145). 
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É interessante perceber que o autor coloca que essa atitude parentética habilita o 

homem a “ajustar-se ativamente”. Num primeiro momento, o ajustar-se traz à lembrança o 

termo acomodar; no entanto, aqui tem o sentido de ajustar-se ativamente. Dessa forma, não 

condiz com a atitude de acomodação, e sim com o estar conscientemente ativo ao seu tempo, 

ao lugar em que se encontra, no caso, as organizações. O autor ressalta que “A atitude 

parentética, na medida em que se democratize, fundará, por fim, o período da história 

consciente do homem” (RAMOS, 1963, p.146). 

Dessa forma, Ramos traz uma inquietação quanto ao estudo das organizações, do 

homem nesse espaço e, assim, desse homem enquanto ser coletivo:  

 

A organização é o segredo da servidão humana. É para os seres humanos o que a 

espécie é para os animais inferiores. Uniformiza as condutas, subordinando-as 

mecânica e dogmaticamente, reduz e até anula a liberdade. A descoberta e o estudo 

dos efeitos da organização sobre a vida humana estão destinados a ter importância 

idêntica à que tem o conhecimento sistematizado do inconsciente. A compreensão 

do inconsciente caracteriza a conduta superior. Do mesmo modo, a compreensão da 

organização libera a existência humana de grande parte de suas servidões. (RAMOS, 

1963, p 147).   

 

O autor entende que o antídoto para isto é o homem parentético, o homem suspenso, 

que transcende a organização, consciente e crítico do que acontece ao seu redor. Este homem 

prima pela liberdade e “defende o ser humano contra o embrutecimento, a rotinização mental, 

a alienação” (RAMOS, 1963, p.149). Assim, Ramos considera importante estabelecer que 

este homem, ou esta mulher, não está voltado somente para sua individualidade, como prima a 

sociedade de mercado, e sim, principalmente ao seu entorno, ao valor do ser humano, uma vez 

que, no entender também de Santos (2001), o debate dos valores é questão central do ser 

cidadão. 

Isto vem em consonância ao pensamento de Martins (2011), quando enfatiza que as 

organizações têm como missão transformar o universo em que estão inseridas, e que esta 

transformação não se realiza através de um único ator, e sim através de um trabalho 

societário, realizado por um coletivo de pessoas. 

Assim, Ramos (1965) se contrapõe aos teóricos brasileiros eurocêntricos, os quais 

importam os estudos, pesquisas e resultados que servem a outros povos e culturas, e os 

aplicam aqui sem nenhuma reflexão crítica, sem nenhum estudo que transforme tais pesquisas 

visando sua melhor aplicabilidade ao povo brasileiro. O autor critica principalmente o fato de 

que, quando a aplicabilidade em território nacional não evolui, não dá certo, os teóricos 

consulares culpam o povo brasileiro, considerando-o incapaz, ignorante, sem força de 
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vontade, indolente e outros preconceitos mais, em vez de fazerem uma autocrítica das teorias 

importadas.  

O autor é contundente na crítica a esse tipo de posicionamento, mas ressalta que essas 

pesquisas não devem ser totalmente descartadas, por conta de serem de outro continente e 

cultura, e sim, devem ser analisadas criticamente e, se for o caso, transformadas de modo a se 

tornarem aplicáveis ao povo brasileiro, estimulando, assim, os cientistas nacionais a 

valorizarem mais a sua própria cultura, o conhecimento de suas raízes. Esta atitude 

possibilitará, a todos, a valorização e acesso ao saber: “Esta não se destina tão só a habilitar a 

transposição de conhecimentos de um contexto social para outro, de modo crítico, mas 

também caracteriza modalidade superior da existência humana, a existência culta e 

transcendente” (RAMOS, 1965, p.15)  

Nesse caminhar, Ramos (1981) avalia o fenômeno social da organização formal, em 

que as organizações vêm assumindo papeis fundamentais e sem precedentes no curso da 

história da humanidade, principalmente as organizações de caráter econômico. E põe em 

alerta os cientistas sociais, para que atentem à análise dos fatos a partir desse novo domínio 

social, a organização formal e os seus efeitos sobre a pessoa humana, na práxis. O autor é 

crítico da teoria de mercado e de toda ciência que, em prol da funcionalidade e da 

produtividade, não mede esforços nem se preocupa com a degradação humana e ambiental 

que provoca, se isto for “útil” e fator de lucro.  

Em consonância, Gaulejac (2007) alerta que o desenvolvimento de uma empresa só 

faz sentido na medida em que contribua e esteja a serviço da vida humana. Assim, critica o 

gerenciamento do homem como recurso, como matéria-prima, produto e até mesmo como 

tecnologia. Para o autor, essa forma de gerenciar “é colocar o desenvolvimento da empresa 

como uma finalidade em si, independentemente do desenvolvimento da sociedade, e 

considerar que a instrumentalização dos homens é um dado natural do sistema de produção” 

(p. 76). 

Sobre essa ideologia implícita do gerencialismo, o autor ressalta que ela perdura até os 

dias atuais, inclusive no acesso às tecnologias, às organizações, na ênfase de uma gestão 

gerencial, na mudança de uma visão em que o trabalho, a produção estava a serviço do 

homem, para a gestão de recursos humanos, em que o homem é considerado um recurso de 

produtividade e somente assim interessa à organização. 

Nesse sentido, Ramos (1963, p. 149) enfatiza que “A Sociologia, cujo objetivo é 

submeter a existência social à reflexão, fundamenta-se na atitude parentética...”, antecipando 
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sua teoria da redução sociológica, segundo a qual, é “a qualidade superior do ser humano que 

lhe habilita a transcender toda sorte de condicionamentos circunstanciais” (1965, p. 15). 

E assim, como afirma Ramos (1981), o ser humano, o fato de resistir a ser destituído 

de sua essência – a razão, o leva a analisar criticamente as situações que vivencia a cada 

instante, não só no mundo do trabalho, mas em todas as circunstâncias. Esta é uma qualidade 

do homem parentético – do homem suspenso. Segundo Ramos (1983), este ser humano 

parentético, homem ou mulher críticos, está sob permanente tensão no relacionamento com as 

organizações e com todos os demais sistemas sociais, cedendo ou resistindo segundo valores 

éticos.  

Santos (2001) ressalta que a função do intelectual, do ser crítico, em prol de uma 

sociedade mais justa, igualitária, incomoda. E, nesse sentido, nota-se, em toda a construção 

teórica de Ramos (1963, 1965, 1981, 1983), a preocupação com o desenvolvimento da 

ciência, em relação à sua aplicabilidade em consonância com a construção do ser humano em 

todas as suas nuances e dimensões.  

Em síntese, conclui-se que, da mesma forma como os autores referenciados ressaltam, 

deve-se estar atento a ser um homem, uma mulher parentético(a), nesse novo mundo 

organizacional que se apresenta. E, dessa forma, implantar as tecnologias e inserir os 

indivíduos, e assim o cidadão, nesse novo mundo virtual, no mundo do trabalho, nesse espaço 

geográfico virtual, de acordo com o conceito de Martins (2011), referente a esse novo Espaço-

Dinâmica Organizacional, Virtual, em suas "n" dimensões. 

 

2.2.3 Espaço-Dinâmica Organizacional e o Espaço Geográfico Virtual 

 

Martins (1999, p.1), em seu artigo A Significação do Espaço-Organizacional, afirma 

que a teoria das organizações, ao estudar o fenômeno administrativo e seu locus de 

manifestação – as organizações vêm construindo seus enfoques e metodologias tomando 

emprestadas as teorias das ciências: sociológica, política, psicológica, antropológica, 

matemáticas e tecnológicas, ora prevalecendo uma visão funcionalista, ora uma visão crítico-

epistemológica e, nessa variação, algumas teorizações metafóricas.  

Assim o estudo organizacional vem evoluindo do olhar naturalista (do simples para o 

complexo, do particular para o geral, do material para o simbólico, do concreto para o 

abstrato) para a compreensão do fato social (político, cultural e histórico). A visão 

mecanicista e orgânica dá lugar às interações sociais, rompendo com os determinismos. 
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Martins (1999) considera, assim, que a administração é uma arte maior, que utiliza várias 

técnicas, fundamentadas em conhecimentos científicos ou comuns. 

Apesar de ainda haver, no estudo organizacional, o sentido de uma intenção 

funcionalista na palavra administração, a teoria das organizações vem ampliando esta visão, 

considerando os contextos sociais e a própria administração como um fato social (em 

interação com o meio, sem leis gerais deterministas). Isto ocorre a partir das contribuições dos 

humanistas, estruturalistas, da fenomenologia, entre outras teorias, e a partir da Segunda 

Guerra.  

Afirma Martins (1999) que a análise organizacional clássica, chamada organização e 

método (O&M), mais preocupada com a eficiência econômica das empresas, divide o espaço 

organizacional em quatro dimensões: material, humana, tecnológica e estrutural-hierárquica. 

E estas podem ser agrupadas em três dimensões, denominadas: T, tecnológica (material/parte 

física da tecnológica), B, biológica (humana), e L, racional-lógica (estrutural- 

hierárquica/parte não material da tecnológica).  

No entanto, Martins (1999) afirma que esta divisão é rústica, por não considerar o 

tempo t e, portanto, a história. Não considera que, na realidade, as organizações existem no 

tempo, e só no tempo pode ocorrer a interação/sinergia entre suas dimensões, como mostra a 

visão histórica da administração. Essa análise clássica considera a organização como estática, 

sem movimentos no tempo, porém, em contraste com a visão histórica, as organizações estão 

em constante mutação no tempo. 

Martins (2011), em seu artigo Espaço-Dinâmica Organizacional em Perspectiva 

Histórica, mostra que os estudos organizacionais vêm juntando vários campos analíticos, 

porém, só atualmente produzem um campo genuíno, “uma visão singularizadora desse 

espaço-dinâmica” (p. 323).   

Como enfatiza Ramos (1983), o teórico social, o cientista, não pode ser um agente 

passivo e, sim, deve ser um construtor ativo e crítico. Ele deve ser um pintor, como cita 

Martins (2011), envolvido em todas as dimensões geográficas, temporais, humanas, 

históricas, culturais, simbólicas, políticas, econômicas e, assim, as muitas possibilidades de 

sinergias e dimensões.  

Assim, Martins (2011), considerando a gestão administrativa organizacional, afirma 

que o objeto deste estudo é a dinâmica cooperativa e seu espaço de ocorrência. Tal como uma 

tela de aquarela, que, na interação das cores possibilita uma infinidade de matizes, esse espaço 

é dito multidimensional e situado geográfica e temporalmente nas dimensões: física, humana, 

tecnológica, política, simbólica ou cultural, como demonstrado na figura 1. 
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Figura 1 - As dimensões do espaço organizacional 

  
Fonte: Martins (2011). 

 

Martins (2011) afirma que esse espaço pentadimensional assim construído define um 

roteiro analítico para a dinâmica organizacional/institucional, conforme a figura 2. As 

interações entre aspectos de cada dimensão complexificam a dinâmica e a análise, de modo 

que estas interações/sinergias geram novas interações “conformando um objeto de análise 

ainda mais complexo de 'n' dimensões” (p. 325). 

  

Figura 2 - Sinergias das dimensões e complexidade do espaço organizacional 

 
Fonte: Martins (2011).  

 

O autor reafirma a importância do planejamento, organização e execução da ação 

cooperativa para produzir algo ou mudança, objetivo colocado como fim último das 

organizações “para transformarem o universo em que se inserem” (p. 326). 

A dinâmica organizacional administrativa se passa no tempo t (espaço histórico – é 

onde ocorrem as interações entre as dimensões). Logo, o Espaço-Dinâmica Organizacional 

ocorre do passado e presente para o futuro. Dessa forma, as organizações possuem memória e 

se modificam com o passar do tempo. 

   SIMBÓLICA 
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31 

É perceptível a interação, a correlação que há entre a Teoria Organizacional de 

Guerreiro Ramos (1981) e a Teoria do Espaço-Dinâmica Organizacional de Martins (2011), 

que priorizam as sinergias entre "n" dimensões, e também se surpreendem quando as teorias 

da administração formais, funcionalistas, não consideram tal dinâmica.  

Em relação ao locus no Espaço-Dinâmica Organizacional, a teoria organizacional de 

Guerreiro Ramos (1981) se encontra em todas as dimensões, visto que, em sua construção 

teórica, preocupa-se com o desenvolvimento da ciência, de sua aplicabilidade em consonância 

com o ser humano em todas suas nuances e dimensões, da atitude metodicamente crítica, nas 

delimitações dos espaços organizacionais, dos espaços sociais e suas dinâmicas, das 

interações e sinergias que ocorrem.  

Vislumbra-se, assim, que, apesar da hegemonia existente na teoria da administração 

convencional, unidimensional, de mercado e gerencialista, há uma possibilidade de 

contrapartida e esperança, ao se estudar a Teoria Organizacional de Guerreiro Ramos e a 

Teoria do Espaço-Dinâmica Organizacional de Martins. 

E nesse caminho se encontram tanto as organizações privadas quanto as organizações 

públicas que, na nova ordem social, precisam também estar inseridas nesse novo contexto das 

tecnologias digitais. Analogamente ao conceito de Santos (2002), foi considerado, neste 

trabalho, esse mundo virtual tomando corpo geográfico, de territorialidade. E assim se fez 

uma transposição dos fatores relevantes à compreensão desses conceitos a esse mundo virtual, 

delimitado no espaço organizacional. 

Nesse sentido, estende-se a teoria do Espaço-Dinâmica Organizacional, de Martins 

(1999, 2011), em suas dimensões, às tecnologias de informação, do mundo virtual, esse viés 

de pensamento como espaço geográfico. Este espaço também tem corpo dentro das 

organizações e é dinâmico, virtual, encontra-se em nuvens. No entanto, implica e se faz 

presente, principalmente, na dimensão tempo (t) e, portanto, na compreensão histórica, 

segundo a qual, as organizações estão em constante mutação no tempo. 

Um olhar bem direcionado perceberá ainda muitos outros exemplos importantes dessa 

interação, desse espaço multidimensional, como a teoria crítica de Santos (2000, 2002), da 

globalização, da cidadania enquanto viés geográfico, do "espaço geográfico virtual", que este 

estudo considera localizar-se nas múltiplas sinergias desse Espaço-Dinâmica Organizacional.   
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2.3 IMPLICAÇÕES SOCIAIS E EMOCIONAIS DESSA NOVA FORMATAÇÃO DO 

TRABALHO VIRTUAL  

 

Santos (2002) é veemente na crítica ao consumismo e afirma que é preciso reaprender 

o significado do termo cidadania, que a sociedade voltada para o mercado fez questão de 

substituir por consumidor, usuário. O autor ressalta que essa destruição da cidadania teve a 

colaboração do Estado. E com o surgimento da ideologia do consumo em detrimento do ser 

cidadão, da instrumentalização da vida social, inclusive a política passou a existir em função 

do consumo.  

Ressalta o autor que “essa segunda natureza vai tomando lugar sempre maior em cada 

indivíduo, o lugar do cidadão vai ficando menor, e até mesmo a vontade de se tornar um 

cidadão por inteiro se reduz.” (p.127). Santos (2002) analisa, também, que a classe média não 

tem interesse em ser cidadã, e sim em ter privilégios, e os pobres nem chegam à condição de 

cidadãos. Uma vez que a sociedade privilegia o consumo, o dinheiro, em que há bons 

resultados do ponto de vista do consumidor, a ideia de cidadania se reduz em seu atendimento 

jurídico.  

Nessa crítica também caminha Castells (2000, p. 37), quando considera que “a 

inovação tecnológica e a transformação organizacional [...] foram absolutamente cruciais para 

garantir a velocidade e a eficiência da reestruturação. [...] sem a nova tecnologia da 

informação, o capitalismo global teria sido uma realidade muito limitada”.  

Segundo o autor: 

  

Uma série de reformas, tanto no âmbito das instituições como no gerenciamento 

empresarial, visavam quatro objetivos principais:  

a) aprofundar a lógica capitalista de busca de lucro nas relações capital/trabalho;   

b) aumentar a produtividade do trabalho e do capital; 

c) globalizar a produção, circulação e mercados, aproveitando a oportunidade das 

condições mais vantajosas para a realização de lucros em todos os lugares; e,  

d) direcionar o apoio estatal para ganhos de produtividade e competitividade das 

economias nacionais, frequentemente em detrimento da proteção social e das 

normas de interesse público (CASTELL, 2000, p. 36). 

 

Nesse sentido, constata Santos (2002) que, apesar de o homem moderno viver numa 

sociedade informacional, esta informação é privilégio do Estado, de grupos econômicos 

hegemônicos, enquanto a ele é negado o direito de se informar. O autor considera que se 

encontra nas mãos de poucos o poder de “captar as informações, orientá-las a um centro 

coletor, que as seleciona, organiza e redistribui em função do seu interesse próprio” 

(SANTOS, 2002, p.127). 
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Esta situação faz reportar ao cidadão definido pelo ângulo geográfico, periférico, que 

não tem acesso aos bens públicos, não tem direito à cidade, enfim, que está no limite, não 

tendo condições de ultrapassar as barreiras. Assim também o "espaço geográfico virtual" pode 

estar inacessível aos indivíduos, visto que estes “são apenas receptores, sobretudo os menos 

capazes de decifrar os sinais e os códigos com os quais a mídia trabalha. A informação para 

quê, a informação para quem são, desse modo, questões presentes, sobretudo em nossa era 

informacional” (SANTOS, 2002, p. 127). 

Nesse sentido, o problema, a questão de se ter capacidade ou não, passa a ser 

individual, antes mesmo de se instrumentalizar adequadamente o cidadão, se é que assim o 

sistema o considera. Porque se observa que, nesse processo, a ênfase é para o usuário de bens 

de consumo, o consumidor, e cidadão significa estar reduzido a ser consumidor, usuário do 

mundo cibernético; se assim não for, este sujeito não tem importância.  

O que nos faz reportar à evolução do conhecimento, do indivíduo para o outro, da 

linguagem à comunicação, informação, chegando à evolução das tecnologias da informação, 

que, para Krapívine (1986), seria a possibilidade igualitária da emancipação, a linguagem 

tecnológica como possibilidade de transformação do mundo. No entanto, na atualidade 

percebe-se que sucedeu justamente o contrário, a evolução gerou exclusão, alienação, o 

conhecimento centrou-se nas mãos dos imperialistas do capitalismo. Assim, quem não tem 

acesso a essa linguagem não tem acesso ao novo espaço geográfico virtual.   

O materialismo dialético, ao buscar compreender a origem do conhecimento, como 

coloca muito didaticamente Krapívine (1986), relaciona a evolução deste ao surgimento da 

consciência. E a geração do conhecimento está intrinsecamente ligada ao reconhecimento do 

outro, é um caminhar do indivíduo ao outro indivíduo, ao viver em sociedade. E assim 

também é a linguagem, que só tem sentido a partir da intenção de comunicar-se com o outro. 

Nesse sentido, a consciência, sua essência, é construída e só pode existir em interação na 

sociedade, com a consciência do mundo à sua volta. A partir dessa construção teórica, 

pergunta-se: como está essa compreensão, essa noção de consciência do servidor público? 

O que se percebe, no sistema capitalista, no sistema neoliberal, é uma desconstrução 

da consciência, do sentido de busca do outro. Nesses sistemas, o individualismo vigora de 

uma forma anômala, uma vez que, no materialismo dialético, o indivíduo, o ser consciente 

existe enquanto ser social, caso contrário, não faz sentido. Você se reflete no outro, sem o 

outro, você também não se reconhece (KRAPÍVINE, 1986). 

Na construção teórica do materialismo histórico dialético, a consciência humana se 

inicia a partir do trabalho, enfatizando que o trabalhador tem consciência de sua participação 
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na produção, e assim também do ser social, cidadão, não alienado. E, neste estudo, justamente 

através de uma ferramenta virtual, procurou-se conhecer como está a percepção desse servidor 

em relação ao seu desenvolvimento e participação na construção do trabalho, na organização, 

na sociedade - em relação à sua condição de cidadão. 

À luz da dialética materialista, pressupõe-se que, ao impor uma tecnologia, negando 

ao indivíduo o acesso ao conhecimento, bem como o contato com o outro, através da 

imposição dessa ferramenta, em que a relação pessoal progressivamente se torna virtual, não 

se permite a construção de um cidadão consciente, não alienado. Pois esse processo o isola e o 

individualiza, fazendo do desconhecimento um problema pessoal, individual, fato 

característico de uma sociedade excludente e capitalista.  

No entanto, o método científico, o materialismo dialético permite analisar a realidade, 

“ajuda a ver, por trás dos fatos e fenômenos separados da vida quotidiana, a essência daquilo 

que se passa, a distinguir as probabilidades reais e abstratas e a agir de acordo com as leis 

objetivas do desenvolvimento social” (KRAPÍVINE, 1986, p. 152). Assim, o autor ressalta 

que tanto a consciência humana como a linguagem se constroem a partir da relação com o 

outro na relação de trabalho, na troca de conhecimento. Sem o outro, não há sentido de ser. 

Nessa relação de trabalho, se dá a consciência de ser social, de sua participação na produção 

e, assim, de cidadão não alienado. 

 

2.4 O PORTAL SIAPENET  

 

Este trabalho não tem como propósito estudar o Portal SIAPENET, e sim, analisar as 

barreiras e facilidades para a inclusão digital de servidores de duas universidades federais, 

através da experiência e vivências em sua inclusão e cadastro nesse portal. 

A história de criação do Portal SIAPENET passa também pela história de criação do 

Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), criado pela lei 4.516, de 1º de 

dezembro de 1964 (BRASIL, 1964), regulamentada pelo Decreto n. 55.827, de 11 de março 

de 1965 (BRASIL, 1965), quando foram "firmados os primeiros ajustes para prestação de 

serviços ao imposto de renda" (BRASIL, 2013c). O Serpro se desenvolve em paralelo à 

trajetória da informática no Brasil e tem como finalidade estruturar o sistema financeiro 

brasileiro. Importante ressaltar que essa implementação da tecnologia tem seu início visando 

atender ao sistema financeiro. 

Dando sequência ao desenvolvimento do SIAPE, foi implantado o Portal SIAPENET, 

em 1994. "A Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento [...] vem buscando 
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modernizar este instrumento no sentido de tornar disponível aos servidores, de forma ágil e 

transparente, as suas informações pessoais, funcionais e financeiras" (BRASIL, 2013b). 

Com isto, em face de discussões anteriores, é importante, na implantação da 

ferramenta tecnológica do Portal SIAPENET, considerar os impactos funcionais tanto para o 

servidor na função gerencial do sistema, quanto na qualidade de usuário; em síntese, o 

impacto para o cidadão, o servidor. Num país cuja realidade cultural é diversificada, o fato de 

o sistema considerar que todos estão no mesmo patamar de potencial mostra que este não leva 

em consideração essa diversidade. 

Como enfatiza Takahashi (2000), no programa de implantação de uma sociedade de 

informação é preciso considerar essas diversidades culturais, organizacionais; entretanto, 

parece que o Governo Federal parte da premissa de que todos estão aptos a serem incluídos:  

 

O SIAPENET proporciona acesso aos dados a qualquer momento e de qualquer 

lugar, sem intermediários, sem filas, no trabalho, em casa, fora de sua sede ou de seu 

estado e, o que é muito importante, com segurança, porque cada servidor/usuário do 

SIAPE possui uma senha própria e de uso exclusivo que garante que só ele acessa 

seus dados (BRASIL, 2013a).  

 

Atualmente observa-se o avanço cada vez mais veloz das tecnologias da informação e 

sistemas de informação gerencial na gestão pública:  

 

O SIAPE é um sistema on-line, de abrangência nacional, que constitui-se hoje na 

principal ferramenta para a gestão do pessoal civil do Governo Federal, [...]. Com a 

crescente popularização do uso da INTERNET, surgiram novas oportunidades de 

distribuição de informações a um número maior de pessoas, com rapidez e 

segurança, tornando viável o desenvolvimento de aplicativos que tratam 

informações confidenciais e com restrição de acesso. Como resultado, o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão idealizou o SIAPEnet, aplicativo que 

possibilita ao servidor efetuar consultas, atualização e impressão de dados extraídos 

diretamente do SIAPE (BRASIL, 2013a). 

 

No entanto, ressalta Silveira (2001), este avanço, em larga escala, da tecnologia digital 

nas instituições deve considerar a necessidade de dados nos sítios eletrônicos que facilitem a 

comunicação na forma convencional, possibilitando aos usuários o acesso à informação tanto 

na forma virtual como por meio de cópia impressa, de modo que lhes facilite o processo de 

comunicação com a organização.  

Segundo Castells (2000, p. 263), após várias pesquisas, constatou-se que:  

 

[...] quanto mais ampla e profunda a difusão da tecnologia da informação [...] maior 

a necessidade de um trabalhador instruído e autônomo, capaz e disposto a programar 

e decidir sequências inteiras de trabalho. Apesar dos enormes obstáculos da 
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administração autoritária e do capitalismo explorador, as tecnologias da informação 

exigem maior liberdade para trabalhadores mais esclarecidos atingirem o pleno 

potencial da produtividade prometida. O trabalhador atuante na rede é o agente 

necessário à empresa em rede, possibilitada pelas novas tecnologias da informação.  

 

Enfim Santos (2001), ao relatar o que chama de globalização perversa, se considera 

otimista na caminhada para uma nova civilização, considerando que, se o capitalismo domina 

mundialmente, a contradição se torna paradoxo, e assim, não há outra solução senão a 

mudança. E, como visto, também caminham nesse sentido e esperança os demais autores aqui 

referenciados.   
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3 METODOLOGIA 

Chave, pra que chave?  

Chave só pra abrir 

Porque, quando ela nos fecha, 

O espírito quer fugir. 

(Emérita Andrade Ramos, 2013) 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada neste trabalho, o contexto da 

pesquisa, como se deu a seleção dos sujeitos entrevistados e quais são suas características.  

Em seguida, relata-se como foi feita a coleta dos dados e definidos os tópicos-guia do 

roteiro de entrevistas.  

Por fim, é explicitado como se deu o tratamento e a análise dos dados e as limitações 

do método utilizado. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Godoy (2005) relata a importância de serem estabelecidos critérios que possam avaliar 

com rigor a qualidade de uma pesquisa científica e ressalta a importância de se analisar os 

critérios sugeridos, para aferir a qualidade das pesquisas elaboradas segundo o paradigma 

interpretativo. O autor propõe um conjunto de condições mínimas a serem observadas, que 

ajudem os pesquisadores a buscar a qualidade desse tipo de investigação: “explicitação 

cuidadosa da metodologia, congruência entre as diferentes etapas do estudo, validade interna, 

possibilidade de transferência dos resultados e qualidade do registro de dados” (GODOY, 

2005, p. 81). 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, com base na análise de discurso, sendo 

exploratória, pois, apesar de as instituições que fizeram parte do estudo serem reconhecidas na 

sua área de atuação, não se encontrou pesquisa anterior que aborde a percepção dos servidores 

referente à situação de pertinência frente à obrigatoriedade do uso da nova ferramenta 

tecnológica, o Portal SIAPENET.  

O aspecto comparativo está presente no estudo, tendo em vista que se estabeleceu 

paralelos entre as duas instituições pesquisadas, para buscar melhores elementos de análise e 

comparação. Também se trata de pesquisa qualitativa, pois o interesse recaiu sobre a 

compreensão e a análise da relação entre os servidores e as novas tecnologias digitais.  

A pesquisa apoiou-se no instrumento da entrevista semiestruturada, criando-se um 

roteiro de perguntas em consonância com o referencial teórico, por meio de um conjunto de 

critérios denominados tópicos-guia. No entender de Gaskell (2010 p. 66), o roteiro de 
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perguntas “é parte vital do processo de pesquisa" e deve ser planejado de tal forma que 

consiga atingir os fins e objetivos desta. Segundo o autor, a entrevista semiestruturada é um 

guia, um roteiro de perguntas, que deve ser bem preparado, planejado, mas que permite a 

flexibilidade, a possibilidade de mudanças. As questões colocadas durante o processo também 

devem ser documentadas, assim como os motivos dessas modificações. 

Este trabalho também se apoiou na pesquisa bibliográfica, cuja fundamentação 

teórico-metodológica versou sobre a evolução das Tecnologias de Informação e Sistemas 

Gerenciais de Informação, internet, e a implantação destas nas Instituições Federais de Ensino 

Superior, além do termo Cidadania. 

 

3.2 CONTEXTO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

A pesquisa de campo foi realizada em duas instituições federais de ensino superior, a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). Nessas instituições, foram realizadas entrevistas com servidores na função 

gerencial/cadastradores e com servidores usuários do portal SIAPENET.  

A amostra dos sujeitos entrevistados foi definida pelo critério de acessibilidade, e 

contou com representantes de três segmentos de servidores ativos: a) servidores na função 

gerencial/cadastradores, responsáveis pela inclusão dos demais servidores no sistema; b) 

servidores com tempo de serviço de até dez anos; e c) servidores com tempo de serviço de 

mais de dez anos. Em cada instituição foram entrevistados sete indivíduos de cada segmento, 

totalizando 21 entrevistados em cada universidade e 42, no total.  

No decorrer do trabalho, os sujeitos entrevistados foram identificados por codinomes, 

de acordo com a instituição a que pertencem, de forma a ter suas identidades preservadas. 

Dessa forma, os sete entrevistados da UFF exercendo a função gerencial/cadastrador foram 

nomeados como UFG1 a UFG7; os sete entrevistados exercendo a mesma função na Unirio 

foram nomeados como UNG1 a UNG7.  

Os servidores da UFF com tempo de serviço de até 10 anos foram nomeados como 

UF-1 a UF-7; os servidores da UNIRIO com o tempo equivalente de serviço foram nomeados 

como UN-1 a UN-7. Os servidores com tempo de serviço superior a 10 anos foram nomeados 

como UF+1 a UF+7 (UFF) e UN+1 a UN+7 (UNIRIO), respectivamente. 

Para maior compreensão das características dos sujeitos entrevistados, seus dados são 

detalhados nos quadros 1 e 2, a seguir. 
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Quadro 1 – Características dos entrevistados da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Dados dos entrevistados na UFF 

SERVIDOR TEMPO DE 

SERVIÇO 

ESCOLARIDADE IDADE 

UFG1 24 anos Pós-Graduação 66 anos 

UFG2 20 anos Pós-Graduação 65 anos 

UFG3 31 anos Superior  58 anos  

UFG4 21 anos Pós-Graduação 54 anos 

UFG5 8 anos Superior 54 anos 

UFG6 9 anos Mestrando 32 anos 

UFG7 30 anos Pós-Graduando 48 anos 

UF-1 3 anos Pós-Graduação 30 anos 

UF-2 1 ano e 10 meses  Pós-Graduando 38 anos 

UF-3 1 ano e meio Mestre 36 anos 

UF-4 5 anos  Mestrando 42 anos 

UF-5 1 ano e meio Mestrando 37 anos 

UF-6 3 anos Mestrando 34 a nos 

UF-7 2 anos e meio Mestrando 26 anos 

UF+1 29 anos Nível Médio 52 anos 

UF+2 30 anos Fundamental  54 anos 

UF+3 46 anos Doutorando 64 anos 

UF+4 23 anos Superior incompleto 55 anos 

UF+5 29 anos Mestrando 60 anos 

UF+6 36 anos Superior 68 anos 

UF+7 27 anos Mestre 56 anos 

Fonte: A autora (2014). 
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Quadro 2 – Características dos entrevistados da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

Dados dos entrevistados na UNIRIO 

SERVIDOR TEMPO DE 

SERVIÇO 

ESCOLARIDADE IDADE 

UNG1 4 meses Superior 41 anos 

UNG2 9 anos Pós-Graduação 49 anos 

UNG3 39 anos  Superior 62 anos 

UNG4 19 anos Graduando 45 anos  

UNG5 30 anos Superior 57 anos 

UNG6 32 anos Nível Médio 50 anos 

UNG7 20 anos Nível Médio 50 anos 

UN-1 4 anos Mestrando 34 anos 

UN-2 10 meses Nível Médio 20 anos 

UN-3 2 anos e meio Superior 38 anos 

UN-4 3 anos Superior 55 anos 

UN-5 10 meses Superior 23 anos 

UN-6 9 anos Superior 40 anos 

UN-7 8 anos Mestrando 39 anos 

UN+1 30 anos Fundamental 62 anos 

UN+2 34 anos Superior 58 anos 

UN+3 28 anos Superior 52 anos 

UN+4 19 anos Superior 40 anos 

UN+5 32 anos Nível Médio 50 anos 

UN+6 20 anos Superior 53 anos 

UN+7 30 anos Nível Médio 50 anos 

Fonte: A autora (2014). 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas, aos servidores 

em cargo/função gerencial/cadastradores (Apêndice A) e aos servidores usuários e/ou em 

vista de se tornarem usuários do Portal SIAPENET para atendimento às suas demandas 

(Apêndice B), no período de setembro de 2013 a março de 2014. 

O roteiro das entrevistas semiestruturadas foi construído alinhado ao referencial 

teórico afim e ao objetivo da pesquisa (GASKELL, 2010), que, em síntese, buscou levantar e 

analisar a percepção que os servidores têm em relação ao exercício de sua própria cidadania, 

quando da utilização da ferramenta do Portal SIAPENET.  

Partindo das premissas de Santos (2002), segundo o qual, para ser cidadão é suficiente 

que o sujeito nasça como ser humano, e este sujeito é mais cidadão dependendo de qual 

espaço geográfico ele ocupa, para o roteiro de entrevista foram definidos como tópicos-guia 

os termos: acessibilidade, inclusão, valor, emancipação, liberdade e respeito (Apêndices A e 

B). Estas categorias se encontram interligadas e pertinentes ao sentido de cidadania, do ser 

cidadão, em suas premissas básicas e mais elementares. 

Assim, na categoria Acessibilidade, buscou-se analisar a percepção do servidor quanto 

à possibilidade de acessar suas informações nesse novo espaço virtual, o SIAPENET, 

referentes aos bens e serviços públicos essenciais. 

A categoria Inclusão relaciona-se à percepção quanto à sua inserção neste espaço 

organizacional virtual, vista pelo ângulo geográfico; como está essa inserção; se é periférica; 

se é realizada com domínio do espaço.  

Na categoria Valor, no sentido de que a cidadania se amplia quando se amplia também 

a noção de valor, de si mesmo e nas suas relações interpessoais, procurou-se levantar como o 

servidor percebe esse valor e se ele se sente valorizado nessa relação com o mundo virtual no 

trabalho. 

Na categoria Emancipação, uma expansão das categorias anteriores, a questão se 

referiu a como está a percepção do servidor quanto à sua autonomia, o domínio do mundo 

virtual, bem como a autonomia de seus pares.  

Na categoria Liberdade, a questão versou sobre se há independência nesse mundo 

virtual, se há liberdade de escolha, se há a percepção, assim, do exercício da cidadania. 

Na categoria Respeito, buscou-se saber se o servidor se sente respeitado em sua 

vivência com este novo mundo virtual nas organizações. 
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Como visto, são categorias pré-fixadas, inerentes à noção de cidadania conforme 

abordada por Santos (2002), noções básicas do ser cidadão, ser político e em que todos têm o 

direito a exercerem sua cidadania, mas nem todos são assim considerados. Além disso, 

atualmente há uma desvirtuação desse ser político, cidadão, para o ser consumidor, usuário.  

Assim, buscou-se analisar esse sentimento do entrevistado, sua percepção em relação à 

acessibilidade, inclusão, valor, emancipação, liberdade, respeito, considerando que, como 

Santos (2002) coloca, há cidadãos de diversas ordens ou classes, em que uns se encontram no 

domínio de todos os recursos e outros “pobres de recursos, são prisioneiros do lugar” (p.112). 

Traçando um paralelo à visão de Santos, segundo o qual “para estes a rede urbana é uma 

realidade onírica” (p.112), a questão que se coloca é se na rede virtual também o serão.  

Visando a validade do instrumento de pesquisa, foram efetuadas duas entrevistas teste, 

e estas demonstraram eficácia em suas respostas, e não houve necessidade de alterar os 

questionários, uma vez que se trata de entrevista semiestruturada, em que há possibilidades de 

serem colocadas outras questões (GASKELL, 2010). E assim, ficou pertinente, ao final das 

entrevistas para todos os segmentos, perguntar aos entrevistados se tinham algum assunto a 

ser acrescentado, bem como alguma crítica ou sugestão. No decorrer da coleta e análise de 

dados, verificou-se que parte considerável dos entrevistados muito acrescentou nesse 

momento. 

Como diferencial no roteiro de entrevistas para o segmento de servidores com 

cargo/função gerencial/cadastradores (Apêndice A), encontra-se uma pergunta inicial a 

respeito da participação dos servidores na implantação do sistema e/ou em treinamento para 

sua utilização. As demais perguntas são relacionadas às mesmas categorias encontradas no 

roteiro para os demais segmentos (Apêndice B), sendo que se direcionam à percepção destes 

em relação ao servidor que busca/utiliza o sistema SIAPENET.  

Ainda para o primeiro segmento mencionado, acrescentou-se uma pergunta, inserida 

após a observação do campo, que pretendeu saber se este servidor na função 

gerencial/cadastrador acessa o Portal SIAPENET para seu uso pessoal na qualidade de 

servidor e não de gerenciador do órgão, considerando que trabalha na instituição e tem acesso 

aos seus dados funcionais através do órgão. 

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Considerando que a pesquisa é qualitativa, os dados foram tratados por meio de 

técnicas de inferência interpretativa, baseadas nas premissas da análise de discurso. Para isso, 
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observou-se ao longo da realização das entrevistas, a linguagem não verbal dos entrevistados, 

e procurou-se conhecer os fatores culturais das duas organizações.  

Vergara (2005) ressalta que a análise do discurso auxilia no aprendizado de explorar o 

sentido das mensagens transmitidas, em que é necessário considerar o emissor e o destinatário 

da mensagem, assim como o contexto do discurso. A autora elenca, como principais 

características da análise do discurso: 

a) permite reconhecer o significado tanto do que está explícito na mensagem quanto 

do que está implícito; portanto, não só o que se fala, mas como se fala;  

b) permite identificar como se dá a interação entre membros de uma organização: a 

participação, o processo de negociação, as manifestações de poder;  

c) um de seus pontos-chave é a destinaridade, ou seja, o receptor; a análise do discurso 

é uma interpretação do discurso produzido por outros: 

d) há de considerar-se, portanto, a subjetividade do pesquisador; e exige do 

pesquisador habilidade para registrar os recursos utilizados pelos participantes para 

intensificar ou mitigar o que está sendo dito, para observar aspectos 

comportamentais emergentes durante o discurso, bem como para registrar fatos 

relacionados à situação estudada (VERGARA, 2005, p. 20). 

 

Gill (2010) ressalta que não há uma única forma de análise de discurso e, sim, 

variados estilos de análise, sendo que esses vários estilos têm em comum “a rejeição da noção 

realista de que a linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, 

e uma convicção da importância central do discurso na construção da vida social” (p. 244).  

A autora coloca que, epistemologicamente, a análise de discurso surgiu em 

contraponto ao positivismo, e corresponde a uma visão crítica do conhecimento dado. A 

compreensão que o indivíduo tem do mundo é construída histórica e culturalmente. Assim, o 

conhecimento não é um processo construído naturalmente e, sim, pelos processos históricos e 

sociais.  

Burr (1995) enfatiza como característica da análise de discurso “o compromisso de 

explorar as maneiras como os conhecimentos – a construção social de pessoas, fenômenos ou 

problemas – estão ligados a ações/práticas” (p. 245). 

Gill (2010) considera que, “para afirmar que determinado enfoque é um discurso 

analítico, é preciso dizer algo mais; não é apenas uma questão de definição, mas implica 

assumir uma posição dentro de um conjunto de argumentos muito questionado –, mas 

importante” (p. 245-246). 
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Nesse sentido, a metodologia deste trabalho se norteou pelos estudos dos autores Gill 

(2010) e Vergara (2005) sobre análise do discurso. O material considerado como fonte de 

dados para a pesquisa foi a transcrição das gravações de entrevistas semiestruturadas, feitas 

com servidores usuários e com servidores exercendo a função gerencial/cadastradores do 

Portal SIAPENET. A análise foi feita com base em registros de aspectos paralinguísticos e 

não verbais, em notas de campo, leitura cética do material extraído, com a identificação dos 

pontos-chave dos discursos e a análise dos elementos identificados.  

 

3.4.1 Aspectos da pesquisa qualitativa 

 

Ao se iniciar esta seção, é importante considerar alguns aspectos da pesquisa de campo 

qualitativa.  

Como primeiro aspecto relevante, tem-se a possível interferência da pesquisadora no 

campo, isto é, sua bagagem cultural, sua visão em relação ao assunto pesquisado, como cita 

Vergara (2005) quanto à subjetividade do pesquisador. 

Nesse sentido, é mister conhecer a pesquisadora e o seu interesse pelo assunto. A 

autora é servidora de uma das instituições pesquisadas e tem, desde o ano de 2008, como uma 

de suas atividades principais, ou que toma a maior parte de seu tempo, o atendimento aos 

demais servidores em seu cadastramento no Portal SIAPENET, na sua inserção no mundo 

virtual. 

Como consequência de sua prática laboral, em que pôde observar de forma crítica as 

inúmeras dificuldades apresentadas pelos servidores, realizou um primeiro trabalho, 

mencionado anteriormente (JULIANO, 2011), em que seu campo de pesquisa foram os 

servidores aposentáveis e aposentados de uma instituição federal de ensino superior. A 

pesquisa partiu da premissa de que estes seriam os indivíduos que apresentariam maior 

dificuldade em assimilar a nova ferramenta, uma vez que as tecnologias da informação eram 

ainda uma novidade com a qual aquela geração não estaria familiarizada. No entanto, o ponto 

principal da pesquisa de campo, o fator surpresa encontrado, foi a constatação de que o 

sistema, no caso o Portal SIAPENET, era complexo e não proporcionava as facilidades que 

anunciava. 

Assim, a autora daquele trabalho deu sequência à sua pesquisa, tendo como campo 

agora os servidores ativos de duas instituições federais de ensino, no interesse de conhecer 

como está se realizando essa inserção no mundo virtual dentro do mundo do trabalho, as 
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implicações desta inserção na vida do servidor, e a sua percepção em relação ao exercício de 

sua cidadania.  

Para isto, a pesquisadora escolheu o sistema do Portal SIAPENET não para estudá-lo, 

porém para, através desse sistema universal destinado aos servidores da Federação, analisar 

essa inserção do servidor nesse novo espaço geográfico, que é o mundo virtual dentro do 

mundo do trabalho.  

Dessa forma, declaradamente, seu maior comprometimento, em que sua subjetividade 

está amplamente envolvida, é o desejo de dar voz aos resultados da pesquisa com 

fidedignidade, através dos depoimentos de servidores das duas instituições. Estes, mulheres e 

homens parentéticos, mostraram-se solícitos e, em sua maioria, conscientes e participantes do 

que acontece ao seu redor, nos espaços geográficos organizacionais/virtuais.  

O segundo aspecto relevante a considerar é que, por se tratar de um campo com um 

universo considerável de indivíduos participantes, isto é, devido ao grande número de 

servidores de instituições federais que utilizam o sistema do Portal SIAPENET e, ainda, por 

se tratar de uma pesquisa qualitativa, não se está em busca de uma verdade absoluta, e sim, 

tem-se o objetivo de abrir o campo para uma discussão e para possíveis contribuições, diante 

dos fatos que estão sendo evidenciados. 

A escolha das instituições pesquisadas se deu pela sua acessibilidade, como já dito: a 

UFF, pelo fato de ser a instituição em que esta autora trabalha; e a UNIRIO, por ter sido 

apresentada por uma aluna do programa de mestrado, que ali trabalha. Em ambas as 

instituições foi solicitada uma autorização para a realização da pesquisa, o que foi concedido 

(Anexos A e B). Importa ressaltar a boa receptividade por parte das duas instituições, que 

mostraram interesse e aceitação na realização da pesquisa, e a expectativa de que esta 

apresente resultados que possam ser levados a instâncias superiores, com objetivo de 

resoluções das demandas. 

Esses fatos estimularam a pesquisadora na realização da pesquisa, assim como lhe 

trouxeram um sentimento de maior responsabilidade para com seus pares, também servidores 

públicos. 

 

3.4.2 A pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo foi realizada entre setembro/2013 e março/2014, por meio das 

entrevistas. Como dito anteriormente, houve uma boa receptividade e interesse dos 



46 

entrevistados, o que levou esta pesquisadora a elevar o número de participantes de cinco para 

sete sujeitos em cada segmento. 

Cabe ressaltar, inicialmente, que a primeira surpresa no campo, nas duas instituições e 

em todos os segmentos, foi a constatação de que o trabalho virtual já é um fato consolidado. A 

inserção no mundo virtual está presente nas organizações, e uma parcela considerável dos 

entrevistados desenvolve seus trabalhos em algum sistema virtual, e não necessariamente no 

Portal SIAPENET, como se pode ver nos exemplos inseridos no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Outros sistemas virtuais utilizados nas organizações federais 

UFG7 UN-1 

[...] A partir da necessidade de criar um 

cadastro dos servidores do Hospital 

virtual, em conjunto com a equipe de 

informática, criou o sistema HUAP 

INTRANET. 

A ferramenta do SIAPENET serve mais pra necessidades pessoais, 

é só mesmo essa opção. Eu utilizo mais o sistema COMPRASNET, 

esse sistema é fundamental pra meu trabalho. Como é pregão 

eletrônico, tem que ter essa interface. O meu trabalho é 

praticamente 100% através desse sistema. E o SIAPENET é só 

mesmo para informações pessoais. Contracheque, valores. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Antes de analisar as categorias previamente delimitadas, analisar-se-ão as respostas às 

perguntas iniciais, que foram diferenciadas ao segmento dos servidores na função 

gerencial/cadastradores da UFF e UNIRIO (Apêndice A), relativas à sua participação e ou 

treinamento na implementação do Portal SIAPENET. 

Nessas questões, os discursos dos entrevistados das duas instituições foram 

convergentes, apresentando unanimidade em relação à não participação desses servidores na 

decisão de implantação do sistema, assim como pelo fato de não terem sido treinados para sua 

implementação ou utilização.  

A maior parte dos entrevistados considera que o discurso da implementação do 

sistema foi impositivo, em que pouco se explicou sua finalidade, apenas que deveria ser 

implementado na organização para todos os servidores. Alguns dos entrevistados comentaram 

sobre o envio de um manual; outros afirmaram que, conforme um servidor aprendia, ele se 

tornava um multiplicador e dessa forma ensinava aos demais, para que assim pudessem fazer 

o cadastramento de todos servidores que o solicitassem.  
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Quadro 4 – Falta de treinamento para a implantação e utilização do Portal SIAPENET 

UFG2 UNG4 

Não. Aqui a gente trabalha por ensaio e erro, você 

faz, se der certo, beleza! Se não der, aí você tem que 

descobrir de que maneira você pode consertar. Na 

verdade, não tem treinamento pra nada, a gente 

trabalha assim: é testando, ensaio e erro mesmo.  

Não tive parte nem na elaboração nem no 

treinamento, fui aprendendo em tentativa e erro, mais 

acerto do que erro, desde 2001, nos sistemas SIAPE, 

SIAPECAD e SIAPENET. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Estes fatos ainda acontecem nos dias atuais: quando há modificações no sistema, 

pouco é divulgado ou explicado aos usuários. Essas modificações provêm das determinações 

e leis advindas de instâncias superiores, em sua maioria do Ministério do Planejamento.  

Boa parcela dos entrevistados ressalta que, ao implantarem o sistema, não houve, por 

parte das instâncias superiores, uma boa divulgação deste, isto é, não explicaram aos futuros 

usuários os objetivos do portal, nem ressaltaram as suas qualidades. E estes fatos geraram um 

sentimento de imposição, de obrigatoriedade, que vem sendo retransmitido aos próximos 

usuários. Segundo os servidores entrevistados, é preciso superar esses sentimentos, pois esses 

multiplicadores se tornam, assim, também propagadores de uma rejeição ao Portal 

SIAPENET.  

 

Quadro 5 – Resistência ao Portal SIAPENET 

UFG4 UNG7 

Bem, eu acho complicado, porque uma coisa que está 

sendo implantada já existe resistência, [...] e pra ela 

acontecer ela tem que ser bem divulgada, bem 

esclarecedora, até pra que atinja todo o público-alvo. 

Então, se não está atingindo o público-alvo com 

satisfação, eu acho que aí a ferramenta não é bem 

utilizada. Acho que deveria ter tido uma explicação 

melhor, tanto para os gestores como para os usuários, 

de modo que todos vissem a necessidade, como ela é, 

passando a responsabilidade, principalmente por ser 

senha, e para que as pessoas saibam o leque que têm 

com essa ferramenta. 

A gente percebe que tem certa resistência, geral, com 

ativo, inativo, pensionista, pra acessar esse 

SIAPENET. Pra mim, enquanto usuário tanto quanto 

servidor, eu acho perfeito, mas tem muita resistência 

ainda. As pessoas não aceitam muito, até porque não 

houve [...] uma divulgação muito grande [...] não 

houve um treinamento [...]. As pessoas vêm aqui, 

pedem pra gente acessar o SIAPENET, pra gente tirar 

a segunda via do contracheque, porque elas se 

negam, acham confusa a ferramenta. A ferramenta 

não foi devidamente apresentada às pessoas. Aquilo 

que falei, foi meio que uma imposição. 

Fonte: A autora (2014).  

 

No entanto, uma parcela menor de entrevistados, apesar de não ter participado da 

elaboração nem de treinamentos, demonstrou ter conhecimento a respeito dos momentos 

iniciais de implantação dos sistemas e uma relação de maior proximidade com o Ministério do 

Planejamento, enviando a este órgão suas dúvidas e sugestões, sendo que a alguns elas são 

respondidas (quadro 6). 
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Quadro 6 – Diálogo com o SEGEPE, por parte de uma parcela dos entrevistados  

UFG5 UNG5 

Houve um momento em que o Ministério do 

Planejamento fazia questionamentos aos órgãos, para 

que eles dessem a demanda do que achassem 

importante constar nesse sistema. Houve um 

momento da consulta, e a gente com informações, 

isso lá em 1994/97, esse período, assim, pois o 

SIAPE na verdade veio em 91. Nesse período, havia 

demanda para as instituições, para os órgãos ligados 

ao SIPEC, se estava funcionando, se os campos 

estavam adequados, se não estavam... Então cada mês 

era um mês, tinha um problema, e a gente dava uma 

sugestão de adequação. Ainda hoje a gente faz isso 

também, e tem um feedback com a equipe técnica, 

que hoje se chama SEGEPE, a equipe que cuida da 

parte nossa do sistema SIAPE e SIAPENET, junto. 

Mas cada probleminha que a gente encontra, a gente 

faz a pergunta e tem a resposta. No meu caso, que 

utilizo muito o SIAPENET na parte gerencial de 

orçamento de relatório para folha de pagamento, já 

demos sugestões de relatórios que necessitamos e 

eles adequaram os tipos de relatórios à demanda 

nossa, pelo menos na sugestão que a gente deu. Não 

teve treinamento, porque o SIAPENET, na verdade 

ele é tudo o que está no SIAPE. 

O SIAPENET veio depois do SIAPE. Eu participei 

da implantação dele aqui na universidade, mas 

treinamento nunca tive. Foi assim: tem que ser agora, 

tem que ser agora e vamos! Elaboração não, até 

porque isso é uma intranet do Ministério do 

Planejamento. Quando eles viram que as folhas não 

iam ser mais rodadas na DATAPREV, ou então nos 

antigos CPDs das universidades, eles criaram o 

SIAPE, e você tinha um prazo. O CPD ia 

alimentando as fitas, e quando foi em julho de 91, a 

gente entrou no SERPRO, quando a gente deixou de 

usar o nosso CPD. Antes era o próprio CPD da 

universidade que fazia a folha. Passou ao SERPRO, 

quem faz as folhas para o Ministério do 

Planejamento. Antes a gente ia à Receita, trabalhava 

na Receita, eles davam algum suporte de dúvidas, 

mas dúvidas depois que a gente já tinha feito, um 

horror! A gente chorava porque passava sábado, 

domingo aqui dentro pra tentar implantar; porque, 

depois que se dissesse que ia ser aquele mês, não 

tinha mais como voltar atrás. Então nós tivemos que 

fazer, e fizemos. Era operacionalização, sem decisão, 

e não tivemos mesmo treinamento.  

Fonte: A autora (2014). 

 

Esses discursos encontrados nos dados das entrevistas, relacionados à percepção da 

cidadania nesse novo espaço geográfico virtual na organização, corroboram a visão de Santos 

(2002), quando este afirma que o conhecimento não é permitido a todos; sendo restritas à elite 

intelectual e política a administração e sonegação do conhecimento e a decisão a quem este 

será distribuído. Dessa forma, percebe-se que as decisões são privativas de órgãos superiores, 

e a alguns poucos é dado conhecê-las e delas participar, pois nem todos conseguem resposta 

aos questionamentos e sugestões, o que gera insatisfação, ou servidores/cidadãos 

diferenciados. 

Castells (2000) reporta uma representação que está surgindo no campo informacional, 

segundo a qual, em síntese, estariam assim delineados os que dão a última palavra, os que 

decidem; os envolvidos nesse processo de decisão são os participantes, e os que somente 

implantam as decisões são os executores. Este último segmento de servidores, ao tomar 

conhecimento dessas ordens, deve colocá-las em prática. E, como visto nos discursos 

encontrados nos dados das entrevistas, esses servidores precisam aprender, para poder 

desenvolver este trabalho. E uma das consequências desse fato, que também se mostrou 

alinhado nas duas instituições, é que, perante a necessidade, alguns servidores tiveram a 

iniciativa de desenvolver e adaptar vários procedimentos, instrumentos, formulários, 
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explicações, sem terem sido treinados para tanto, para poderem facilitar o cadastramento dos 

demais servidores (Anexos C e D).  

Tal situação remete a Ramos (1965, p.14), quando o autor menciona a necessidade de 

um “método de assimilação crítica do patrimônio sociológico alienígena”, que parte desses 

servidores demonstra ocorrer, quando tem iniciativas e busca transformar o incompreensível 

em compreensível a todos, por meio da construção de tais instrumentos.          

Essa compreensão também está presente em Ramos (1983), quando o autor aborda o 

"jeitinho" brasileiro, também utilizado nas organizações, e que muitas vezes é interpretado de 

forma negativa. No entanto, esta parece ser uma forma inteligente e criativa de o indivíduo se 

adequar à realidade cultural e ao ambiente organizacional, frente ao autoritarismo que se 

perpetua desde o início da “construção” do país, de suas organizações.  

Dejours (2006) traça um paralelo entre a defasagem irredutível entre a organização 

prescrita e a organização real, quando se faz presente a subjetividade humana, relacionada 

com o real do trabalho, que, em síntese, traduz a necessidade de buscar formas e caminhos 

para que todos tenham acesso a esse novo espaço geográfico virtual.  

E assim se encontra esse tema também em Martins (2011) e o seu Espaço-Dinâmica 

Organizacional, em que os atores/servidores estão em movimento e, de uma forma societária, 

em busca de transformação desse universo em que estão inseridos. Segundo o autor, estão 

ressaltando a importância do planejamento, organização e execução da ação cooperativa para 

produzir algo ou uma mudança. 

Essa ideia de forma semelhante está presente em Krapívine (1986), quando este afirma 

que a consciência humana se inicia a partir do trabalho, e assim também a consciência do ser 

social, do cidadão não alienado. Pois, nessa construção de instrumentos para a inserção desses 

servidores nesse mundo virtual, está atuante e presente a sua percepção em relação ao seu 

desenvolvimento e participação na construção do trabalho, da organização, da sociedade – e 

em relação à sua percepção, e à do outro, como cidadão. 

Nesse sentido, inicia-se a análise das categorias elencadas, ressaltando que os fatos 

transcorridos anteriormente terão implicação direta nos resultados das análises, considerando, 

como cita Martins (2011), as sinergias e múltiplas dimensões presentes nessas interações. 

 

3.4.3 Análise das categorias  

 

Como dito anteriormente, as seis categorias previamente definidas – Acessibilidade, 

Inclusão, Valor, Emancipação, Liberdade e Respeito –, estão interligadas entre si e ao 
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conceito de cidadania, e foram assim divididas e ressaltadas tão somente como método para 

facilitação e compreensão dos estudos. 

 

3.4.3.1 Acessibilidade 

 

Quanto à percepção da cidadania dos entrevistados na questão da Acessibilidade, 

encontrou-se convergência nos discursos de servidores de ambas as instituições, quando se 

percebe que a primeira preocupação destes é com a exposição de seus dados pessoais e 

financeiros na rede e abertos à curiosidade de todos.  

Nesse sentido, sentimentos de vulnerabilidade, violação, invasão, medo, perigo, 

constrangimento, entre outros com o mesmo sentido, também foram encontrados, como 

demonstrados nos exemplos do quadro 7. 

 

Quadro 7 – Percepção de cidadania na categoria Acessibilidade 

UF+1 UN-7 

Um pouco vulnerável. Como é que essas pessoas, 

que essas financeiras, acessam o nosso 

contracheque do nada? [...] Porque eu estou sendo 

violada, como outras pessoas [...]. Qualquer pessoa 

entra no meu contracheque. Entendeu? Pelo 

SIAPENET. Eu quero saber como eles têm a senha 

[...]! Então a minha vida está exposta! Né? Como a 

de todo mundo. 

 

Acho um pouco constrangedor, um pouco chato em 

relação a isso. [...] como vou dizer, é muito perigoso 

[...] é muito invasivo, porque essa informação pode ser 

usada de várias formas e não pelo bem público, pelo 

bem da instituição, pelo bem do país. Acho que a gente 

ainda não tem essa cultura de controle mesmo pelo 

lado da observação [...]. Acho que isso que é ruim. 

Você ter acesso no SIAPENET, a gente não sabe 

também quem está olhando e o que vai fazer com as 

informações que estão ali. 

Fonte: A autora (2014). 

 

As convergências na categoria Acessibilidade se referem não só à preocupação dos 

entrevistados quanto à sua segurança, como também na possibilidade de lhes facilitar o acesso 

às suas informações pessoais, conforme demonstrado no quadro 8.  

  

Quadro 8 – Convergências na categoria Acessibilidade 

UFG4 UNG4 

Eu acho que tem pontos positivos e pontos 

negativos. Ponto positivo, porque ele vai ter acesso, 

ele pode acompanhar, mas pra isso ele tem que ser 

uma pessoa que saiba utilizar a ferramenta. E 

pontos negativos, porque as pessoas que não sabem 

vão dar as suas senhas para os outros e vão ficar 

expostos em sua vida. 

Importante meio do servidor acompanhar o cadastro 

das informações que se tem [...]. Na realidade, sou 

contra abertura de dados das pessoas, acho que é como 

uma invasão, como se você fosse desnudado sem que 

você dê permissão, pelo simples fato de você ser um 

servidor público. Apesar de ser ético e ter moral, não 

concordo muito com isso, é o justo pagando pelo 

pecador. 

Fonte: A autora (2014). 
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Da mesma forma convergentes nas duas instituições, e divergentes das situações acima 

citadas, foram encontrados sentimentos de segurança e confiança total no acesso às 

informações individuais (quadro 9). 

  

Quadro 9 – Sentimentos positivos em relação à Acessibilidade 

UF-2 UN-3 

Como eu me sinto? É um acesso meu, eu acho que é uma 

facilidade que eu tenho, porque eu posso acessar isso e ter 

o histórico disso em toda minha estadia aqui, meu trabalho 

aqui, uma coisa que vai me ajudar. Ajudar, com certeza. O 

cadastramento foi bem tranquilo, rápido, não tive 

problema nenhum. Fiz o procedimento todo on-line. 

Acho que é uma segurança, pois você tem 

acesso aos seus próprios dados, acesso ao que o 

RH tem de seus dados, e você pode mudar os 

seus dados cadastrais, acho positivo e 

transparente, né? 

Fonte: A autora (2014). 

 

Em consonância ao pensamento dos autores referenciados neste trabalho, pode-se 

verificar, na categoria Acessibilidade, a percepção do servidor em relação ao exercício da 

cidadania no acesso às suas informações e aos bens e serviços públicos essenciais, nesse novo 

espaço virtual, por conta das suas diferenças e singularidades, formando três vertentes: os que 

se preocupam quanto ao uso, ao acesso desse mundo virtual, como também em relação a 

quem dele faz uso; os que se preocupam em relação a se o servidor está realmente tendo esse 

acesso; e os que têm sentimentos de confiança e segurança total em relação ao seu 

cadastramento e acesso às informações pessoais. 

Esses fatos relatados remetem a Takahashi (2000), em sua ênfase na preservação da 

diversidade da identidade cultural; no respeito e equilíbrio da sustentabilidade das diferenças 

regionais; e na participação social como alicerce da democracia política. Neste sentido, por 

parte dos servidores há a noção e crítica quanto à vulnerabilidade de seus dados na rede, da 

utilização desses dados de forma muitas vezes invasiva e inoportuna; por exemplo, quando se 

dá a abertura da margem consignável para as financeiras.  

Nesse caso, é visível, como coloca Santos (2001), a questão do motor único, da mais 

valia, a questão do mercado, das financeiras se fazendo presentes e incomodando os 

servidores. Além disso, também existe a preocupação pelos que têm dificuldade a esse acesso, 

o que corrobora não somente o pensamento de Martins (2011), mas também o de Krapívine 

(1986), relacionado à construção coletiva da cidadania.   

E por último, em que se poderia citar Lévy (2011), há os que estão se sentindo seguros 

e que, sem medo, se lançaram nesse novo mundo virtual e se sentem em casa.  
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3.4.3.2 Inclusão 

 

A percepção de cidadania na categoria Inclusão pode ser verificada nos discursos 

elencados a partir de exemplos advindos dos dados das entrevistas, e estes também estão 

alinhados nas duas instituições. Santos (2002) se faz presente no tema, em que se percebe que 

esse espaço geográfico é dividido e, dependendo de onde se situam os indivíduos, uns têm 

mais acesso aos serviços públicos, aos bens, ao conhecimento que outros, considerados como 

periféricos; e assim a cidadania, ou não, também acontece no espaço geográfico 

virtual/organizacional. 

Nesses depoimentos elencados se percebe a necessidade de um real atendimento e 

inclusão das pessoas, seja pelo caminho tradicional (quadro 10), ou pela sua real capacitação e 

inclusão dentro do sistema (quadro 11). 

 

Quadro 10 – Percepção de cidadania na categoria Inclusão, pelo caminho tradicional 

UF+6 UN+2 

Eu não me encontro, eu não me identifico 

mexendo em computador, eu já tentei, mas não 

gostei, então parei. O trabalho que eu faço é tudo 

manual, então não me fez falta não saber lidar 

com o computador, não me afetou 

profissionalmente em nada. No acesso aos meus 

dados pessoais que é o mais difícil... Ai [suspiro], 

tem horas que me sinto muito mal por não saber, 

por estar sendo obrigada porque agora você não 

faz mais nada sem isso... Então eu acho que isso 

faz muita falta. Mas eu também não sinto, não 

tenho vontade. Mas eu acho que eu tinha que 

aprender, por causa disso, porque você depende e 

passa a ficar nas mãos das pessoas. Porque, se 

você não sabe, é difícil. É difícil você viver assim, 

você depender das pessoas... Não ter acesso, não 

saber lidar... Você fica fora... 

Como eu te falei, eu nunca entrei na internet, porque não 

sou muito fã. O que eu entro na internet é para fazer meu 

trabalho aqui e mais nada. Eu não sou muito fã dessa 

tecnologia de informática. Tem gente que curte, eu faço 

o que tenho de fazer no sistema, e não tenho, pra mim, 

em casa, eu não tenho computador. Eu sou...  ainda sou, 

acho que estou lá atrás... Lembro quando trabalhava no 

Gaffrée, que é o hospital universitário, quando começou 

a surgir esse negócio de informática e tal, fizeram alguns 

cursos com o setor de informática. Desde aquela época, 

eu não tinha muito interesse, e até hoje não tenho. Acho 

que a coisa é certa e eu errado. Hoje é tudo na base do 

computador, da informática e eu sou meio, eu prefiro o 

papel, mas o único sistema que eu mexo é o 

SIAPE/SIAFE. 

Fonte: A autora (2014). 
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Quadro 11 – Percepção de cidadania na categoria Inclusão pela real capacitação e inclusão dentro do sistema 

UF+4 UN+6 

Acho que hoje em dia está tudo informatizado, não dá pra voltar 

mais atrás, é uma coisa presente, cada dia mais atuante em nossas 

vidas, em todos os ângulos. Seja no trabalho, lazer, não tem como 

dissociar esse progresso. Apesar de não ser muito adepto dele, 

certas coisas eu acho, assim, um pouco complexas, haja vista que 

até hoje eu não tenho computador. Mas não que eu seja contra, 

mas eu que não acho assim tão importante em minha vida. Tem 

pessoas que não conseguem se desligar disso, eu não sinto muita 

falta não. Mas, em questão de trabalho, é crucial. Com relação a 

tudo, agilidade, arquivo, tempo, melhorou substancialmente. 

Claro, é uma coisa que eles vêm implantando e vêm melhorando a 

cada dia. Mas não vejo como antes era aquela papelada cheio de 

arquivos, veio mesmo a calhar, muito funcional.  

A inclusão digital é você utilizar as 

ferramentas apropriadas para situações 

apropriadas. O SIAPENET não é 

autoexplicativo [...] ele podia ter links, 

aplicativos que permitissem mais 

consultas e que viessem a facilitar o 

trabalho. Isso é incluir a pessoa, causar 

um determinado prazer em saber que 

você encurtou determinado espaço de 

tempo na execução de uma tarefa, porque 

tem uma ferramenta que te facilite pra 

isso.  

Fonte: A autora (2014). 

 

Denota-se, nesses depoimentos, que os servidores se preocupam em que todos tenham 

possibilidade de inclusão nesse mundo virtual, mas percebem que isso não vem acontecendo. 

Essa constatação também remete a Krapívine (1986), para quem o conhecimento acontece a 

partir da consciência da existência do outro; assim como a Martins (2011) e as múltiplas 

sinergias presentes no campo organizacional, no espaço geográfico virtual, em que todos os 

atores estão preocupados com os demais, para que todos estejam inseridos enquanto cidadãos 

completos.  

 

Quadro 12 – Convergências na categoria Inclusão, pela facilidade e modernidade 

UF+5 UN-4 

Olha, eu gosto muito de tecnologia, e acho 

muito importante. Agora, nem todo mundo 

tem acesso, eu tenho, e quando tenho 

problema com minha senha, eu recorro ao 

setor competente pra resolver logo. Às vezes 

acesso de casa, imprimo em casa. Pra mim, eu 

acho importante. Em relação à minha vida, é o 

mundo moderno. A gente tem que 

acompanhar, no meu entendimento. E, apesar 

da gente estar vivendo no mundo atual da 

tecnologia bem avançada, tem gente que não 

tem acesso, não tem condições, e às vezes são 

pessoas esclarecidas, até professores.  

 

Isso facilita muito a vida de nós, servidores. Sou de uma 

época que nada disso existia... Percebo, nas pessoas da 

minha época, certa rejeição... Mas eu tento sempre me 

manter atualizado, porque se você não se sentir atualizado a 

esse momento, a essa época atual, a essa modernização toda, 

você não vai se sentir inserido até dentro do mercado de 

trabalho. O SIAPENET é bom porque ele facilita a nossa 

vida também. Por exemplo, um dia desse eu precisei fazer 

uma compra e eu estava sem o contracheque. O que eu fiz? 

Na própria loja que eu estava, eu pedi licença, a pessoa me 

autorizou, e eu imprimi meu contracheque ali na hora e 

consegui fazer a compra. Então essa facilidade é legal. Isso 

eu acho legal. Se fosse em outras épocas atrás, você teria 

que voltar no dia seguinte, ir até o Rh, se não tivesse seu 

contracheque em casa, para retirar segunda via. 

Fonte: A autora (2014). 
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Como pode ser visto nos exemplos do quadro 12, em relação à Inclusão também há 

discursos que convergiram nas duas instituições, ressaltando a necessidade de acompanhar a 

facilidade da modernidade.  

Importa ressaltar, também, nos discursos convergentes encontrados nas duas 

instituições, a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, a economia do 

papel, através da informatização (quadro 13).  

 

Quadro 13 – Sentimentos positivos em relação à Inclusão, relacionados à sustentabilidade  

UFG5 UN+4 

Eu acho que é realmente introduzir o servidor no que vai ser 

no futuro, que é evitar a questão dos documentos impressos, 

já é uma forma de estar direcionando para o futuro. Tudo 

será eletrônico, de forma que ele posa acessar de qualquer 

local, esse é o futuro. Prepara nossos servidores pra esse 

futuro. Acho que ainda não entrou nessa fase, não é daqui da 

nossa área, isso. A nossa área é disponibilizar, de alguma 

forma, através de convênios ou através da divisão de 

estágios, equipamento pra isso. Disponibilizar um local, se 

alguém tivesse dúvida, alguém esclarecesse. Porque ele 

encontra muita dificuldade na hora de acessar o sistema, 

depois que ele tem a senha do SIAPENET. 

Eu acredito que é uma tendência natural, em 

que se evita, até por uma questão de 

sustentabilidade... Você utilizar as ferramentas 

da tecnologia da informação para você 

acessar... Às vezes você não quer ter o papel 

na mão, você só quer ver na tela o que está 

disponível para você, o que foi descontado, o 

que foi acrescido no seu contracheque... E aí 

eu acho uma ferramenta inteligente, e aí eu só 

imprimo no momento em que 

verdadeiramente precisar. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Nos discursos elencados acima, na categoria Inclusão, denota-se que os servidores 

estão atentos à percepção da cidadania em relação ao uso, ou não, do Portal SIAPENET, e 

assim do sistema, do espaço geográfico virtual. Também percebem as dificuldades e 

facilidades que se apresentam, da teoria, da facilidade para acesso de todos.  

No entanto, na prática se percebem as dificuldades, o que remete, entre os autores 

referenciados, também a Silveira (2001), quando este enfatiza a necessidade do atendimento 

no modo tradicional. O autor sugere que se mantenha esse canal, quando, na prática, o novo 

demonstra ser limitado. Além disso, se reporta à responsabilidade governamental, para que 

não venha a se repetir, nesse espaço geográfico virtual, o que acontece na sociedade: o 

apartheid, neste caso, o apartheid digital.  

Bem como se percebe também a fala de Ramos (1963), quando o fato de o servidor se 

ajustar ativamente à organização remete à atitude parentética. Assim como quando se 

encontra, nos discursos, servidores que buscam o conhecimento para transmitir esse saber, o 

caminhar com o outro, acompanhar a modernidade, tendo a ética como parâmetro 

(RAMOS,1983). 
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3.4.3.3 Valor 

 

Como resultados da pesquisa de campo, as percepções de cidadania do servidor, na 

categoria Valor, foram ressaltadas nas entrevistas exemplificadas a seguir (quadro 14), e são 

sínteses de outras, também convergentes nas duas instituições, no sentido de os entrevistados 

perceberem, na ferramenta, a noção de valor consigo e nas relações interpessoais, do sentir-se 

valorizado nessa relação com o mundo virtual no trabalho. 

 

Quadro 14 – Percepção de cidadania na categoria Valor 

UF+3 UN-7 

Hoje a perícia é feita estritamente no SIAPENET, vai 

em tempo real para Brasília, pro Ministério da 

Educação. [...] torna-se mais transparente. Se tiver 

fora do ar, é a desvantagem, né? Mas não inviabiliza 

o atendimento, nós temos o bom senso [...]. Os 

próprios funcionários aqui recomendam sempre fazer 

no papel, como antigamente, e assim que o sistema 

retorna [...]. Não suspendemos a perícia. A 

ferramenta, ah, eu acho fantástica, você tem acesso, o 

paciente tem acesso, o servidor tem acesso, todo 

mundo tem acesso.    

Dentro da instituição, acho que é bom. Primeiro, pra 

gente poder ter a informação não só da parte 

financeira, mas de todos os nossos dados, [...] como 

também a parte da saúde, prevenção à saúde, que tem 

um campo lá do SIAPENET justamente pra isso; [...] 

importante o servidor conhecer a legislação. Eu acho 

que um trabalhador que não conheça os seu s direitos 

e os seu deveres, acho que ele [...] fica cego e não 

sabe o que pode reivindicar e o que pode fazer... Até 

mesmo para não atrapalhar os outros servidores e 

atrapalhar também a sua vida profissional.  

Fonte: A autora (2014). 

 

Nos exemplos citados no quadro 14, destacam-se o fato de a questão da saúde do 

trabalhador já estar inserida nesse novo campo geográfico virtual; e a necessidade de utilizar a 

ferramenta com bom senso, nas palavras do servidor UF+3, que a considera fantástica. Assim 

como a fala do servidor UN-7 também cita a importância da inserção, no Portal SIAPENET, 

do campo da prevenção da saúde, além da importância do conhecimento dos direitos e 

deveres do servidor, nesse novo espaço virtual, e das suas implicações nas relações de 

trabalho. 

Nessa categoria e nesses exemplos, pode-se sintetizar e elencar todos os autores 

referenciados, no sentido crítico de suas teorias, em relação ao que buscam os serviços. Como 

por exemplo, em Santos (2001, 2002) encontra-se a valorização do cidadão; em Ramos (1965, 

1983), a postura crítica e consciente desse homem parentético; Martins (2001) apresenta um 

pintor em pleno salto criativo; Krapívine (1986) traz a construção do homem não alienado. 

No entanto, como também visto nas categorias anteriores, há visões divergentes das 

citadas anteriormente, mas que convergem nas duas instituições. São depoimentos que 

evidenciam servidores que não se sentem valorizados a partir do uso dessa ferramenta, 

considerando-a complicada, necessitando de ajustes, de treinamentos, ser mais 
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autoexplicativa, mais atrativa, o que é uma postura a ser considerada, dado o universo de 

servidores que a ferramenta busca atingir (quadro 15).  

 

Quadro 15 – Convergências na categoria Valor  

UF+2 UNG4 

Pra mim é complicado, tenho que vir aqui, 

preencher isso, mas depois trazer de volta. Pra 

mim é estranho, tem que preencher isso, mas 

tenho que trazer de volta, aí vai entrar no sistema. 

Eu precisava disso pra agora! Não sabia que tinha 

que preencher tudo de novo, fazer tudo de novo, 

recadastrar... Tem que ter recadastramento no 

SIAPENET? Aí é outra história, se tivessem 

avisado antes, a gente vinha aqui, mandava pegar 

o papel, preencher... Não estava sabendo de nada. 

Acho que está faltando um sistema melhor, e acho que é 

uma colcha de retalhos. Você não tem o sistema ideal, e 

você faz com que o SIAPENET venha a gerar situações 

que o SIAPE não faz: auxílios, afastamentos e tal. Então 

você acaba trabalhando em dois, três sistemas ao mesmo 

tempo, e isso é problemático [...] é meio complicado a 

utilização de vários sistemas ao mesmo temo e que não 

se comunicam. Aliás, se comunicam naquilo que o 

Ministério do Planejamento quer que se comuniquem ou 

que o SERPRO libera comunicação, né? Poderia ser 

utilizado ou um ou outro, se eles se comunicarem. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Portanto, há que se considerar as diversidades culturais dos servidores, e assim não 

individualizar, nem culpar ou mesmo excluir os que têm dificuldades, como também citam os 

autores referenciados. Como exemplos, Dejours (2006) menciona o banalizar, individualizar 

esse sentimento; Ramos (1981) fala do homem que transcende a organização, consciente e 

crítico, voltado não para o que é ditado pela sociedade de mercado, para a sua 

individualidade, mas sim para o seu redor, para o valor do ser humano; e, Santos (2001), que 

considera o debate dos valores como questão de suma relevância para o exercício da 

cidadania. 

 

3.4.3.4 Emancipação 

 

Na categoria Emancipação, como nas categorias anteriores, encontra-se convergência 

nos discursos dos entrevistados das duas instituições quanto à percepção de cidadania dentro 

do mundo virtual, como pode ser visto no quadro 16.  

 

Quadro 16 – Percepção de cidadania na categoria Emancipação 

UF-3 UNG6 

Seguramente existem muitas pessoas que devem ter 

dificuldades no acesso, nunca fui favorável a 

atendimento totalmente on-line. Acho válido para 

algumas questões, mas acho que o atendimento 

tradicional, presencial, ainda é necessário. 

Ah, sim, eu não posso afirmar isso pra todos, tem uns 

que usam bem, e a ferramenta está sendo, assim, 

excelente... Agora os que têm dificuldades, como 

estou lhe falando, pra eles não facilitou, e não 

facilitando pra eles, não facilita pra gente também. 

Fonte: A autora (2014). 
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Importa considerar essa Emancipação visualizando o momento histórico, 

corroborando Martins (2011), conforme relatos convergentes de servidores de ambas as 

instituições (quadro 17).  

 

Quadro 17 – Convergências na categoria Emancipação  

UF-5 UNG3 

Sim, otimizam o tempo, mas aí, de uma maneira guarda-

chuva, macro, falando de todas as tecnologias que, enquanto 

servidores, nós temos acesso. Elas ajudam, com certeza, e 

com o SIAPENET, você não depende mais do contracheque 

que o DAP manda para a secretaria e na secretaria a pessoa 

não está, vai dois dias, e você recebe três meses depois o 

contracheque. Hoje você consegue ver a prévia do 

pagamento e depois você consegue, no dia que está 

creditado, saber quanto eu vou receber esse mês. Você 

consegue até se programar em relação a isso, não está 

lançado o plano de saúde, vou lá ver o que aconteceu, já 

consegue ter essa previsibilidade.  

Muito, muito, muito. Nesse sentido, a 

tecnologia é fantástica. O tempo que nós 

perdíamos antigamente, pra fazer, por 

exemplo, uma folha de pagamento antes de 

90, era terrível! Depois que nós começamos a 

trabalhar com o SIAPE, em 91, as coisas 

ficaram bem mais fáceis, a tecnologia nesse 

ponto ajudou bastante a vida da gente. Foi 

uma boa implantação.  

Fonte: A autora (2014). 

 

E, nesse sentido, a modernidade cada vez mais se faz presente dentro do próprio 

sistema, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, se desatualiza (quadro 18).  

 

Quadro 18 – Críticas na categoria Emancipação 

UF-6 UN-5 

Sim, com certeza. A minha única crítica que eu teria 

com o SIAPENET é aquele acesso para digitar o log 

in, pra digitar senha, que é ali na tela, eu acho muito 

lento. Por exemplo, eu uso tablet, no ipad não 

consigo ver aquilo ali, ele sempre dá algum erro. 

Sim, considero o SIAPENET um sistema de fácil 

utilização, rápido, tirando às vezes que ele trava. É, 

ele às vezes fica travado. Temos que parar, fechar o 

site, e voltar depois... Mas isso não me incomoda, é 

apenas alguns minutinhos. 

Fonte: A autora (2014). 

 

Assim, em consonância com os autores referenciados e citando Krapívine (1986), a 

evolução das tecnologias da informação seria a possibilidade igualitária de emancipação, a 

linguagem tecnológica como possibilidade de transformação do mundo. Isto porque é 

perceptível, em todos os discursos elencados até o momento e em todas as categorias, que a 

noção do outro se interliga e faz parte da compreensão de cidadania; aí se incluindo tanto a 

preocupação com o seu próprio caminhar: “não consigo ver aquilo ali, ele sempre dá algum 

erro” (UF-6); como com o caminhar do outro: “não facilitando pra eles, não facilita pra gente 

também" (UNG6). Em síntese, estão atentos a “tirando às vezes que ele trava” (UN-5). 
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3.4.3.5 Liberdade  

 

Encontra-se convergência nos discursos dos entrevistados das duas instituições quanto 

à percepção de cidadania na categoria Liberdade, no sentido de que o ser independente, livre, 

é aquele que tem garantido o acesso aos espaços, ao mundo sem fronteiras, aos espaços 

geográficos. Assim, os entrevistados avaliam se há independência nesse mundo virtual, se há 

liberdade de escolha, se há percepção do exercício da cidadania por parte dos servidores 

(quadro 19). Tais discursos corroboram a visão de Castells (2000) sobre a necessidade de 

maior liberdade, no caso, aos servidores, para que exerçam e desenvolvam seus potenciais.  

 

Quadro 19 – Percepção de cidadania na categoria Liberdade 

UF-7 UNG1 

Sim. Isso, também tem isso, melhora, posso acessar da minha 

casa, de qualquer computador. No entanto, muitas coisas na 

UFF, de sistema, eu aprendi sozinha, não tive um treinamento. 

Então eu acho que isso atrasa um pouco o processo.  

Sim, acredito que está proporcionando 

independência e facilidade também. 

Acabou um pouco dessa coisa burocrática, 

preenche papel aqui, preenche papel ali... 

Fonte: A autora (2014). 

 

Bem como Santos (2001), em contraste com o que denomina globalização perversa, 

investe na esperança, e assim, na possibilidade de mudanças. Nesse sentido, os discursos 

seguintes convergem a uma transcendência do momento dessa transição, desse acesso ao 

espaço geográfico virtual (quadro 20).  

 

Quadro 20 – Sentimentos relacionados à categoria Liberdade 

UFG7 UN+6 

Eu te dou a mão nesse mundo físico, e nós 

mergulhamos no mundo virtual, e ninguém fica 

vagando. 

Aí é que está. Ela proporciona uma independência, 

entretanto, uma dependência. Você depende do aprender 

pra poder se tornar independente no utilizar.  

Fonte: A autora (2014). 

 

Neste momento, a categoria Liberdade é perceptível mais uma vez nos autores 

referenciados, tal como em Santos (2001), quando se refere ao espaço do cidadão, e assim o 

da cidadania, enquanto espaço geográfico; e Ramos (1963), quando traz o homem que prima 

pela liberdade e “defende o ser humano contra o embrutecimento, a rotinização mental, a 

alienação” (p.149). O que permite vislumbrar, que apesar da hegemonia que há, na atualidade, 

na teoria da administração convencional, unidimensional, de mercado, há uma contrapartida 

com a Teoria Organizacional de Guerreiro Ramos (1983), e mais ainda, com a Teoria do 
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Espaço-Dinâmica Organizacional de Martins (2011), em analogia à liberdade do pintor em 

criar com suas matizes, consciente do trabalho societário realizado com um coletivo de 

pessoas. 

 

3.4.3.6 Respeito 

 

Como nas categorias anteriores, na categoria Respeito há convergências na percepção 

dos servidores das duas instituições quanto à sua cidadania, no sentir-se respeitado em sua 

vivência com este novo mundo virtual nas organizações (quadro 21). 

 

Quadro 21 – Percepção de cidadania na categoria Respeito 

UF-5 UNG7 

Sim. Porque tenho minha 

independência, não dependo de chefe, 

não dependo de ninguém para ter 

acesso às minhas informações 

extremamente pessoais, como renda, 

né? Tenho uma visão que renda é uma 

coisa muito ligada à dignidade da 

pessoa humana, então você vendeu sua 

força de trabalho, então aquilo está 

diretamente implicado na sua 

dignidade humana. E você dar 

transparência, você dar acesso a essa 

pessoa, é você dar dignidade a ela.     

No meu ponto de vista, sim, porque você tem esse respeito com a 

sua vida, porque você tem, na sua mão, sua vida emocional, 

pessoal, [...] não preciso ir lá ao órgão e expor a minha vida [...] 

você tem respeito e autonomia maior de sua vida. No caso de não 

ter esse acesso: [...] eu percebo, às vezes, nas pessoas, que elas 

acham que você tem que fazer, não pensam nelas enquanto pessoa, 

que seria melhor elas terem esse acesso direto, essa liberdade às 

suas informações e autonomia. Não, a maioria [...] acha que o órgão 

é obrigado a te dar aquela informação [...] pra elas tanto faz, não 

quer ter essa autonomia. Não quer ter essa liberdade. Eu acho que 

tem muito a ver com a falta de informação, da prática, do 

treinamento, e porque acham mesmo que é o órgão que tem que 

dar. Entendeu? É essa minha percepção, né? 

Fonte: A autora (2014). 

 

Enquanto nos discursos do quadro 21 encontra-se o sentimento de respeito, nos 

discursos a seguir (quadro 22), verifica-se o inverso, o sentir-se desrespeitado, devido, 

principalmente ao sentimento de invasão aos seus dados.   

 

Quadro 22 – Sentimentos negativos convergentes na categoria Respeito 

UF+7 UN-6 

O fato de estar liberado o seu cadastro dentro do 

SIAPENET para esses bancos que fazem 

empréstimo, isso é falta de respeito. Se existe 

um caminho para você ter acesso àquilo ali... 

Pra mim, aquilo ali era individual, só eu mexia, 

ninguém mais mexe, ninguém tem acesso. Mas 

se as agências de financiamento, os bancos de 

modo geral, têm acesso sem a minha 

autorização, isso é falta de respeito! Por que eles 

têm direito a esse acesso? Isso é privativo, isso é 

meu! São minhas informações! 

Em relação ao SIAPENET, sim, pelo fato de você ter uma 

senha pra acessar seus dados pessoais através dessa senha. 

Mas se estivéssemos falando do portal da transparência, eu 

diria que não, você estaria expondo demais ali o teu lado 

financeiro pra qualquer pessoa, e aí eu achei um tanto 

quanto pesado expor esses dados. Em relação à 

consignação, eles enchem o saco demais! Não sei como 

eles fazem para acessar... Acredito que não seja pelo 

SIAPENET. Se as empresas tiverem acesso ao SIAPENET 

para terem informação sobre margem, acho isso uma falha 

muito grande! Não deveria ter. 

Fonte: A autora (2014). 



60 

Assim, nos discursos exemplificados se encontra Santos (2002), segundo o qual a 

importância do cidadão passa principalmente pela categoria Respeito, pois este é a 

consagração da cidadania. Nesse sentido, nas primeiras respostas, que convergiram e são 

exemplos das duas instituições, verifica-se que os servidores sentem esse respeito em relação 

à sua cidadania, já que têm acesso aos seus dados e informações (UF-5), assim como 

percebem o quanto significa, para os demais servidores, terem o domínio desse acesso 

(UNG7) e, assim, de fazer-se respeitar. Já no segundo momento, também convergente nas 

duas instituições e similares a outras respostas, ressalta-se o sentimento de sentir-se 

desrespeitado, principalmente em relação à falta de controle sobre quem acessa os seus dados, 

principalmente o incômodo provocado pelas financeiras/consignações, bem como a questão 

da Lei da Transparência. Dessa forma, como asseverado por Santos (2002), por conta da 

racionalidade econômica, se desrespeita o cidadão. 

 

3.4.3.7 A percepção de cidadania no acesso ao contracheque impresso 

 

Como um dos últimos pontos de análise a ser ressaltado, e intencionalmente colocado 

em destaque, em que se encontra convergência nas duas instituições nos discursos de todos os 

entrevistados, sem exceção, relaciona-se à percepção de cidadania na questão do acesso ao 

contracheque via Portal SIAPENET. Isso porque, a partir do mês de julho de 2013, para que o 

servidor continue a ter o seu contracheque impresso, tornou-se necessário que ele faça uma 

opção para tanto. Porém, essa opção só pode ser realizada através do próprio sistema. Ou seja, 

existe a necessidade de o servidor estar inserido no sistema até mesmo para não ser obrigado a 

utilizá-lo.  

Dessa forma, o discurso sobre a suspensão do contracheque impresso esteve presente 

nas respostas de todos os entrevistados, de todas as categorias, ora aparecendo em uma, ora 

em outra resposta, ora se recolocando em outra questão. Como exemplos, seguem 

depoimentos relacionados às seis categorias delimitadas.  

 

Acessibilidade:  

 

Na verdade, eu só entrei no SIAPENET porque nós fomos avisados que, para 

receber o contracheque impresso, a gente teria que acessar o SIAPENET para fazer a 

solicitação. Na verdade, foi aí que entrei no SIAPENET, para solicitar o 

contracheque impresso. Desde então, só entrei umas duas vezes, no máximo. (UN-

2). 
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Inclusão:  

 

SIAPENET não entro, não sei entrar, é porque cortaram o contracheque no papel, aí 

eu fui lá no DRH, pra saber. "Ah, você tem que preencher uma ficha." Aí preenchi a 

ficha e entreguei lá. Aí fiquei esperando, aí nada [...] Só que eu entrei no SIAPE, 

acho que devo ter feito alguma besteira e perdi a senha, a informação que tem é pra 

ir no DRH pra requerer... Eu acho muito complicado, entendeu? Eu acho que era 

mais fácil, se você já recebia, ter um formulário: "você quer receber no papel?" 

(UN+2). 

 

Valor:  

 

[...] não está sendo prático. Acho que, se eu tivesse acesso, se tudo estivesse direito, 

seria prático. Eu não precisaria estar aqui hoje, que eu vim fazer isso pela terceira, 

quarta vez. Eu poderia estar na minha casa, acessando meus dados, ou então 

recebendo meu contracheque. Poderia ter ido ali e pego meu contracheque. (UF-1). 

 

Emancipação:  

 

Vou fazer um histórico. Alguns anos atrás, não muitos, o governo, que fez: ele 

continuou emitindo, no caso, contracheque, e deixou a cargo daqueles que não 

queriam mais papel poder acessar diretamente no sistema. Me parece que a adesão 

não foi tão grande assim, e eles agora fizeram ao contrário: tiraram de todos os 

ativos, e quem quiser em papel, tem que acessar o SIAPENET e fazer a opção. 

(UN+7). 

 

Liberdade:  

 

Eu vejo constrangimentos, tanto que muitos, quando sabem que podem voltar ao 

contracheque antigo, eles preferem. Não vejo uma satisfação, passa a ser um 

trabalho cansativo, não vejo facilidade... Muitos dizem: "não sei pra quê esse 

SIAPENET''. (UFG3).  

 

Respeito:  

 

Eu me sinto desrespeitado a partir do momento em que eu próprio não tenho acesso 

e outras pessoas têm, pra oferecer consignações. Nesse sentido, acho péssimo. Eu 

gosto de ter os papéis, é uma obrigação do meu empregador me dar esse documento, 

meu contracheque. (UF-4). 

 

Como pode ser visto nos discursos postados no próprio portal, o quesito do 

contracheque acessível no sistema do Portal SIAPENET é de suma relevância, fazendo parte 

dos dados financeiros dos usuários. E, como vimos em Castels (2000), as finanças são vistas 

como um dos primeiros motivos para o desenvolvimento e a universalização da internet, o que 

é corroborado também por Santos (2001), em sua fala sobre o motor único. 
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Tanto é que, nos discursos convergentes nas duas instituições, é constante a crítica à 

falta de comunicação/treinamentos para o acesso ao sistema. No entanto, para os módulos do 

sistema financeiro, gerenciais, as comunicações aparentemente acontecem; assim como as 

com o canal do SEGEPE parecem funcionar melhor para esses departamentos, como se pode 

observar nas falas a seguir: “e tem um feedback com a SEGEPE [...] cada probleminha [...] a 

gente faz a pergunta e tem a resposta, no meu caso que utilizo muito [...] parte gerencial de 

orçamento de relatório para folha de pagamento” (UFG5); "[...] quando eu preciso, qualquer 

coisa que eu preciso, que o sistema não me deu, entro em contato com o planejamento, e aí 

eles abrem algum acesso pra gente” (UNG3).  

Isto é, para o sistema financeiro, gerencial, existe um atendimento, diferentemente do 

que acontece em relação a outros departamentos, em que a comunicação com as instâncias 

superiores são mais dificultadas, demoradas e acontecendo também de não darem resposta: 

 

Porque a gente trabalha através de decretos, leis, quando chega, você tem que 

executar, nós somos operacionais, né? E a gente acaba executando sem treinamento. 

[...] inclusive para o gestor não é fácil, porque muitas vezes a gente utiliza o canal 

SEGEPE e fica ali esperando resposta e às vezes nem vem. (UFG4). 

 

Está um pouco difícil. Antes a gente conseguia ligar, agora você passa um e-mail. 

Agora eles criaram um Alô SEGEPE, que também é um meio de comunicar, mas 

falar, ter resposta, não. (UNG5). 

 

Assim, como ressalta Santos (2002), sobre a existência de cidadãos diferenciados de 

acordo com sua localização geográfica, o que se reflete também em sua condição social, nesse 

espaço geográfico virtual da organização existe um lugar diferenciado, pode-se dizer 

privilegiado, para o qual é facilitada a interlocução com os órgãos superiores competentes.  

 Denota-se, assim, que o servidor está atento à percepção de cidadania, o que reporta a 

Ramos (1981), na sua crítica à sociedade do mercado, a qual coloca a questão financeira à 

frente da condição do homem. Assim como Silveira (2001) enfatiza a importância de os 

usuários terem acesso à informação tanto na forma virtual como por meio de cópia impressa, 

de modo a lhes facilitar a comunicação com a organização. 

Nesse sentido, a decisão de suspensão dos contracheques impressos, vinda dos órgãos 

superiores no mês de julho de 2013, vem gerando preocupações, como se pode observar em 

discursos convergentes nas duas instituições, visando a solução ou amenização dos problemas 

gerados, uma vez que, para continuarem a receber o contracheque impresso, a única forma de 

fazerem tal opção é através do Portal do SIAPENET. Esta preocupação pode ser assim 

retratada e resumida como sentimento percebido na totalidade dos discursos: 
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Isso é uma das coisas que mais me causou indignação: como é que as pessoas vão 

optar "eu quero receber em papel ou digital", se pra elas optarem elas precisam usar 

da tecnologia, desta ferramenta, se elas não sabem usar? Então elas não podem 

optar, então elas não têm direito a contracheque algum. E isso é cercear direito, aí é 

cerceamento de direito, não é o SIAPENET, né? Não é o sistema SIAPENET. É 

quem teve essa ideia esdrúxula de fazer isso. (UN+6). 

 

Por fim, a última pergunta, dirigida aos servidores na função gerencial/cadastradores, 

os quais acessam o sistema via órgão, teve o objetivo de saber se estes utilizam o Portal 

SIAPENET para consultar seus dados, suas informações pessoais, tal como fazem os demais 

servidores. Pode-se dizer que é quase uma unanimidade, nas duas instituições, a não 

utilização do portal para suas demandas pessoais.  

Como todos os servidores deste segmento têm acesso ao sistema através do órgão em 

que trabalham, e nele encontram as informações de que precisam, uma parcela considerável 

deles não utiliza o Portal SIAPENET. As justificativas são as mais variadas, a maior parte 

convergindo quanto ao não uso do portal, como se pode verificar nas respostas inseridas no 

quadro 23. 

 

Quadro 23 – Justificativas para o não uso do Portal SIAPENET 

UFG2 UNG2 

Eu? Não eu nem tenho ainda, mas vou fazer. Ainda não tenho, 

por causa da facilidade de entrar no órgão quando quero. Mas 

eu vou ter que fazer meu SIAPENET, vou fazer praticamente 

obrigada, quando eu me aposentar não vou ter mais acesso.  

Não utilizo o SIAPENET deve ter mais de 

seis anos, porque não tem essa relevância, 

raramente consulto uma questão mais 

pessoal... 

Fonte: A autora (2014). 

 

Assim, fica perceptível um sentimento de contradição à ferramenta, em que se coloca 

ser boa para se acessar de qualquer lugar e a qualquer tempo, mas isso se o servidor tiver 

condições de acessá-la, se tiver um computador, e-mail, independência. No entanto, o sistema 

pode travar, não querer funcionar! Também depende da possibilidade e da dificuldade de se 

fazer um manual com instruções do passo a passo.   

Quando nos discursos é colocado que não houve um trabalho para atrair as pessoas 

para o uso dessa ferramenta, percebe-se como os autores referenciados situam, em especial 

Santos (2002), o lugar do cidadão, agora usuário, reservado a poucos. Estes são os 

“subcidadãos”, “subusuários”, os que não foram convidados para fazer parte da cidadania.   
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3.4.3.8 Avaliação, sugestões e críticas 

 

Ao final das entrevistas para todos os segmentos, perguntou-se aos entrevistados se 

tinham algum assunto a ser acrescentado, bem como alguma crítica ou sugestão. Dessa forma, 

parte considerável dos entrevistados muito acrescentou nesse momento, como se pode 

verificar nos exemplos do quadro 24. 

 

Quadro 24 – Avaliação, sugestões e críticas ao sistema SIAPENET 

SERVIDORES DA UFF SERVIDORES DA UNIRIO 

UFG1: [...] um curso dado pela UFF, mesmo para 

saber entrar, conhecer... Não sei se adianta muito, se 

onde trabalha vai ter o computador. 

UNG1: Bom, diminui a burocracia, elimina a papelada. 

UFG2: O sistema, que não facilita nada, é a tal da 

dificuldade, que acho que deveria ter um modo mais 

simples para as pessoas acessarem. 

UNG2: [...] uma tendência tecnológica que se tem hoje 

em dia: um sistema mais amigável, um layout mais 

web, um layout mais leve, com uma aparência mais 

suave, menos cansativo.  

UFG3: Critica senha consignada – sistema 

inoperante – sistema em manutenção. 

UNG3: A sugestão que daria para o SIAPE 

acompanhar um pouco mais a tecnologia. O SIAPE 

está meio complicado, pelo que eu sei. Não sei se é 

verdade, o sistema que eles estão agora é o mesmo 

praticamente de quando implantado em 91. O SIAPE 

deveria se aperfeiçoar um pouquinho mais, inclusive 

para colocar informações que não têm campo para 

entrar.  

UFG4: Eu acho assim, que tem que ter um meio mais 

fácil e seguro, para que as pessoas saibam ter acesso 

à sua vida, sem depender de ninguém. 

UNG4: [...] sistema que pudesse proporcionar tudo 

isso: lançamento de férias pelo próprio servidor, do 

próprio local de trabalho - é diminuir a frequência dos 

servidores nos departamentos de RH. 

UFG5: Temos um canal de comunicação, que a gente 

pode sugerir, pode tirar dúvidas, e a gente consegue 

atenção dos técnicos de lá. 

UNG5: Números e bolso é, hoje em dia, o coração! 

Reciclando, cursos. Multiplicadores. Não pode 

desprezar o home. 

UFG6: Semana de Cadastramento – servidores que 

possam dar esse auxílio com computadores no saguão 

da Reitoria; HUAP; Unidades; para não só fazer o 

cadastro, porém dar todo um suporte, como e-mail, 

informativo, com a intenção para que todos se 

cadastrem, e que isso seja divulgado. 

UNG6: Retrabalho... Muitos sistemas que não se 

comunicam, tendo que informar em cada um a mesma 

coisa. 

 

UFG7: Está na hora de fazer isso [...] do 

envolvimento da universidade que precisa trazer as 

pessoas [...] quando eu me aproximo de você, eu crio 

confiança... Criar um núcleo para se fazer isso, uma 

sala virtual dentro da Universidade, um espaço 

virtual para o servidor. 

UNG7: Poder marcar férias. Eu acho a ferramenta 

muito boa, só acho que ela foi mal implantada, no 

sentido de orientação, de orientar as pessoas de como 

usar aquilo. 

UF-1: Crítica ao processo de cadastramento. 

Informação e transparência. 

UN-1: Links mais explicativos, manual, divulgação, 

cursos. 

UF-2: Faz pouco uso (não sabia do contracheque). UN-2: Não sei muito sobre o SIAPENET. Acesso para 

o contracheque. 

UF-3: Critica transparência. UN-3: Acho que o SIAPENET poderia abranger um 

maior número de ferramentas, alguma coisa [...] para 

estimular as pessoas a entrarem mais. 
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UF-4: Férias. Melhorar login. UN-4: Geralmente, as pessoas que têm dificuldades 

rejeitam essas novas tecnologias, rejeitam o novo, 

entendeu? Então, o que acontece? Eles ficam com as 

suas dificuldades e não aceitam que os jovens os 

ensinem. A sugestão é que os jovens tenham mais 

paciência com qualquer pessoa. 

UF-5: Essa é a visão que tem que mudar, visão de 

entender que o cliente interno é importante A hora 

em que se investir em RH, a universidade vai 

caminhar muito mais, o próprio clima em ambiente 

organizacional melhora muito. 

UN-5: Sistema trava. 

UF-6: Melhoria na digitação do log in, senha. UN-6: “Mãos livres”, independência no sistema. 

UF-7: Treinamento, maiores informações.  UN-7: Informar quais são os benefícios pro servidor, 

porque o benefício não é só aquele que é real, num 

contracheque, ou pro servidor fora a parte física. E sim, 

a parte não física, a parte intangível, isso sim faz parte 

de um benefício para o servidor. É você poder ter essas 

informações: Programa de Prevenção e vigilância à 

saúde do servidor público. Esse programa foi 

implantado em 2008, implantado e implementado no 

mesmo ano, pelo Secretário Duvanier, que faleceu há 

cerca de dois anos, ne´? 

UF+1: Simplificar o sistema. 

 

UN+1: Avalia que é uma ferramenta muito importante 

para acompanhar a sua trajetória na universidade, 30 

anos, e acessa o sistema sem problemas, para ver 

férias, contracheque, em que fez a opção pelo 

impresso, e acessa mais de casa. 

UF+2: Então, acho que é muita burocracia... Precisa 

ser mais simples. 

UN+2: Resistência a aprenderem. 

UF+3: A sugestão é isso, a gente procurar colaborar, 

quem trabalha com o SIAPENET, cada servidor que 

encontrar dificuldades, que ache que o sistema fique 

vulnerável, que dê sua sugestão, né? Que demonstre 

de que maneira isso está vulnerável, pra poder cada 

vez mais fortalecer essa ferramenta de trabalho, que 

vai facilitar a vida de todo mundo, da mesma forma 

que o telefone celular, gente! 

UN+3: É um sistema complicado. Tentar fazer um 

manual facilitador desse sistema. 

UF+4: Sistemas se comunicarem. UN+4: Treinamento.  

UF+5: Fazer um levantamento, verificar os que não 

acessam e fazer um treinamento. Esclarecer mais as 

pessoas. 

UN+5: Sistema está razoável. Servidores e a preguiça. 

UF+6: Visão crítica: não é tudo mil maravilhas, filas, 

sistema fora do ar. 

UN+6: Que a página fosse autoexplicativa. Há 

necessidade de uma política de inclusão digital, que 

não é colocando antena hi-fi em comunidades e nem 

obrigando as pessoas. 

UF+7: Tecnologia gera mais autonomia, 

independência e mais trabalho, porque você fica 

acessível 24 horas, inclusive final de semana. Não 

tem mais férias. Trabalho é de segunda a sexta e 

questiona a comunicação por e-mail. Celular e tudo, 

computador ligado. Trabalha muito mais. 

UN+7: Evolução. Antigamente o nome era "terminal 

burro". 

Fonte: A autora (2014). 

 



66 

Conforme os depoimentos do quadro 24, denota-se que todos os entrevistados têm 

algo a acrescentar, como avaliações, críticas, satisfatórias ou não, e sugestões, em que todos 

buscaram dar a sua contribuição. Alguns manifestaram satisfação com o sistema; outros, 

preocupação com os que não conseguem acessá-lo; há constatação de que o sistema é 

complexo; não é atrativo, tem entraves; mas que é um facilitador; de que é necessário 

aperfeiçoá-lo; da necessidade de se manter a forma tradicional de acesso também; do 

cadastramento das férias; de se conhecer o sistema; o fato de os sistemas não se comunicarem, 

o que acarreta o retrabalho; e o fato de estar disponível nas 24 horas do dia e de ser cobrado 

por isso.  

Enfim, são inúmeras as situações advindas do campo e convergentes nas duas 

instituições pesquisadas, e que demonstram o quanto os servidores estão afinados em relação 

à percepção de cidadania nesse novo espaço geográfico virtual. 

 

3.4.4 Classificação dos entrevistados por escolaridade e faixa etária 

 

Assim, como ilustração final, ressaltando que a seleção dos entrevistados se deu 

aleatoriamente e o critério utilizado foi somente o de acessibilidade das instituições 

pesquisadas, para uma melhor compreensão da amostra dos sujeitos entrevistados, segue a 

distribuição dos servidores por escolaridade e faixa etária.  

No gráfico 1 é demonstrado o grau de escolaridade dos servidores da UFF. 

 

Gráfico 1 - Demonstrativo do percentual por escolaridade dos servidores da UFF 

 
Fonte: A autora (2014). 
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Gráfico 2 - Demonstrativo do percentual por escolaridade dos servidores da UNIRIO 

 
Fonte: A autora (2014). 

 

Numa sucinta análise da escolaridade dos servidores da UFF e UNIRIO entrevistados 

se encontram: 

a) no nível Superior: 90% da UFF e 71% da UNIRIO;   

b) no nível Médio: 5% da UFF e 24% da UNIRIO;  

c) no nível Fundamental: 5% da UFF e 5% da UNIRIO.   

 

 

Gráfico 3 - Demonstrativo do percentual por faixa etária dos Servidores da UFF 

 
Fonte: A autora (2014). 
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Gráfico 4 - Demonstrativo do percentual por faixa etária dos Servidores da UNIRIO 

 

Fonte: A autora (2014). 

 

Numa sucinta análise da faixa etária dos servidores entrevistados se encontram: 

a) com 20 a 30 anos de idade: 5% da UFF e 9% da UNIRIO; 

b) com 40 a 60 anos de idade: 42% da UFF e 67 % da UNIRIO;  

c) com 60 a 70 anos de idade: 24% da UFF e 10% da UNIRIO.  

 

Comparativamente, nessa amostra, que foi aleatória e por conta da acessibilidade, se 

percebe, como diferenças entre as universidades, que o nível de escolaridade e de idade na 

UFF é maior que o nível na UNIRIO, o que possibilita à UNIRIO um crescimento na 

escolaridade, bem como na faixa etária, que é mais jovem. 

Por fim, como dado do campo, entre muitos, se realça alguns exemplos, que, por conta 

de todos os discursos, demonstram ser uma quebra de paradigma tanto nos discursos 

referentes aos quesitos faixa etária, bem como escolaridade, em relação à percepção e 

exercício da cidadania, nesse novo campo geográfico virtual: 

 

a) UF+3, com 46 anos de instituição, 64 anos de idade, doutorando, que se encontra 

fascinado com o avanço das tecnologias, explicando que as utiliza no trabalho e o 

quanto elas o agilizam e facilitam. Relembra momentos em que elas não faziam 

parte do trabalho, citando a dificuldade de comunicação quando, em emergências, 

tinham que utilizar "orelhões", trazendo à memória inclusive as fichas; e, reporta a 

maravilha que hoje é um celular, que no celular tem tudo, inclusive internet. Faz 

uma analogia quanto à resistência da utilização das tecnologias, quando se iniciou o 
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uso cartão de crédito, dos que preferiam o talão de cheques; e hoje quase não se 

utiliza mais talão de cheques. 

b) UNG3, com 39 anos de instituição, 62 anos de idade, nível superior, também se 

encontra satisfeito com as tecnologias da informação e fala do tempo que se perdia 

pata fazer uma folha de pagamento, que antes de 1990 era um muito difícil, e a 

implantação das tecnologias foi de suma importância.  

c) UF-7, com dois anos e meio de instituição, 26 anos de idade, nível superior, dois 

anos e meio de instituição, não conhece na verdade, o sistema do SIAPENET. Ao 

entrar na UFF, pouco lhe explicaram sobre o sistema, e lhe deram a senha, apenas 

para consulta do contracheque, e não lhe explicaram nada de sistema, nenhum teve 

treinamento. Acha que a UFF teria que proporcionar treinamentos aos servidores 

que chegam, bem como informações, conhecimento da universidade. 

d) UN-2 tem 10 meses de universidade, 20 anos de idade e nível médio. Só entrou no 

SIAPENET por conta de ser avisada quanto à solicitação do contracheque 

impresso; usa o sistema ao mínimo e considera que facilita para ver a prévia. 

e) UFG6 tem nove anos de instituição, 32 anos, é mestrando. Demonstra a importância 

das tecnologias da informação, da ferramenta do SIAPENET, da preocupação com 

os servidores que não têm acesso, e junto à sua equipe de trabalho, incrementa 

formas de atendimento e inclusão do maior número possível de servidores. 

f) UN-7 tem 8 anos de instituição, 39 anos, é mestrando. Ressalta a importância do 

sistema, se sente invadido por conta das consignatárias e Lei da Transparência. 

Ressalta a importância do SIAPENET Saúde para o servidor, e assim da 

importância de conhecimento do sítio. 

 

Nesses exemplos acima, denota-se uma quebra de paradigmas, ao se verificar nos 

discursos que os jovens têm mais facilidade de acesso, no entanto, percebe-se, nos que estão 

com mais tempo de serviço e de idade, um comprometimento maior em lidar com o sistema, 

talvez até por conta das dificuldades que lembram ter passado. 

E ainda cita-se o exemplo dos medianos, que são engajados e se aprofundam no 

conhecimento do sistema, propondo soluções, de forma a que mais pessoas consigam acessá-

lo. Assim, uns bem mais, outros um pouco menos, todos estão cientes e conscientes da 

questão referente à cidadania e como está sendo essa vivência no mundo virtual. 
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3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Esta pesquisa tem como base a análise de discurso. Segundo Gill (2010), na realidade, 

os analistas de discursos não procuram processos universais, pois o discurso está sempre 

conectado a uma circunstância, e assim, é possível utilizar os recursos interpretativos 

particulares para contextos específicos. 

Importa, ainda, considerar que os resultados da pesquisa foram encontrados a partir da 

vivência observada em um grupo; por esse motivo, muitas coisas podem não ter sido 

capturadas pelas entrevistas, principalmente porque o campo da amostragem é muito vasto. 

E, por tratar-se de abordagem interpretativa, os resultados desta pesquisa não 

permitem generalizações do tipo causa e efeito, mas o fenômeno, restrito às duas 

organizações, poderá servir de base para a compreensão de sua ocorrência em contextos 

similares. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Eu te dou a mão nesse mundo físico 

 e nós mergulhamos no mundo virtual  

e ninguém fica vagando. 

(UFG7) 

 

Ao concluir este trabalho, pergunta-se se foi possível responder ao seu objetivo geral: 

levantar e analisar a percepção de cidadania de servidores da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

relativamente à obrigatoriedade da utilização das ferramentas do SIAPENET para acesso às 

informações pessoais e funcionais, verificando as principais implicações dessa 

obrigatoriedade no ambiente organizacional. 

Das implicações do mundo virtual no mundo do trabalho, estariam as cidadanias sendo 

impedidas?  

Ressalte-se que não se está em busca de uma verdade absoluta, que os resultados 

representam tão somente os fatos que o campo evidenciou. Campo esse que representa um 

pequeno universo dentro de um universo bem maior, o que não invalida a pesquisa, e sim, 

proporciona uma reflexão e possibilidades de mudanças e pesquisas futuras. 

Assim, nesta pesquisa buscou-se responder ao objetivo principal, num caminhar 

crescente, através dos objetivos específicos, norteados pelos referenciais teóricos e pelas 

categorias pré-fixadas e intrinsecamente relacionadas à definição de cidadania, à luz de Santos 

(2002), que são: acessibilidade, inclusão, valor, emancipação, liberdade e respeito, e pelas 

respostas encontradas no campo.  

Iniciou-se este estudo pela contextualização histórica do surgimento e utilização da 

internet no ambiente organizacional, em que uma parcela dos entrevistados tem a lembrança e 

relatou o momento da implantação das tecnologias e sistemas de informação em suas 

instituições. Cabe ressaltar que esses resultados foram convergentes nas duas instituições. 

Como visto nos dados levantados nas entrevistas, não houve participação dos 

servidores no processo de decisão, mas tão somente a ordem para que implementassem o 

sistema, assim como não houve treinamento para tanto.   

Desse momento, há relatos, inseridos no corpo do trabalho, que demonstram o 

contraste entre o que teoricamente é implantado e o que é considerado como ideal, o que os 

servidores vivenciam em realidade e os desdobramentos da implementação do trabalho. O 
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servidor tem a perfeita ideia de que deve haver treinamento, capacitação, que deve participar 

das decisões, porém isso não acontece na prática.  

Com esses discursos vindos do campo, muitas situações podem ser extraídas. Esta é 

uma visão crítica de uma parcela de servidores que vivenciaram esse momento e as múltiplas 

sinergias presentes nas dimensões do campo organizacional, que perpassam o tempo histórico 

e continuam a acontecer nos momentos atuais. Há servidores atentos ao seu ambiente e que, 

principalmente, em conjunto com seus pares, desenvolvem o real do trabalho, preocupados 

que todos estejam sendo respeitados e inseridos nesse novo mundo do trabalho virtual. 

A questão é: acessando ou não o sistema, o servidor faz parte do sistema. Seus dados 

ali estão. Tenha consciência disso ou não, goste ou não goste, queira ou não queira.  

De certa forma, como também esteve presente em alguns discursos, também há a Lei 

da Transparência, e assim, muito desses dados estão não só no sistema para seu próprio 

conhecimento, como para o conhecimento de todo o público, e esse discurso também é 

encontrado em algumas respostas, convergentes em ambas as instituições.  

Gradativamente, chega-se ao segundo objetivo específico, que busca analisar os 

princípios norteadores das políticas de implantação do SIAPE/SIAPENET no serviço público 

federal e da capacitação tanto dos gerenciadores como dos diferentes segmentos de recursos 

humanos da organização em relação ao uso da ferramenta tecnológica. 

Nesse sentido, outro exemplo demonstra essa situação do real do trabalho, semelhante 

a outras que foram encontradas convergindo nas duas instituições. Trata-se de equipes de 

atendimento ao servidor para sua inserção no Portal do SIAPENET que, embora sem 

treinamento inicial e preocupadas e perceptivas quanto à cidadania, desenvolvem formulários, 

folhetos explicativos, para proporcionar uma melhor e maior compreensão e inserção dos 

servidores nesse novo espaço geográfico virtual, e para que assim sejam cidadãos – usuários 

plenos. 

No entanto, observa-se que as políticas de implantação continuam a ser aplicadas 

unilateralmente, como aconteceu por decisão vinda dos órgãos superiores no mês de julho de 

2013, em relação à retirada do contracheque impresso para todos os servidores ativos. Nesse 

sentido, para continuarem a receber o contracheque impresso, a única forma de fazer essa 

opção é através do Portal do SIAPENET. Considerando que, como visto em campo, há uma 

parcela de servidores que não acessa o sistema, por diversos fatores, tal decisão tem gerado 

preocupações e problemas, que foram percebidos na totalidade dos discursos, em todas as 

categorias, em todos os segmentos e convergentes nas duas instituições, conforme relatado no 

corpo deste trabalho.   
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Diante dessa constatação, presente em muitos discursos, principalmente por estarem 

atentos à cidadania nesse novo mundo, os servidores ofereceram várias sugestões no sentido 

de conciliar e permitir a participação de todos, ainda que por uma via tradicional, que vimos 

ser teoricamente colocada. No entanto, em realidade não é dessa forma que vem acontecendo 

a implantação e o uso do sistema.  

Denota-se, assim, que, de maneira convergente nas duas instituições, uma considerável 

parcela dos servidores em todos os segmentos está ciente de que as tecnologias e os sistemas 

de informação têm sua importância e relevância. Conhecê-las é a possibilidade de não se 

tornar submisso nem dominado. É a possibilidade do Ser Humano utilizar a ferramenta em 

prol do Ser Humano. É a esperança de um mundo novo, em que todos possam estar inseridos 

de uma forma o mais igualitariamente possível.  

Outrossim, são preocupações constantes as possibilidades de inserção através de 

capacitação, de treinamentos, de haver um espaço físico tanto para treinamento quanto para 

utilização de computadores, para quem não os tem. Assim como também existe a busca por 

soluções, com sugestões. Cabe ressaltar que estas foram encontradas nos dados da pesquisa, 

em ambas as instituições.  

Assim, se chega ao último objetivo específico, que é analisar a concepção do mundo 

digital e suas interferências nos comportamentos sociais e individuais no trabalho. 

 Em relação às implicações desse novo mundo virtual no mundo do trabalho, em 

atenção à percepção da cidadania, do seu exercício, verificou-se, nos discursos dos servidores 

em ambas as instituições, situações em que se constata que muitas vezes os sistemas, não só o 

do Portal SIAPENET, bem como os outros sistemas também, têm as suas incongruências, 

uma vez que teoricamente seriam facilitadores, no entanto, em suas vivências os servidores 

reconhecem que os sistemas apresentam dificuldades no seu acesso e uso. 

Nesse sentido, tem-se como exemplos sistemas que não conversam entre si, 

provocando o retrabalho, o que leva o servidor a um desgaste emocional e cansaço. Esse 

desgaste acontece não só pelo fato de ter que fazer o mesmo trabalho em vários sistemas, mas 

também pelo fato de, ao acontecer um erro no lançamento de um só dígito, essa diferença 

causar “crítica” entre os sistemas, não permitindo o avanço.  

Como exemplo, encontrado em ambas as instituições e que pode ser replicado, tem-se 

o discurso apresentado por um entrevistado que “sutilmente” culpa os servidores que 

cadastram por cometerem erros, porém, esses erros aconteciam pelo fato de o servidor não ter 

à sua disposição um aparelho de telefone na época de seu ingresso e cadastramento na 

instituição, o que gerou essa “crítica” no sistema, por exatos três anos. Existem várias 
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ocorrências como esta, em que há relatos dos servidores ficarem impacientes a ponto de 

acontecer agressão verbal. 

Como visto, as tecnologias e sistemas de informação estão presentes nas organizações. 

O mundo virtual no mundo do trabalho é um fato consolidado, esse espaço geográfico virtual 

e dinâmico é real. Existe. Os servidores participantes desta pesquisa demonstraram estar 

conscientes e participantes do processo, principalmente em relação à percepção da cidadania, 

de sua acessibilidade, inclusão, valorização, emancipação, liberdade e respeito nesse novo 

ambiente que se apresenta. 

Eles estão cientes dessa importância, preocupados com a inserção com qualidade, de 

todos sem exceção, tanto de uma forma tradicional quanto na forma virtual. Estão cientes e 

atentos tanto em relação às facilidades quanto às dificuldades. Há os que vêm acompanhando 

essa mudança, há os que já chegaram durante a mudança.  

No entanto, é perceptível a questão ideológica, da globalização, do capitalismo, em 

que, para alguns é permitido ser um pouco cidadão, e a outros, em sua maioria, não. É sim, 

mais uma vez, a cidadania definida pelo espaço geográfico, neste estudo, o espaço geográfico 

virtual, uma vez que não é permitido o conhecimento a todos. Estão todos inseridos, sim; no 

entanto, não tão inseridos assim, como visto em uma fala, que estariam inseridos somente 

enquanto operadores. 

Na organização, quando alguns, por iniciativa própria, avançam e se aprofundam na 

busca do conhecimento e se voltam para a distribuição deste, vê-se o quanto a informação é 

vetada, não só pelo sistema, complexo, quanto pelo autoritarismo, como visto em outro 

discurso, segundo o qual aparentemente fazem de propósito. 

Percebe-se que há a intenção de se manter o afastamento das pessoas, neste caso, os 

servidores, do processo decisório, mantendo-os tão somente como operadores do sistema. Uns 

mais atuantes, outros, nem participantes, se isto é possível ainda. Podemos então dizer 

“subusuários”? “Subcidadãos”? Seria essa a intenção?   

No entanto, contrariando o individualismo, a globalização perversa, nos discursos 

encontrados no campo, nas duas instituições, encontra-se a possibilidade de construção de um 

mundo novo, de antever uma inserção nesse espaço geográfico virtual com qualidade, em que 

usuários com conhecimento serão cidadãos plenos. Seres Humanos, que têm no respeito e na 

solidariedade a consagração de sua cidadania (SANTOS, 2002). 

Assim, respondendo ao objetivo geral, os resultados demonstraram que sim, que foram 

encontrados servidores atentos à questão da percepção de cidadania em relação à 
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obrigatoriedade da utilização das ferramentas do SIAPENET para acesso às informações 

pessoais e funcionais, e suas principais implicações no ambiente organizacional. 

Verificou-se que, nas relações que estão sendo construídas, bem como a forma de 

inserção nesse ambiente organizacional, denominado neste trabalho como espaço geográfico 

virtual, os servidores públicos federais, nas duas instituições estudadas, estão atentos a essas 

relações e às implicações que ocorrem entre eles mesmos e esse mundo virtual que se 

apresenta, referentes à vivência e percepção da cidadania. 

Nesse sentido, a pesquisa mostrou, em consonância com o referencial teórico, a 

percepção crítica de cidadania e a possibilidade de mudança na ação dos servidores, cuja 

emancipação se dá com o esforço e união de todos, e que usuários realmente inseridos são 

cidadãos plenos. 

Como possibilidade de estudos futuros, considera-se que merecem ser estudadas e 

investigadas mais profundamente as formas como são colocadas as tecnologias e sistemas de 

informação nas organizações. Essas formas atualmente compreendem a imposição do sistema 

sem maior participação e/ou treinamento dos servidores/usuários, sem divulgação, sem 

atrativos, como opção obrigatória. Na realidade sem opção, como no exemplo das inovações 

do período: a retirada do contracheque impresso e as facilidades/dificuldades na certificação 

digital, em que mais uma vez não há participação, explicações maiores e/ou treinamentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Somos todos anjos de uma asa só  

e só podemos voar se abraçados uns aos outros. 

(Autoria desconhecida) 

 

Chega-se ao final deste trabalho com uma singela homenagem aos Griots
1
 e o desejo 

de que um dia se possa chegar a ser um deles. Como se ouviu dos entrevistados e dos que 

nessa jornada se cruzaram, quiçá seja o início de outros trabalhos, pois a sensação de 

incompletude se faz presente. 

A inquietação que guiou esta investigação foi a questão: estaria a tecnologia a 

atropelar o cidadão? Nas organizações, no mundo do trabalho, em que se passam as horas 

mais úteis de suas vidas, estariam os homens fazendo dessas horas realmente úteis? Ou 

somente contando tempo, não vivendo, sendo atropelados ou atropelando? Vida 

alienadamente vivida ou por demais crítica, não vivida? 

Estariam a perceber o que ocorre ao seu redor? Assim esta questão foi lançada ao 

desafio do campo, desnudando dentro do possível, já que é ilusão acreditar na total 

neutralidade, pois quem assim determina já está a determinar o seu domínio. Desnudando 

então a própria autora, lançada nesse mundo do encontro com o outro, com seus pares e com 

seus ímpares, aqui se chega, talvez com mais perguntas que antes, porém com descobertas 

interessantes. 

Nos livros, nos referenciais teóricos escolhidos, nos que em paralelo caminharam e 

aqui se juntaram, encontram-se todos os degraus iniciais, base para buscar a compreensão do 

que vinha, do que veio e ainda do que está por vir. São estes, também, encontros com o outro, 

autores, pessoas, que tiveram a sua história, que olharam em volta e relataram em letras suas 

vivências, seus questionamentos, suas visões de mundo.  

Mundo que, atualmente, parece caminhar além da velocidade da luz. Em que, a 

princípio, todos caminham na velocidade do virtual, que a muitos assusta; que a uns paralisa; 

que a outros desafia. As posturas são diversas, todos são seres humanos, com as suas 

singularidades. Porém, não se pode esquecer que são todos humanos, premissa simples e que 

                                                 

1
“A palavra griot foi criada pelos franceses referindo-se à tradução de dieli (Jéli ou Djéli), palavra africana traduzida por 

sangue e que remete o griot ao sangue, pois ambos circulam, um pela sociedade e o outro pelo corpo. [...] Responsáveis por 

guardar e transmitir a história dos reis e de seu povo, o griot é treinado na arte da palavra desde a infância e entre eles 

existem os que exercem o ofício de historiadores, genealogistas, contadores de histórias, poetas, músicos que cantam e 

tocam o tanta e o kora e os caçadores. [...] Ao contar histórias, contos e poesias épicas, os griots educam e encorajam seu 

povo, alimentando a memória, a consciência e o coração daqueles que os procuram, como um baú que guarda uma 

sabedoria ou um conhecimento acumulado em sua memória ao longo de sua vida e que tem como veículo de transmissão as 

técnicas linguísticas orais, física e musical.” Disponível em: 

<http://www.portalabrace.org/vicongresso/estudosperformance/F%E1tima%20Ver%F4nica%20-

%20Contar%20historias%20a%20partir%20da%20tradi%E7%E3o%20do%20griot.pdf> Acesso em: 24 abr. 2014 

http://www.portalabrace.org/vicongresso/estudosperformance/F%E1tima%20Ver%F4nica%20-%20Contar%20historias%20a%20partir%20da%20tradi%E7%E3o%20do%20griot.pdf
http://www.portalabrace.org/vicongresso/estudosperformance/F%E1tima%20Ver%F4nica%20-%20Contar%20historias%20a%20partir%20da%20tradi%E7%E3o%20do%20griot.pdf
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diz tudo. Que a tudo norteia. Essa é a postura da autora deste estudo, que se pode dizer 

radical, sim. Ser humano é ser humano, acima de tudo Ser humano. E isso, como Santos 

(2002) afirma, é o suficiente para ser cidadão. 

Ser humano é ser singular, é ser único e, contraditoriamente, é ser com o outro, é ser 

no outro. É no encontro com o outro que o ser humano se realiza. É no encontro com o outro 

que se é ser humano. Paradoxalmente, no desencontro também. É no encontro e no 

desencontro com o outro que o indivíduo é ser humano, que vive tudo o que o rodeia no 

mundo, no espaço geográfico físico e virtual, que já é presença real. E, neste estudo, está 

delimitado no “ilimitado” espaço geográfico virtual, organizacional. 

E assim, juntos com todos que aqui presentes se fizeram, chega-se ao final do que, na 

esperança, será o iniciar de muitos outros trabalhos, pois que a pergunta inicial foi, sim, 

respondida. Teve sua conclusão, porém não o seu fim, visto que a autora encontrou, em sua 

pesquisa, entre seus pares e seus ímpares, o estar atento, perceptivo em relação à vivência da 

cidadania nesse novo mundo virtual. Com a percepção crítica da necessidade de ser usuário 

plenamente inserido nesse novo mundo virtual - o Ser Humano, o Ser Cidadão. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA FEITA COM SERVIDORES NA FUNÇÃO 

GERENCIAL/CADASTRADORES 

 

Esta entrevista faz parte de Trabalho de Conclusão do Curso de Mestrado em 

Administração da Universidade Federal Fluminense - PPGAd e tem como objetivo 

compreender a percepção dos servidores na função gerencial/cadastradores na 

orientação da utilização do Portal SIAPENET. 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada  

 

Identificação do Entrevistado 

Tempo de Serviço na Instituição:  

Escolaridade:  

Idade: 

 

Como servidor que trabalha diretamente na função gerencial/cadastrador no 

sistema, você teve algum tipo de participação na sua elaboração e/ou implantação?  

Para trabalhar com o sistema, você teve algum tipo de orientação especializada? 

 

Em relação à utilização da ferramenta pelos servidores, você considera que: 

 

Acessibilidade 

1. Como você vê o fato da vida funcional do servidor ser acessada 

prioritariamente pelo sistema? Como você acha que isto se encaminhará num futuro 

próximo? 

 

Inclusão 

2. Como você percebe a obrigatoriedade de sua utilização? 

 

Valor 

3. Como você considera a utilização dessa ferramenta para o trabalho na 

Universidade? E para a vida funcional do servidor? 

 

Emancipação  

4. As tecnologias são criadas para facilitar nossa vida, nosso trabalho. Você 

considera que elas geram maior independência e autonomia ao servidor? E considera 

que otimizam o tempo? Por quê? 

 

Liberdade  

5. No caso, você acha que a tecnologia proporciona maior independência ao 

servidor, tendo em vista que poderá acessá-la no momento que precisar e quiser? 

 

Respeito 

6. Na sua percepção, você acha que o funcionário se sente mais respeitado, como 

profissional e como indivíduo, por ter acesso a uma ferramenta tecnológica como o 

SIAPENET? Por quê? 

 

7. Como servidor na função gerencial/cadastrador, como você avalia a utilização 

dessa ferramenta para a boa condução do trabalho?     
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APÊNDICE B - ENTREVISTA FEITA COM OS DEMAIS SERVIDORES 

 

Esta entrevista faz parte de Trabalho de Conclusão do Curso de Mestrado em 

Administração da Universidade Federal Fluminense - PPGAd e tem como objetivo 

compreender a percepção dos funcionários na utilização do Portal SIAPENET. 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

Identificação do Entrevistado 

Tempo de serviço na Instituição:  

Escolaridade:  

Idade:  

  

 

Perguntas: 

 

Acessibilidade 

1. Como você se sente, como profissional da universidade, em relação ao fato de 

sua vida funcional ser acessada pelo SIAPENET? 

 

Inclusão 

2. Como você percebe a obrigatoriedade de sua utilização? 

 

Valor 

3. Como você considera a utilização dessa ferramenta para o trabalho na 

Universidade? E para sua vida funcional? 

 

Emancipação         

4. As tecnologias são criadas para facilitar nossa vida, nosso trabalho. Você 

considera que elas geram maior autonomia? E considera que otimizam o 

tempo? Por quê? 

 

Liberdade  

5. No caso, você acha que a tecnologia proporciona maior independência, tendo 

em vista que você poderá acessá-la no momento que precisar e quiser? 

 

Respeito 

6. Você se sente respeitado, como servidor da UFF/UNIRIO e como pessoa, por 

ter acesso a uma ferramenta tecnológica como SIAPENET? Por quê?  
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ANEXO A - AUTORIZAÇÃO DA UFF PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO B - AUTORIZAÇÃO DA UNIRIO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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ANEXO C - CADASTRAMENTO DESENVOLVIDO PELA EQUIPE DA UFF 
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Acessar o Portal do SIAPENET, endereço www.siapenet.gov.br 
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CADASTRO 
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DESBLOQUEIO 
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ANEXO D - CADASTRAMENTO DESENVOLVIDO PELA EQUIPE DA UNIRIO 

  

 


