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RESUMO 

 

No começo do novo milênio uma nova geração de trabalhadores adentra os quadros 

do serviço público: a geração Y.  Pela primeira vez na história, três gerações de 

servidores trabalham juntos no poder executivo federal: Baby Boomers, Geração X e 

Geração Y. Cada geração possui características e atitudes peculiares que as 

diferenciam, o que, por vezes, leva a um clima de tensão no ambiente organizacional. 

Este trabalho tem por objetivos identificar se, e de que modo, as diferenças de 

características e as de atitudes geracionais são relevantes enquanto fonte geradora 

de conflito em um grupo de servidores do serviço público federal e a partir daí caso 

ocorram, buscar propostas que possam mitigar essas diferenças. Para atingir esses 

objetivos, optou-se por utilizar (como recurso metodológico) uma pesquisa 

exploratória de dados por meio de um estudo de caso. Os dados - coletados a partir 

de entrevistas semiestruturadas realizadas em determinada autarquia de ensino 

fundamental e médio do governo federal - foram tratados pela técnica de análise de 

conteúdo. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, identificou-se que as diferenças 

geracionais são perceptíveis pelos servidores no dia a dia e, eventualmente, elas 

provocam episódios de discordância na realização de algumas tarefas, comuns ou 

não. Por outro lado, diferentemente do fator geracional, identificou-se outro ponto de 

vista, que emerge como fonte geradora para o conflito: a rivalidade entre novos 

servidores (proponentes de nova realidade para serviço público), e servidores mais 

antigos (apegados a tradicionais costumes).  

 

Palavras-Chave: Diferenças Geracionais, Serviço Público, Conflito, Servidores. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

At the beginning of the new millennium a new generation of workers enters public 

service cadres: Generation Y. For the first time in history, three generations of servers 

working together in the federal executive branch: Baby Boomers, Generation X and 

generation Y, every generation has peculiar characteristics and attitudes that make 

them distinct, which sometimes leads to a climate of tension in the organizational 

environment. This work aims to identify whether and how the features and differences 

of generational attitudes are relevant as a source of generating conflict in a group of 

servers in the federal public service and, if they occur, get proposals that can mitigate 

these differences. To achieve these goals, we decided to use (such as methodological 

feature) an exploratory research of data through a case study. Collected data from 

semi-structured interviews carried out in a given municipality of elementary and 

secondary education in the federal Government-were treated by the technique of 

content analysis. Throughout the development of the survey, it was identified that 

generational differences are noticeable by the servers on a daily basis and, eventually, 

they cause episodes of disagreement in the execution of some tasks, common or not. 

On the other hand, unlike the generational factor, has another point of view, that 

emerges as a source for generating the conflict: the rivalry between new servers 

(proponents of new reality for public service), and older servers (attached to traditional 

customs). 

 

Keywords: Generational Differences, Civil Service, Conflict, Servers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUAIZAÇÃO 

 

Para Kapoor e Solomon (2011), não só o que diz respeito à cultura, à etnia de 

raça, ao estilo de trabalho e ao sexo promovem a diversidade na força de trabalho, 

nos dias de hoje. A idade também surge como um elemento de mudanças 

demográficas que impactam o ambiente organizacional.  

A partir do começo do novo milênio essa diversidade ficou mais acentuada, 

pois os gestores passaram a lidar com a entrada de uma nova geração de 

trabalhadores, os quais proporcionaram mudanças no ambiente de trabalho: a 

geração Y.  Pela primeira vez na história, quatro gerações compõem a força de 

trabalho moderna: Veteranos - que compreende os nascidos entre 1925 e 1942, Baby 

Boomers - que compreende os nascidos entre 1943 e 1960; Geração X - que 

compreende os nascidos entre 1961 e 1981; e Geração Y - que compreende os 

nascidos entre 1982 e 2000 (SMOLA e SUTTON, 2002; KAPOOR e SOLOMON, 

2011). 

Cada geração possui características e atitudes que as diferenciam - valores, 

visões do mundo, formas de trabalho, maneiras de falar e pensar, modo de se vestir, 

as quais exercem algum impacto em cada aspecto do local de trabalho, levando, por 

vezes, a “colisões” ou conflitos no ambiente organizacional (GURSOY et al, 2008; 

KAPOOR e SOLOMON, 2011). 

À luz dessas questões, uma importante reflexão se faz oportuna: Impactos 

semelhantes poderiam ocorrer em órgãos ou empresas públicas federais? Poderia 

ocorrer conflito entre servidores públicos no local de trabalho, devido às diferenças 

geracionais? Embora, nos dias de hoje, não seja mais possível encontrar com 

representação expressiva, funcionários públicos da geração “Veteranos”, há três 

gerações subsequentes de servidores que coabitam nos quadros do funcionalismo 

público brasileiro.  

Hoje a força de trabalho que constitui o quadro de pessoal do poder executivo 

federal, ministérios, autarquias, fundações e empresas, conta com 422.818 homens e 

343.905 mulheres, perfazendo o total de 766.733 servidores em atividade (SEGRT, 

2015). 
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Composto por funcionários na faixa etária que vai dos 18 anos até acima dos 

70 anos (figura 1), é factível considerar que nesses ambientes de trabalho, trabalhar 

com pessoas de diferentes gerações, não é caso raro, conforme levantamento feito 

pela SEGRT, em 2015. Atualmente há, de forma significativa três coortes geracionais 

trabalhando no poder executivo federal: a geração “X” que representa a maior parte 

da força de trabalho, contando com 354.862 (46,5%) servidores; a geração “Y”, que 

mesmo sendo a mais nova a entrar no serviço público, já conta com 236.564 (31%) 

servidores; e, a geração “Baby Boomers”, que conta com 171.973 (22,5%) servidores 

(SEGRT, 2015).  

 

 

Figura 1- Distribuição por faixa etária do pessoal ativo do poder executivo, em 2015.  
Fonte: SEGRT (2015) 

 

A Figura 2, a seguir, ilustra a distribuição das coortes geracionais no poder 

executivo federal, na qual é possível perceber que a geração de veteranos, contando 

com 3.324 servidores, já não tem mais uma significativa representação entre o total 

de servidores na ativa.  

 

 

Figura 2-Distribuição por coortes geracionais do pessoal ativo do poder executivo, em 2015.  
Fonte: SEGRT (2015) 
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Assim, servidores das quatro gerações, com suas diferentes características e 

atitudes, trabalham no serviço público federal, em algumas repartições. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Segundo Parry e Urwin (2011), nos próximos anos a aposentadoria dos 

trabalhadores mais velhos e a sua substituição por outro grupo mais jovem será um 

dos maiores desafios das organizações, que precisam entender as características 

dessa nova geração, bem como as diferenças existentes em relação às gerações 

anteriores. 

Situação semelhante é encontrada no serviço público federal brasileiro, uma 

vez que o contingente de servidores da geração “Baby Boomers” - que se aproxima 

da aposentadoria -  vem aumentando, como pode ser constatado no gráfico da Figura 

3, a seguir. Ademais, essa geração começa a abrir caminho para os mais jovens 

assumirem os postos de trabalho antes ocupados pelos mais velhos. Postos esses 

que hoje são divididos entre servidores da Geração Y (mais amadurecidos 

profissionalmente), servidores da Geração X (mais consolidados como profissionais) 

e de alguns poucos servidores, remanescentes da geração “Baby Boomers”. 

Mas, cada geração possui características e atitudes que as diferenciam, 

permitindo com que um clima de tensão possa irromper no ambiente de trabalho do 

funcionalismo público e, possivelmente, possa conduzir a conflitos entre as três novas 

gerações que compõem o quadro de pessoal do poder executivo federal. 

 

Figura 3- Evolução do contingente de servidores federais que estão próximos da aposentadoria.  
Fonte: SEGRT (2015) 
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O conflito sempre necessitou de um olhar especial nas organizações, que o 

apontam como um dos principais fenômenos que afeta indivíduos, processos e 

resultados no cotidiano das empresas (BARKI e HARTWICK, 2004; RAHIM, 2011).  

Visto como causador de impactos negativos na eficiência da empresa, no 

esforço de colaboração e na cooperação entre os trabalhadores (SIMON, 2009; 

KUPPERSCHMIDT, 2000), o conflito não é de fácil definição, com um único 

significado. De certa forma, para que o conflito exista, no mínimo duas partes precisam 

estar envolvidas, e uma das partes deve perceber a oposição da outra (WALL e 

CALLISTER, 1995; RAHIM, 2011), seja por divergências ou diferenças de opinião, por 

interferências ou obstrução de comportamento ou como uma mistura de emoções 

negativas, tais como: ansiedade, ciúme, frustração e raiva (BARKI e HARTWICK, 

2004). 

Nos últimos anos na literatura, tem-se constatado considerável aumento de 

investigações acerca das diferenças entre gerações no local de trabalho, em uma 

variedade de contextos (LYONS e KURON, 2013). Porém poucos são os estudos que 

investigam o conflito oriundo dessas diferenças entre gerações em órgãos e empresas 

públicas, bem como poucos estudos que propõem alguma solução (ANDRADE et al, 

2015).  

Por conta dessas constatações, o presente trabalho tem o propósito de 

descrever e desenvolver um estudo de caso, em uma instituição pública federal, para 

responder à seguinte questão: As diferenças de características e de atitudes entre as 

três coortes geracionais: Baby Boomers, Geração X e Geração Y no quadro de 

servidores do poder executivo federal, poderiam levar a conflito no ambiente de 

trabalho? 

 

1.3  OBJETIVO GERAL 

 

A pesquisa tem por objetivo geral identificar se, e de que modo as diferenças 

de características e atitudes entre as três coortes geracionais: Baby Boomers, 

Geração X e Geração Y são relevantes como fonte geradora de conflito entre 

servidores de uma autarquia do serviço público federal, e apontar possíveis propostas 

que contribuam para mitigar essas diferenças. 
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os seguintes objetivos específicos são necessários alcançar para a 

consecução do objetivo geral, durante o transcorrer de todas as etapas da pesquisa. 

 

 Verificar se as diferenças de características e atitudes de cada geração 

apontadas na literatura, correspondem as diferenças de características 

e atitudes das gerações de servidores do Colégio Pedro II; 

 Identificar se as diferenças de características e atitudes entre gerações 

são ou não relevantes no dia a dia do serviço público, entre servidores 

do Colégio Pedro II; 

 Determinar, uma vez que sejam relevantes, se as diferenças de 

características e atitudes entre gerações, gera conflito entre os 

servidores do Colégio Pedro II. 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

1.5.1 Quanto ao local de estudo e suas características 

 

O Colégio Pedro II conta, hoje com 2.407 servidores (informação verbal)1, 

distribuídos em 14 (quatorze) Unidades de Ensino Básico, a Unidade de Educação 

Infantil Realengo e os setores administrativos que compõe Reitoria, conforme Colégio 

Pedro II (Relatório de gestão, 2016). A pesquisa de campo, objeto deste trabalho, foi 

realizada com os servidores que estão lotados no Campus Tijuca II. 

Atualmente, o quadro funcional do Campus Tijuca II é composto por 127 

docentes, entre efetivos e contratados, e 60 técnicos administrativos distribuídos em 

11 (onze) setores, totalizando 187 servidores. Este contingente corresponde a 7,76 % 

da totalidade de servidores do Colégio Pedro II, na faixa etária que se estende dos 25 

anos aos 69 anos (informação verbal)2. 

                                            
 

1 Registro da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), em 2016.   
2 Registro obtidos no Setor de Gestão de Pessoas (SGP-CT II), em 2016. 
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1.5.2 Quanto ao tema do estudo 

 

Este trabalho de investigação tem o propósito de conhecer possíveis 

consequências que as diferenças de características e atitudes entre as três coortes 

geracionais que compõem os quadros do Campus Tijuca II, do Colégio Pedro II: Baby 

Boomers, Geração X e Geração Y, acarretam ao ambiente de trabalho.  Mais 

especificamente, quanto à geração de conflitos apenas entre os servidores. Portanto, 

este trabalho não abordará algumas questões, tais como: de gêneros, hierárquicas e 

etnias de raça, mesmo reconhecendo que estes elementos também promovem 

diversidades na força de trabalho nos dias de hoje, e que poderiam levar a algum tipo 

de conflito entre servidores.  

Igualmente, este trabalho também não trata de questões relacionadas à 

gestão de conflitos, e não pretende aprofundar-se em relação às consequências que 

o conflito geracional pode proporcionar à eficiência da organização. 

 

1.6 JUSTIFICATIVAS E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Existe uma considerável quantidade de publicações na literatura envolvendo 

o tema “Diferenças entre gerações no local de trabalho” (SMOLA e SUTTON, 2002; 

KAPOOR e SOLOMON, 2011; PARRY e URWIN, 2011; LYONS e KURON, 2013), 

outras tantas que tratam do tema “Conflitos” (WISINSKI, 1993; WALL e CALLISTER, 

1995; BARKI e HARTWICK, 2004; RAHIM, 2011) bem como outras tantas sobre o 

tema “Conflitos entre gerações no local de trabalho” (GURSOY et al, 2008; SIMONS, 

2009; KOWSKE, RASCHE, WILEY, 2010). Por outro lado, poucos são os estudos 

mais aprofundados sobre o conflito entre gerações no ambiente de trabalho do serviço 

público. 

Assim, este estudo pretende, com base na revisão literária e na pesquisa de 

campo, conhecer e compreender a dinâmica que envolve as diferenças entre as três 

gerações: Baby Boomers, Geração X e Geração Y, presentes no quadro de servidores 

do Campus Tijuca II, do Colégio Pedro II como possível geradora de conflitos nos 

setores desta instituição. Desse modo, com este estudo de caso, se espera oferecer 

contribuição acerca de possíveis situações para algumas questões referentes ao 

conflito entre gerações, de servidores de uma instituição do setor público, 
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considerando que este tema ainda é incipiente e pouco explorado na literatura 

cientifica.  

Esta investigação também pretende fornecer ferramentas, próprias a gestão 

de pessoas, para dirigentes e gestores de órgãos e empresas públicas, 

particularmente dirigentes e gestores do Colégio Pedro II, com metas à estruturação, 

planejamento e alocação estratégica de servidores, com intuito de aperfeiçoar os 

mecanismos organizacionais e melhorar resultados da gestão 

 

1.7 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Este trabalho, objeto de investigação, está estruturado em 5 (cinco) capítulos, 

descritos a seguir:                  

O Capitulo 1 apresenta a introdução, com todas as seções que iniciam a 

pesquisa, tais como: Contextualização; Problematização da pesquisa; Objetivo; 

Objetivo especifico; Delimitação da pesquisa; Justificativa e Relevância da pesquisa 

e Estrutura da pesquisa. 

O Capitulo 2 apresenta a fundamentação teórica, com as abordagens 

teóricas, definições e conceitos significativos, os quais contribuíram para a elaboração 

e o desenvolvimento da pesquisa. A partir da primeira seção, no qual são explicados 

os procedimentos para a coleta de dados, as abordagens teóricas são apresentadas 

em 3 (três) campos teóricos: Conflitos, Gerações e Conflitos de Gerações. 

O Capitulo 3 apresenta os procedimentos metodológicos aplicados no 

desenvolvimento da pesquisa, detalhando a Tipologia, e inserindo como Objeto da 

Pesquisa o Campus Tijuca II, do Colégio Pedro II. O capitulo é concluído com o 

Protocolo do Estudo de Caso, no qual são apresentados a Fonte de dados, Coleta de 

dados e o Procedimento de análise de dados. 

O Capitulo 4 apresenta os resultados obtidos com o tratamento dos dados que 

foram coletados e contextualiza os principais aspectos no estudo de caso no Colégio 

Pedro II, considerando as gerações de servidores: Geração “Baby Boomers”; Geração 

X; Geração Y. Por fim, apresenta a Síntese do estudo de caso.  

Finalmente, o Capitulo 5 apresenta as conclusões e sugestões para a 

resolução de alguns problemas que foram identificados, quando do tratamento dos 
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dados, pelo pesquisador. Também apresenta as considerações finais, com 

recomendações acerca da proposição de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar as abordagens teóricas, definições 

e conceitos significativos que contribuíram para elaboração desta pesquisa. 

    A Figura 4, abaixo, resume a relação entre as seções e subseções deste 

capítulo.  

 

2.1 PROCEDIMENTOS DE REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para Marconi e Lakatos (2005, p.225), mesmo que exploratória, nenhuma 

pesquisa se inicia da estaca zero. Em algum lugar, alguém ou um grupo já deve ter 

realizado pesquisas parecidas ou que complemente algum de seus aspectos.  Assim, 

para que não ocorra duplicação de esforços, repetição de ideias ou lugares comuns 

no trabalho, é indispensável procurar por tais fontes documentais ou bibliográficas. 

Dessa forma, esta seção irá apresentar as diretrizes que foram tomadas para 

explorar e definir o material consultado, pertinente à execução desta pesquisa, e 

presente nas referências. Importante salientar que o material dominante, consultado 

para a consecução da investigação, foi composto por artigos, livros que versam sobre 

o tema, dissertações, teses e literatura cinza: material produzido por órgãos 

governamentais - que integra um quantitativo menor de material. 

Uma vez definidas as questões da pesquisa, foram estabelecidas quais 

palavras-chave seriam utilizadas nos filtros de busca das bases de consulta.  Ademais, 

decidiu-se que em uma primeira etapa, visando uma pesquisa mais dinâmica, que as 

buscas seriam divididas em dois temas: Conflito e Gerações.   

Figura 4 - Estrutura do Capitulo 2.  
Fonte: O autor, elaborado a partir de Silva (2013) 
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Posteriormente, com o intuito de maior aprofundamento do estudo, optou-se 

pela realização de uma segunda etapa de busca, acerca do tema Conflito de 

Gerações.  

Ficou estabelecido, também, a utilização das bases de dados ISI Web of 

Science e Scopus, pela ampla reputação de ambas quanto à seleção de documentos. 

O portal Periódicos Capes foi escolhido para consulta de artigos em português e para 

artigos citados por outros autores, pois tal site possui a vantagem de reunir várias 

bases de dados de periódicos internacionais e nacionais no mesmo buscador.  

O quadro 1, abaixo, mostra a quantidade de documentos que foram 

considerados relevantes, para o tema Conflito.  

 

 

Como pode ser observado, nas bases ISI Web of Science e Scopus foram 

usados os seguintes termos para o tema Conflito: task conflict, relationship conflict, 

conflict management. No Portal da Capes, os seguintes termos foram utilizados: tipos 

de conflito e gestão de conflitos. 

Devido à grande quantidade de resultados de saída, os termos não foram 

usados de forma isolada.  Com o propósito de estreitar as ligações entre os termos, 

dentro do mesmo tema, conflito, os três termos em inglês foram combinados, bem 

como, os dois termos em português.  

Quadro 1 - Quantidade de documentos encontrados em bases de pesquisa, para o tema Conflito.  
Fonte: O autor, elaborado conforme Silva (2013). 
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Foi aplicado o filtro de ano de publicação, com artigos publicados a partir de 

2011 para os termos em inglês. Porém, buscando um maior equilíbrio de resultados, 

não foi usado o filtro ano de publicação para os termos em português. Por fim, para 

os termos em inglês, restringiu-se a busca apenas a artigos.  O mesmo não ocorreu 

com os termos em português.  

Importante destacar que uma parte dos documentos colhidos nas bases e no 

portal, como mostra o Quadro 1, foi obtida com base nas referências citadas por outros 

autores, 12 referencias no total. Nesse caso, não foi aplicado nenhum tipo de filtro de 

pesquisa sendo possível encontrar documentos anteriores ao ano de 2011.  

Partindo de uma dinâmica de trabalho que levou em consideração a leitura 

dos títulos dos artigos e dos resumos foi selecionado, de modo preliminar, um conjunto 

de 32 artigos para serem analisados.  

Posteriormente, foi feita uma leitura crítica desses documentos em 

conformidade com critérios, tais como: objetivos, contexto, método, resultados, 

contribuições científicas e práticas, além da aderência e da coerência com o conteúdo 

desta investigação. No total, chegou-se a 15 artigos e 2 dissertações, considerados 

relevantes e adequados com o tema Conflito.  

Para o tema Gerações, o Quadro 2, abaixo, mostra a quantidade de 

documentos considerados relevantes para o tema Gerações.  

 

Quadro 2 – Quantidade de documentos encontrados em bases de pesquisa, para o tema Gerações.                                                       
Fonte: O autor, elaborado conforme Silva (2013). 
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Como pode ser observado no Quadro 2, nas bases de dados ISI Web of 

Science e Scopus foram usados os seguintes termos para a pesquisa sobre o tema 

Gerações: generational differences, workplace, generations. No Portal da Capes, os 

seguintes termos foram utilizados para o mesmo tema: diferenças geracionais, 

gerações. 

Adotaram-se os mesmos critérios de busca utilizados para o tema Conflito.  

Os três termos em inglês foram combinados, bem como os dois termos em português. 

Foi aplicado o filtro de ano de publicação, para artigos publicados a partir de 

2011, conforme os termos em inglês, e não foi usado o filtro ano de publicação para 

os termos em português. Os termos em inglês restringiram-se à buscas de apenas 

artigos.  Tal não ocorreu com os termos em português.  

Do mesmo modo que as buscas para o tema Conflito, uma parte dos 

documentos colhidos nas bases de dados e no portal, como apresentado no quadro 

2, era oriunda de referências citadas por outros autores (14 no total) e também não foi 

aplicado nenhum tipo de filtro de ano de publicação de artigos. 

Empregando a mesma dinâmica de trabalho que levou em consideração a 

leitura dos títulos e dos resumos, um conjunto de 28 documentos foi selecionado de 

forma preliminar, e depois eles foram analisados de maneira crítica. Após leitura 

crítica, esse conjunto se resumi a um total de 19 ocorrências, consideradas relevantes 

para o tema Gerações.  

O Quadro 3, abaixo, mostra a quantidade de documentos considerados 

relevantes para o tema Conflito de Gerações. 

Quadro 3 - Quantidade de documentos encontrados em bases de pesquisa, para o tema Conflito de 
Gerações.                       
Fonte: O próprio autor. 
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Para o tema Conflito de Gerações foram usados os seguintes termos para as 

consultas nas bases de dados ISI Web of Science e Scopus: conflict management, 

generational conflict, relationship conflict, age diversity, generations, public sector, 

public service. No Portal da Capes, os seguintes termos foram utilizados para a busca: 

gestão de conflitos, conflito de relacionamento, conflito geracional, intergeracional, 

gerações, setor público, serviço público. 

Como pode ser observado no Quadro 3, não se adotou para o tema Conflito de 

Gerações alguns dos critérios de busca utilizados para os dois temas anteriores. Nas 

buscas por relatos de pesquisas com uma maior aderência ao objeto desta 

investigação, optou-se por combinar os termos em pares, utilizando-se os campos 

tópico e título, em todas as três bases de dados.  

Para o tema Conflito de Gerações, também foi aplicado o filtro de ano de 

publicação, para artigos publicados a partir de 2011 com os termos em inglês, bem 

como com os termos em português.  

Tal como nas buscas anteriores - considerando-se a leitura dos títulos e dos 

resumos - foi selecionado de forma preliminar um conjunto de 16 documentos. Após 

serem analisados de modo crítico, o conjunto se resumiu a um total de 3 artigos 

consideradas relevantes para o tema Conflito de Gerações. De modo diferente, feito 

com as buscas para os temas Conflito e Gerações, em relação ao tema Conflito de 

Gerações não se utilizou de referências citadas por outros autores. 

Por não existir uma ferramenta ampla e formal, para as buscas de livros 

acadêmicos no ambiente digital, conforme Silva (2013), optou-se, então, e para os 

três temas, por colher dados acerca desse tipo de material literário por meio do contato 

pessoal com o orientador acadêmico e com a técnica de rastreamento das referências 

citadas. 

A seguir são apresentados, em 8 (oito) seções os resultados das leituras 

resumidas que nortearam a presente investigação, seguindo cada um dos 3 (três) 

temas: Conflito, Gerações e Conflito de gerações. 

 

2.2 CONFLITO 

 

  Segundo Wisinski (1993), o conflito está presente em nossa vida pessoal e em 

nossa vida profissional.  Pode não ocorrer diariamente, mas, certamente, ocorre com 
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maior frequência para alguns de nós. Por isso, não se deve simplesmente fingir que 

ele vai embora, mas é preciso saber lidar com ele. 

O Conflito acompanha e influencia nossos pensamentos desde muito tempo, e 

sistematicamente vem sendo tratado pelos autores nas ciências biológicas e sociais, 

ao longo da história. Fenômenos relacionados com conflitos sociais vêm despertando 

o interesse de historiadores, romancistas, filósofos e teólogos (RAHIM, 2011; 

NIGHTINGALE, 1974), que comprovam sua importância com um grande volume de 

obras publicadas. Esta literatura, distribuída entre pesquisas, trabalhos, resumos de 

livros, capítulos de manuais e artigos engloba diferentes contextos ou formas, tais 

como: racial, étnica, religiosa, política, civil, personalidade, sexo, papel, valor, entre 

outros; diferentes unidades ou níveis de análise que estão envolvidas, tais como:  

dentro do indivíduo, entre indivíduos, entre os grupos, entre as organizações, entre as 

nações; e diferentes contextos situacionais onde pode vir a ocorrer, como em casa ou 

nas organizações (BARKI e HARTWICK, 2004).  

O conflito é detentor de diversas definições gerais, o que dificulta conceituá-

lo com clareza, com um único significado (RAHIM, 2011). De certa forma, todas essas 

definições convergem para a certeza de que o conflito é um processo que envolve no 

mínimo duas partes e que uma dessas partes percebe a oposição da outra, conforme 

WALL e CALLISTER (1995).  

 

2.2.1 Conflito nas organizações 

 

Na área organizacional o conceito de conflito é apontado como um dos 

principais fenômenos que afeta parte de indivíduos, processos e resultados (RAHIM, 

2011), levando à necessidade de haver um olhar especial, comprovado por mais de 

70 anos de pesquisas, segundo Barki e Hartwick (2004). 

O conflito organizacional era considerado, por uma corrente de teóricos com  

uma perspectiva tradicional, como algo que prejudicaria o desempenho dos grupos, 

sendo comum atribuir-lhe a responsabilidade de causador de desarmonias, ruídos na 

comunicação e baixa produtividade. A busca das causas do conflito era o cerne dos 

estudos, tendo em vista a sua eliminação ou prevenção (DIMAS, LOURENÇO E 

MIGUEZ, 2008). Nesta perspectiva, Pondy (1967) sustenta que o conflito influencia o 
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equilíbrio da organização que, desequilibrada, reage para modificar essa situação e 

acaba por prejudicar sua produtividade, estabilidade e adaptabilidade.  

 As abordagens mais recentes, a partir da década de 90, não concordam com a 

perspectiva tradicional. O conflito, mantido a um nível administrável, agora é visto 

como uma forma de contribuição positiva (DIMAS, LOURENÇO E MIGUEZ, 2008; 

JEHN E BENDERSKY, 2003).  

Rejeitando a perspectiva tradicional da eliminação do conflito, Wisinski (1993) 

acredita que essa divergência é um fenômeno normal, natural e com uma dinâmica 

interpessoal que, se gerenciado corretamente, pode trazer resultados positivos. O 

autor vai além, ao afirmar que a capacidade de administrar conflitos é uma 

competência a ser desenvolvida, e enumera três razões principais para isso: gerenciar 

mudanças, entender as diferenças culturais e tornar-se membro ou líder de equipes 

eficientes.  

 Também alinhados com essa visão, Amason e Schweiger (1994) defendem que 

a tomada de decisões estratégicas, que influenciam diretamente o desempenho 

organizacional, será de alta qualidade se potencializada pelo conflito. Uma variedade 

de ideias a partir de outras perspectivas, proporcionariam aos tomadores de decisões 

a possibilidade de  examinarem, rigorosamente,   os argumentos e contra-argumentos  

de um e de outro  em torno de um problema, levando, assim, a uma decisão final que 

incorpore apenas os pontos fortes, e deixe de lado  a fragilidade de uma  perspectiva 

individual.  

Tjosvold (1991), ainda com base nesta abordagem,  aponta o conflito como 

uma força construtiva que estimula a inovação e que ajuda no desenvolvimento de 

melhorias necessárias para gerar novas vantagens competitivas  às organizações, 

contribuindo assim  para a eficácia organizacional. 

O conflito organizacional pode ser classificado como intraorganizacional 

(quando ocorre dentro de uma organização) ou interorganizacional (quando ocorre 

entre duas ou mais organizações). O conflito intraorganizacional pode ser classificado 

ainda como intrapessoal, interpessoal, intragrupo e intergrupo (RAHIM,2011).  

 

2.2.2 Tipos de conflito 
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Segundo Jehn (1997), nas organizações predominantemente são estudados 

dois tipos de conflito: o conflito afetivo e o conflito substantivo (ou de tarefa).  

O conflito afetivo ocorre quando existem incompatibilidades interpessoais 

entre membros de um grupo, tais como: diferenças de opinião, diferenças de 

personalidade e diferenças relacionadas à religião, política, crenças, valores ou a 

qualquer questão que não a tarefa a ser executada (JEHN E BENDERSKY, 2003; 

MARQUES, 2014). Os processos e resultados do grupo são, de maneira significativa, 

influenciados pelo conflito afetivo. As reações negativas despertam abatimento e 

sentimentos desagradáveis, as quais trazem como consequências a diminuição dos 

níveis de produtividade, satisfação, comprometimento e qualidade de decisão (JEHN, 

1995; MARQUES, 2014).  

Nas relações interpessoais, o conflito afetivo se mostra mais destrutivo dentro 

do grupo de trabalho do que o conflito de tarefa (BONO et al, 2002). 

Muitas vezes descrito como “problemas de tarefa”, “conflito de trabalho” e 

“divergências de trabalho”, o conflito de tarefa (ou conflito substantivo), existe quando 

membros de um grupo divergem sobre o conteúdo e questões da execução de uma 

tarefa, incluindo ideias, opiniões e pontos de vista diferentes (JEHN E BENDERSKY, 

2003). 

Associado a implicações não tão prejudiciais, o conflito de tarefa é por vezes 

tratado de forma benéfica, e positiva por alguns autores, principalmente no que tange 

ao desempenho e na satisfação do grupo com as decisões tomadas (AMASON E 

SCHWEIGER, 1994; AMASON, 1996; JEHN, 1995,1997). No entanto, estes mesmos 

autores alertam para as consequências negativas que a estimulação deste tipo de 

conflito pode gerar, especialmente quando existe baixa tolerância a críticas de 

membros do grupo que, nesses casos, acabam por produzir, inadvertidamente, o 

conflito afetivo.  

De forma geral, tentar diferenciar os efeitos de cada conflito - negativos no 

conflito afetivo e positivos no conflito de tarefa - no desempenho do grupo, sempre foi 

à tônica das investigações dos primeiros estudos realizados no contexto 

organizacional (CHOI e CHO, 2011). Porém, De Dreu e Weingart (2003), trabalhando 

com o recurso da meta-análise, não concordam que o conflito de tarefa melhore o 

desempenho do grupo.  Afirmam que o conflito afetivo e o  conflito de tarefa se ligam 

de forma moderada e negativa com o desempenho do grupo.  
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De Wit, Greere e Jehn (2012),  também trabalhando com o recurso da meta–

analise, consideram que a associação entre o  conflito de tarefa  com o desempenho 

do grupo não é nem negativo nem positivo, e depende de fatores moderadores, dentre 

eles a relação entre o conflito de tarefa e o conflito afetivo. Na análise desses fatores, 

De Wit et al (2012) revelam resultados de que o conflito de tarefa, quando 

correlacionado fortemente com conflito afetivo, tende a ter uma associação mais 

negativa com o desempenho do grupo e a satisfação dos membros da equipe. 

Assim,  a relação entre os dois tipos de conflito começa a ganhar relevância, 

e as investigações sobre seus efeitos passam a ser vistos não mais em variáveis de 

resultados em separado. 

Shaw et al (2011) pontua que a eficácia alcançada pelo grupo no conflito de 

tarefa varia em função do nivel de conflito afetivo, em uma relação curvilínea. Quando 

o conflito afetivo é alto o conflito de tarefa se relaciona de forma negativa com o 

desempenho do grupo, ocorrendo o oposto quando o conflito afetivo é baixo.  

Choi e Cho (2011), usando como base modelos de possíveis associações 

entre os dois conflitos, investigam os padrões de ligação entre conflito de tarefa e 

conflito afetivo, e sugerem que, em ambientes organizacionais, inevitavelmente o 

conflito afetivo causará divergências em questões inerentes à tarefa, uma vez que as 

diferenças pessoais são exteriorizadas em forma de discórdia na realização de 

tarefas. Por outro lado, quando no grupo a confiança é alta, o conflito de tarefa não irá 

provocar o conflito afetivo. Indo mais além, os autores defendem que o conflito de 

tarefa pode vir a atuar negativamente no grupo não por uma tendência destrutiva, mas 

por ser fruto do conflito afetivo.  

De Wit, et al (2013) sustentam que a concorrência entre o conflito afetivo e o 

conflito de tarefa afetam a motivação e prejudicam a capacidade do grupo em lidar 

com divergentes pontos de vista, trazendo, como consequências, a rigidez na tomada 

de decisões e a forma tendenciosa com que os membros do grupo tratam uma 

informação.  Assim, a predisposição da mudança do ponto de vista inicial dos 

membros do grupo para uma decisão alternativa acertada ou para assumir outro ponto 

de vista, é diminuída.  

Por conta disso, fica clara para os gestores a importância de se gerenciar o 

conflito afetivo, sobretudo na fase em que o grupo está se conhecendo, com o 
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propósito de evitar a sua influência negativa sobre conflitos posteriores, Choi E Cho 

(2011). 

 

2.3 GERAÇÕES 

 

O conceito de “Gerações” tem sido caracterizado sobre a ótica de duas 

importantes vertentes: a noção de “parentesco” (usado nos estudos antropológicos, 

como unidade temporal de estrutura de parentesco genealógico) e a noção de “coorte” 

(usado nos estudos sociológicos que as identificam como um agente de mudanças 

sociais) JOSHI et al (2011); RYDER (1965). 

Tomando por base a visão sociológica, o conceito “Geração” é definida por 

Kupperschmidt (2000) como “um grupo identificável (coortes) que compartilha anos 

de nascimento, idade, localização e eventos de vida significativos nos estágios críticos 

de desenvolvimento”, Kupperschmidt (2000, p. 66).  

O termo “Coorte”, segundo Ryder (1965), significa “o conjunto de indivíduos 

que experimentaram o mesmo evento, no mesmo intervalo de tempo” (p. 845) e, na 

maioria dos estudos, o termo “geração” tem sido usado como seu representante. O 

termo “Geração”, então, é definido como o conjunto de indivíduos - sem características 

especificas, mas com experiências comuns entre si - que estão inseridos em uma 

extensa faixa etária por conta de uma época especifica. Pilcher (1994) concorda que 

o termo “geração” tem sido utilizado no sentido de “coorte” por alguns autores, mesmo 

não sendo esta a forma mais precisa de se empregar o termo na análise geracional. 

Assim, o termo ‘‘Geração” será usado no presente trabalho seguindo a mesma linha 

de pensamento desses dois autores e não deve ser confundido com geração familiar 

(parentesco). 

A perspectiva de coorte é quase que exclusivamente adotada por 

pesquisadores em suas análises e estudos referentes às diferenças geracionais no 

contexto organizacional (SMOLA E SUTTON, 2002; KOWSKE, RASCH, WILEY, 

2010; PARRY e URWIN, 2011; LYONS e KURON, 2013). Com uma grande variação 

entre a quantidade de conjunto de gerações a serem estudadas, encontramos 

descrições gerais: com duas coortes (“mais jovens e mais velhos”) até descrições 

especificas: com até oito coortes ("precoce, média e final da geração dos “Boomers””) 

(LYONS e KURON, 2013). Neste trabalho, especificamente, consideram-se quatro 



30 
 
  

categorias de coortes, com alguma controvérsia em torno das datas de nascimento 

de cada geração em alguns estudos, mas que foram eleitas como padrão de 

abordagem por esses pesquisadores. 

 

 
Quadro 4 - Coortes Geracionais.        
Fonte: O autor elaborado a partir das categorias propostas por Parry e Urwin (2011) 

 

            Um breve perfil sobre cada uma dessas coortes será apresentada na próxima 

seção. 

 

2.3.1 Características das coortes geracionais 

 

Antes de fazer considerações mais detalhadas acerca das características das 

quatro coortes geracionais, apresentadas no Quadro 4, é importante salientar que o 

indivíduo nascido na transição entre gerações poderá adotar ou misturar 

características de qualquer geração (KAPOOR e SOLOMON, 2011).  

Outro ponto importante a salientar refere-se à não estereotipização de 

indivíduos ou de uma população inteira. Os traços de personalidade e as experiências 

de vida são únicos para cada indivíduo, e não representam, obrigatória e 

necessariamente, características de sua coorte (HAHN, 2011). 

A geração Veteranos também é conhecida como geração Silenciosa, 

Tradicionalistas ou Maduros, e é formada por nascidos entre 1925 e 1942. Cresceram 

em tempos de difícil economia e incertezas políticas, suportando a pobreza e eventos 

traumáticos do mundo, como a “Grande Depressão”, e a Segunda Guerra Mundial 

(1939 a 1945). Os jornais, as rádios e as salas de cinema eram a principal fonte de 



31 
 
  

informações dessa geração (KUPPERSCHMIDT, 2000; KAPOOR e SOLOMON, 

2011; HAHN, 2011). 

A geração “Baby Boomers”, também conhecida como “Boomers”, devido ao 

boom de nascimentos entre 1943 e 1960, crescem em tempos de expansão 

econômica (HAHN, 2011) com relativa prosperidade, segurança e otimismo. 

(CRUMPACKER E CRUMPACKER, 2007). 

Educados em um sistema tradicional, com professores bem preparados e 

rigoroso padrão acadêmico, os “Boomers” formaram sua capacidade de compartilhar 

e trabalhar bem, em conjunto, durante o curso primário. Nas faculdades, aprenderam 

a admirar as ciências humanas (KUPPERSCHMIDT, 2000).  

Idealistas, os “Boomers” iniciavam ou simplesmente se juntavam a causas do 

direito civil e movimentos de autoajuda, influenciados por notícias sobre a Guerra do 

Vietnã ou a “Corrida Espacial”. Buscavam a televisão como fonte de informações 

(GLASS, 2007; HAHN, 2011). 

A “Geração X”, também conhecida como Décimo Terceiro, Geração Perdida 

e, frequentemente descrita como filhos dos Boomers, é formada por cidadãos 

nascidos entre 1961 e 1981. Segundo Gravett e Throckmorton (2007), essa geração 

foi criada e moldada em meio às mudanças dramáticas ocorridas na sociedade, 

economia e nas tecnologias.  

Essa geração cresceu com a promessa de herdar um futuro brilhante, pois na 

verdade herdou resíduos sociais dos “Boomers”, tais como: pais auto absorvidos; 

famílias de renda dupla e com os pais na força de trabalho; unidade de família menor; 

e o aumento das taxas de divórcio que, como fenômeno do desaparecimento dos pais, 

resultou em uma criação de jovens e crianças empobrecidas. A fim de sobreviver a 

tudo isso, a “Geração X” aprendeu a ser independente desde muito cedo, e a cuidar 

de si mesmo. Autossuficiente, é assim que gosta de ser vista (KUPPERSCHMIDT, 

2000; CRUMPACKER E CRUMPACKER, 2007; GURSOY et al., 2008; KLEINHANS 

et al, 2015).  

Essa geração viveu em um período de retração econômica devido à escassez 

de petróleo, ataques terroristas e inflação desenfreada, e viu suas vidas 

empobrecidas, em comparação com a geração de seus pais. Provavelmente, por 

conta disso, é que a geração X não acredita em autoridade e nem que a política irá 
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resolver alguma coisa para melhorar o mundo (CRUMPACKER E CRUMPACKER, 

2007; GRAVETT E THROCKMORTON, 2007). 

Influenciados por uma diversidade tecnológica, que também foi responsável 

por moldar essa geração, os cidadãos cresceram com vídeo game, vídeo cassete, 

micro-ondas, secretária eletrônica, telefone celular e, computador pessoal, na escola 

e em casa, laptops, e o nascimento da internet a seu dispor. Assim, acreditam que em 

qualquer lugar, e para fazer o que quiserem, sempre existe uma máquina disponível 

(GRAVETT e THROCKMORTON, 2007). 

A “Geração Y”, é chamada assim por conta de compreender as pessoas que 

nasceram depois da geração X, entre 1982 e 2000, e, como no alfabeto Y vem logo a 

seguir de X, receberam esse nome (ou Millennials) por estarem entrando na força de 

trabalho no ano 2000. Também é conhecida por Generation Me, Nexters, 

Echoboomers (HAN e SU, 2011). Diferem da geração X por conta de seus membros 

serem mais otimistas sobre o futuro, que acreditam nas ações coletivas e que confiam 

na autoridade centralizada.  

Favoráveis ao trabalho em equipe, os membros da geração Y são grandes 

colaboradores e, como dito antes, mesmo acreditando na ação coletiva possuem uma 

predisposição para questionar regras. Assim, acreditam que regras foram feitas para 

serem quebradas (GURSOY et al. 2008) e, às vezes, são classificados como 

narcisistas ao extremo (VAN METER et al. 2013). 

A “Geração Y” cresceu beneficiada pelas modernas tecnologias. Seus 

membros sempre foram incentivados a acessar computadores, e nos primeiros anos 

do ensino fundamental aprenderam a fazer trabalhos de pesquisas navegando na 

internet. O mundo de seus membros sempre incluiu computadores, telefones celulares 

e mensagens instantâneas. É quase uma norma para eles usarem mais que uma 

dessas tecnologias ao mesmo tempo, sendo essa sua característica mais significativa: 

a de serem capazes de se concentrar em várias tarefas simultaneamente, e de 

assimilar de forma rápida as informações (GLASS, 2007; HERSHATTER E EPSTEIN, 

2010). 

Schnorbach (2009) elenca ainda outras 5 (cinco) características, que julga 

como sendo as principais na definição dos membros da geração Y: diversidade 

cultural e racial; Independência extrema (uma vez que foram criados em um ambiente 

tecnológico, em creche e com pais divorciados); Mais igualitária socialmente que as 
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gerações mais velhas; Muito ligados aos seus pares; Se sentem verdadeiramente 

poderosos (devido aos pais que sempre os mimaram). 

Os “Millennials” é a mais recente, e potencialmente maior, geração para entrar 

na força de trabalho (GURSOY et al., 2008). Muitas vezes, por estarem misturados 

com os membros da geração X, são definidos como “nova geração”, o que é um erro, 

uma vez que existe claramente uma grande diferença entre características (GLASS, 

2007). 

O Quadro 5, abaixo, resume as diferenças de características entre as 4 

(quatro) coortes geracionais. 

 

 
Quadro 5 - Características das 5 (cinco) coortes geracionais.    
Fonte: Autor, elaborado a partir das considerações de Gursoy et al. (2008) 

 

As características sobre cada uma dessas coortes geracionais, no ambiente de 

trabalho, será apresentada na próxima seção. 

  

2.3.2 Características das coortes geracionais no ambiente de trabalho 

 

Atualmente, três, das quatro gerações, presentes em muitos locais de 

trabalho, se apresentam de forma significativa: “Baby Boomers”, “Geração X” e 
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“Geração Y” (GLASS, 2007). Situação semelhante ocorre no serviço público federal 

brasileiro, onde não mais é possível encontrar funcionários públicos da geração 

“Veteranos” em significativa representação. (Ver Figura 2, seção 1.1, p. 13). 

Cada uma dessas gerações possui características e comportamentos 

distintos de seus membros, proporcionando perspectivas únicas sobre valores, 

traços de personalidade e atitudes no trabalho. 

Os “Baby Boomers” vivem para trabalhar, respeitando a autoridade e a 

hierarquia no local de trabalho. Caracterizados como “workaholic”, acreditam que 

trabalho e sacrifício pessoal são equivalentes a sucesso financeiro. Isso faz com que, 

por vezes, muitos os considerem como ambiciosos, ávidos e materialistas 

(GRAVETT e THROCKMORTON, 2007; GURSOY et al., 2008; HAHN, 2011). 

Trabalhadores leais em relação à empresa que trabalham, eles têm a 

segurança do emprego como fator primordial de vida. Julgam ser a antiguidade mais 

importante que o mérito e, contando com a fidelidade da empresa para com eles, 

esperam ser recompensados com promoções (GLASS ,2007; HAHN, 2011). 

Os “Boomers” se orgulham de trabalhar das 8h às 18h todos os dias, e não 

consideram como um ambiente de trabalho produtivo locais remotos, escritórios 

virtuais ou o tele trabalho. Não gostam de computadores, troca de correspondências 

via e-mail ou outros tipos de mensagens digitais. A comunicação “face a face” é muito 

valorizada e não se importam em levantar e andar até outra sala para fazer uma 

pergunta à um colega. Todas essas características leva as gerações mais novas a 

julgarem os “Boomers” como resistentes às novas tecnologias (GLASS, 2007; 

GURSOY et al., 2008).   

Gursoy et al, (2008) afirma que os “Baby Boomers” respeitam sempre as 

regras, e que esta geração não se sente confortável em modificar a maneira como 

sempre fizeram as coisas. Sendo extremamente detalhistas, preferem adquirir 

experiência colocando a “mão na massa”. “Boomers” realizam tarefas sem exigir 

muito feedback (GLASS, 2007). 

A coisa mais importante para os membros da geração “X” é a qualidade de 

vida. O trabalho é visto como meio para sustentar sua vida fora do ambiente 

profissional, o que para eles é muito importante. Diferentemente dos “Boomers”, esta 

geração trabalha para viver, e não vive para trabalhar. Seus membros trabalham o 

número de horas que lhes cabe, nem um minuto a mais, fazendo com que, em muitas 
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vezes, muitos os considerem como preguiçosos ou pessoas que não querem 

trabalhar (KUPPERSCHMIDT, 2000; GURSOY et al., 2008; HAHN, 2011; 

KLEINHANS et al., 2015). 

Os membros da geração “X” são pouco susceptíveis a sacrificar suas vidas 

pessoais pela empresa, não são leais a ela e não falam em comprometimento com 

a empresa, mas sim, em alinhamento com as organizações. Acreditam que o futuro 

é incerto, e que seguir as tradicionais regras da empresa não é garantia de 

segurança do seu trabalho. Mudam de emprego com facilidade, principalmente se 

algumas de suas exigências que permitem o equilíbrio entre trabalho e vida não 

forem cumpridas. Dinheiro não é um fator decisivo para a geração X, mas 

flexibilidade de horários, crescimento profissional, trabalhos interessantes e tempo 

fora, sim (KUPPERSCHMIDT, 2000; GLASS, 2007; GURSOY et al, 2008). 

Céticos com a autoridade, por vezes apresentam comportamentos 

inadequados, que se refletem de forma negativa para colegas e gestores. 

Antiguidade não é visto de maneira importante para esta geração. Impacientes, não 

esperam por sua vez de serem promovidos, e creem que fazer um bom trabalho é o 

suficiente para serem recompensados (KUPPERSCHMIDT, 2000; CRUMPACKER 

E CRUMPACKER, 2007). 

Kupperschmidt (2000, p.69) considera os membros da geração “X” como 

“engenhosos e independentes, uma independência levada a novas alturas pelos 

avanços tecnológicos”. Esta geração gosta de trabalhar com tecnologias recentes, 

e-mail ou novos tipos de mensagens digitais. Porém, igualmente aos “boomers”, vão 

usar a forma de comunicação que é mais eficiente podendo ser até do tipo “face a 

face”. Gostam de uma linha direta com a direção, de participarem de metas de 

desenvolvimento e de planejamentos estratégicos.  Preferem receber feedback 

individuais diretamente de todos, incluindo os seus supervisores e gerentes (GLASS, 

2007; GURSOY et al., 2008). 

Trabalhadores dedicados e ambiciosos, que levam seus empregos e seu 

desenvolvimento profissional muito a sério, os membros da geração “Y”, 

diferentemente dos “Baby Boomers”, não são viciados em trabalho. Assim como os 

membros da geração “X”, eles preferem horários flexíveis, e não enxergam o trabalho 

como prioridade. Suas prioridades são os amigos e os familiares (GURSOY et al., 

2008; HERSHATTER E EPSTEIN, 2010). 
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Gursoy et al (2008) seguem afirmando que os “Millennials” se assemelham 

com os membros da geração “X” por não serem muito leais à empresa. Porém, 

diferentemente deles, não só mudam de emprego, mas são capazes de mudar de 

carreira, após anos de trabalho.  

Construtores de carreiras paralelas, eles podem trabalhar na indústria química 

enquanto frequentam aulas preparatórias para outra carreira. Hoje estão aqui, mas 

amanhã podem sair. Empresas nas quais existem programas de liderança, nas quais 

as tomadas de decisões são colaborativas, e nas quais os gerentes reconhecem e 

recompensam as contribuições, são as empresas preferidas por essa geração 

(GLASS, 2007). 

Inconformados com hierarquias, sendo uma liderança democrática o estilo 

mais adequado para lidar com eles, os membros da geração “Y” rejeitam os limites 

rígidos do trabalho, e questionam suas normas, tais como vestimenta e relação 

empregado-supervisor. Suas preocupações são para com o resultado, e não se 

importam de que maneira irão alcançá-lo (GLASS, 2007; VANMETER et al., 2013). 

Conhecidos como “Nativos Digitais” e bem a vontade para se servir da 

colaboração eletrônica “a Internet tal como a conhecemos foi criada em 1982, o 

mesmo ano, em que os primeiros “Millennials” nasceram” (HERSHATTER E 

EPSTEIN, 2010. P. 212), os membros da geração “Y”, diferentemente das outras 

gerações, se sentem mais confortáveis em usar mensagens de texto, e-mail ou 

qualquer outra mensagem digital que ter uma conversa “face a face”. No entanto, ao 

longo do tempo isso pode se tornar um hábito ruim, pois a dependência com 

mensagens digitais acaba por prejudicar os trabalhadores dessa geração que não 

desenvolvem suas relações pessoais com colegas, subordinados e gestores 

(GLASS, 2007). 

A relação pessoal é algo importante para os “Millennials”, que gostam de ser 

reconhecidos e respeitados por seu bom trabalho, e esperam isso de seus 

supervisores e gerentes.  Diferentemente dos “Boomers” e dos da “Geração X”, os 

“Millennials” necessitam de constantes “feedback” instruções detalhadas os deixam 

a vontade e se sentindo capazes de realizar o trabalho direito. Buscam por modelos 

e mentores para mostrar-lhes os caminhos, e estão sempre ansiosos para aprender 

e questionar as coisas (GURSOY et al, 2008). 



37 
 
  

O Quadro 6, a seguir, resume as características das coortes geracionais das 

gerações “Baby Boomers”, “X” e “Y” no trabalho. 

 

 
Quadro 6 - Características das gerações “Baby Boomers”, “X” e “Y” no trabalho.  
Fonte: Autor, elaborado a partir das considerações de Kupperschmidt (2000). 

 

2.4 CONFLITO DE GERAÇÕES 

 

O conflito de gerações não se resolve somente respeitando todos os pontos 

de vista de ambas as partes. Eles, os pontos de vista, não são meramente uma 

questão do mais novo estar contra o mais velho (MARTIN, 2013).  

 

2.4.1 Conflito de gerações no local de trabalho 

 

A aposentadoria dos trabalhadores mais velhos e a sua substituição por 

outros mais jovens, em conjunto com as diferenças de valores, expectativas, 

necessidades, preferências, práticas e personalidade em relação a seus empregos e 

carreiras, cria um desafio a empregadores e gestores na atualidade: o conflito de 

gerações no local de trabalho (PARRY E URWIN, 2011; LAZAZZARA E 

QUACQUARELLI, 2015). 
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Como visto nas seções anteriores, cada coorte geracional possui diferentes 

características e atitudes - “influenciadas por acontecimentos econômicos, políticos e 

sociais de seu tempo” (SIMONS, 2009, p.16), que acabam por culminar em “colisões” 

ou conflitos intergeracionais no local de trabalho (KAPOOR E SOLOMON, 2011). 

Na maioria das vezes essas “colisões” ocorrem devido à falta de compreensão 

das características de cada geração, bem como de percepções estigmatizadas em 

rótulos negativos, que cada coorte geracional tem em relação à outra (SIMONS, 2009; 

KAPOOR E SOLOMON, 2011).  

Gursoy et al (2008) exemplificam isso, afirmando que os “Baby Boomers”, 

enquanto gestores, tem uma percepção negativa das gerações “X” e “Y”. Assim, 

acreditam que os membros dessas gerações são preguiçosos, pouco confiáveis e sem 

ética. A geração “X” segue a percepção dos “Boomers”: quando gestores, não têm 

uma opinião positiva em relação à geração “Y”. Os gestores da geração “X” acreditam 

que eles são pouco apegados ao trabalho, e excessivamente carentes de 

reconhecimento. No entanto, a geração “X”, apesar de perceber pontos negativos nos 

“Boomers”, os respeitam como funcionários. 

Gursoy et al (2008) prosseguem observando que, enquanto funcionários, os 

membros da geração “Baby Boomers” mantêm percepções negativa sobre os 

membros da geração “X”, acreditam que eles não sabem gerenciar, e são muito 

presunçosos.  A geração “X” tende a estereotipar os gestores dos “Boomers” como 

líderes de gabinete, típicos administradores.  A geração “Y”, enquanto funcionários, 

acreditam que os gestores “Boomers” e da geração “X” os veem como jovens demais, 

e por isso não os respeitam profissionalmente. Acreditam, também, não receberem o 

tratamento que merecem. 

Os Quadros 7, 8 e 9, a seguir, apresentam algumas das percepções que cada 

geração tem em relação à outra. 
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GERAÇÃO "BABY 
BOOMERS"           

(Avaliam as outras 
gerações como...) 

 GERAÇÃO "X” e GERAÇÃO "Y"              
(enquanto funcionários)       

 GERAÇÃO "X"                                    
(enquanto gestores) 

Nenhuma ética no trabalho Presunçosos 

Preguiçosos Inexperientes 

Querem rápida promoção Não sabem gerenciar 

Pouco confiáveis Não respeitam as experiências de vida 

Inconsistentes Pouca habilidade interpessoal 

Se vestem de forma inadequada no 
trabalho;  

Isolados, Impacientes e Elitistas 

O trabalho é trampolim para melhor 
emprego 

Dependentes tecnológicos 

Pouco solidário  Uso exagerado de E-mail 

 
Quadro 7- Avaliações da geração “Baby Boomers” acerca das gerações “X” e “Y”.       
Fonte: Autor, elaborado a partir das considerações de Gursoy et al (2008). 
      
 
 

 
 

Quadro 8 - Avaliações da geração “X” acerca das gerações “Y” e “Baby Boomers”.  

                                     

GERAÇÃO "Y"                

(enquanto funcionários) 

Pouco senso de urgência

Pouco apego ao trabalho

Precisa ensina-los muito mais 

do que a tarefa

Desconhecem empregados

Não se envolvem com a equipe

Parecem não ter senso comum

Tem excesso de confiança

Excessiva dependência de 

reconhecimento

Querem agradecimento, 

normalmente, pelo que  deve ser 

feito 

                                                         

"BABY BOOMERS"         

(enquanto funcionários)

Desatualizados

                                                          

"BABY BOOMERS"         

(enquanto gestores)

São motivados, também, por 

dinheiro

Não são agradecidos, por seus 

subordinados

Líderes de gabinete

Temem  mudanças

É difícil ganhar seu respeito

Determinados com suas 

escolhas
GERAÇÃO "X"    

(Avaliam as  outras 

gerações como ...)

Dificuldades com tecnologia

Muito orientados para os 

clientes

Adversos a mudanças

Teimosos

Lentos para aprender coisas 

novas
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Fonte: Autor, elaborado a partir das considerações de Gursoy et al (2008) 
 

 
 

Quadro 9 - Avaliações da geração “Y” acerca das gerações “X” e “Baby Boomers”. 
               Fonte: Autor, elaborado a partir das considerações de Gursoy et al (2008) 

 

Como pode ser observado nos quadros apresentados acima, a visão que cada 

geração tem em relação à outra, independentemente da posição profissional que cada 

um ocupe é, predominantemente, negativa. Importante lembrar, como mencionado 

antes, que na seção “características das coortes geracionais” nem todos os indivíduos 

se encaixam nas respectivas características de suas coortes. No entanto, a falta de 

compreensão de cada geração e a percepção distorcida que estigmatiza cada coorte, 

uma vez rotuladas, podem gerar situações conflituosas. 

O conflito de gerações pode, então, ser visto como um tipo específico de 

conflito intergrupal (LAZAZZARA E QUACQUARELLI, 2015).  

A seguir, no Capitulo 3, apresenta-se a metodologia adotada na presente 

investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

"BABY BOOMERS" e GERAÇÃO "X"                                              

(enquanto gestores)

Não recebem o tratamento que  merecem    

Não recebem feedbak constante

Não usam plenamente a tecnologia                      

Não são considerados e respeitados, por serem jovens    

GERAÇÃO "Y"                        

(Avaliam as  outras gerações 

como ...)
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3 METODOLOGIA 

 

A estratégia metodológica utilizada para atingir os objetivos delineados para 

a pesquisa será abordada neste capítulo. Na Figura 5, abaixo, são apresentadas as 

seções e subseções deste capitulo, de forma esquematizada. 

 

 

 

 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa exploratória, pois segundo Gray 

(2012), os estudos exploratórios buscam “explorar o que está acontecendo e fazer 

perguntas a respeito, sendo especialmente úteis quando não se sabe o suficiente 

sobre um fenômeno” (GRAY,2012, p.36) 

Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso. Yin define estudo de caso 

como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto de vida real, especialmente quando as fronteiras entre fenômeno e 

contexto não são claramente evidentes” (2009, p.18). O estudo de caso tenta não 

apenas descrever uma situação, mas atribuir relações causais. É “particularmente útil 

quando o pesquisador estiver tentando revelar uma relação entre um fenômeno e o 

contexto no qual ele ocorre” (GRAY, 2012, p.200).  

 

Figura 5 - Estrutura do Capitulo 3. 
Fonte: Autor, elaborado a partir de Silva (2013) 
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3.2 OBJETO DA PESQUISA  

 

3.2.1 Colégio Pedro II 

 

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma das mais 

tradicionais instituições federais de ensino do Brasil. Vinculado ao Ministério da 

Educação, de natureza autárquica, com autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar, é especializado na oferta de ensino na 

Educação Básica, com características pluricurricular e multicampi. 

Ao final de 2016 quase 13 (treze) mil alunos compõem o corpo discente do 

Colégio Pedro II, distribuídos pelos seus 14 Campi: Centro; Duque de Caxias; 

Engenho Novo I; Engenho Novo II; Humaitá I; Humaitá II; Niterói; Realengo I; 

Realengo II; São Cristóvão I; São Cristóvão II; São Cristóvão III; Tijuca I; Tijuca II e 

Unidade de Educação Infantil de Realengo.  

Ofertando ensino em turmas, que vão desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio Regular e integrado, além da Educação de Jovens e Adultos                   

(PROEJA).   

A organização administrativa do Colégio Pedro II é apresentada na Figura 6, 

a seguir: 

Figura 6- Organização administrativa do Colégio Pedro II.  
Fonte: Relatório de gestão CP II (2016) 
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A força de trabalho do Colégio Pedro II (CPII) é constituída de 2.199 

servidores, sendo 1181 docentes e 1018 técnicos administrativos, na faixa etária que 

vai dos 20 aos 70 anos, segundo dados fornecidos pela PROGESP ao final do ano de 

2016. 

A Figura 7, a seguir, ilustra a distribuição da força de trabalho do CP II por 

faixa etária. 

 

 

 

De forma parecida com todo o poder Executivo Federal, no Colégio Pedro II 

também há, de maneira significativa, três coortes geracionais, trabalhando em 

conjunto: os “Baby Boomers” (que contam com 404 servidores); a Geração “X” (que 

representa a maior força de trabalho com 1.120 servidores); e a Geração “Y” (que 

conta com 675 servidores), conforme se observa na Figura 8, a seguir. 

 

 

Figura 8- Distribuição do quadro de pessoal do Colégio Pedro II por coortes geracionais.  
Fonte: PROGESP (2016). 

Figura 7- Distribuição de servidores por faixa etária do pessoal ativo do Colégio Pedro II.  
Fonte: PROGESP (2016) 
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3.2.2 Campus Tijuca II 

 

Fundado em 1957, o Campus Tijuca II (CTII) conta, ao final de 2016, com um 

corpo discente de 1071 alunos, distribuídos em 17 turmas dos anos finais do Ensino 

Fundamental (com 493 alunos), 19 turmas do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado 

Técnico em Informática (com 495 alunos), e 6 turmas do PROEJA, nas modalidades 

de Técnico em Administração e de Suporte Manutenção em Informática (com 83 

alunos). 

Organizado administrativamente, como apresentado na Figura 9, a seguir, o 

CT II possui, ao final de 2016, um quadro de servidores composto por 127 docentes 

(entre efetivos e contratados) e 60 técnicos administrativos, perfazendo um total 187 

servidores em atividade.  

 

 

A faixa etária dos servidores varia de 25 a 69 anos. Os servidores do Campus 

Tijuca II estão distribuídos pelas três coortes geracionais mais representativas do 

poder executivo federal, do seguinte modo: 47 servidores da geração “Baby Boomers”; 

92 servidores da geração “X” e 48 servidores da geração ‘Y”.  

As Figuras 10 e 11, a seguir, ilustram a composição do quadro de servidores 

do CT II: 

 

Figura 9- Organização administrativa do Campus Tijuca II.  
Fonte: Autor, elaborado a partir do Boletim Oficial da Autarquia (2016) 
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Figura 10- Distribuição do pessoal ativo do Campus Tijuca II por faixa etária.  
Fonte: PROGESP (2016) 

 

 

 

Figura 11- Distribuição do quadro de servidores do Campus Tijuca II, por função e por coortes 
geracionais.  
Fonte: SGP-CTII (2016) 

 

3.3 PROTOCOLO DE UM ESTUDO DE CASO 

 

Segundo Yin (2009), o protocolo de um estudo de caso compreende os 

procedimentos e as regras gerais a serem seguidos, os quais orientam o pesquisador 

na coleta de dados e aumentam, de maneira expressiva, a confiabilidade de um 

estudo de caso. 
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3.3.1   Fonte de Dados 

 

Considerada como a melhor técnica de abordagem para pesquisas com 

objetivos majoritariamente exploratórios, e que envolvem o exame de sentimentos e 

atitudes, bem como uma importante fonte de informações para o estudo de caso, a 

entrevista foi escolhida como fonte de coleta de dados para o presente estudo (GRAY, 

2012; Yin, 2009). 

Optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas (com alguns 

servidores do Campus Tijuca II do Colégio Pedro II). Segundo Gray (2012), “permite 

fazer aprofundamento das visões e das opiniões onde for desejável que os 

respondentes aprofundem suas respostas”, além de “explorar os sentidos subjetivos 

que os respondentes atribuem a conceitos ou eventos” (p. 302). 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado (disponível anexo) 

elaborado como guia, a partir de temas relevantes obtidos com as análises críticas 

feitas nos conteúdos presentes nos artigos selecionados, assim como resultante da 

habilidade crítico-reflexiva do pesquisador.  

O Quadro 10, a seguir, apresenta a construção do roteiro semiestruturado 

utilizado como fonte para o levantamento de dados. 
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Quadro 10 - Construção do roteiro semiestruturado –para as entrevistas. 
Fonte: Autor 

 

As perguntas que constituem a sequência de cada entrevista fazem referência 

às diferenças entre gerações, e contribuem, com informações, para responder aos 

objetivos específicos delineados anteriormente (seção 1.4 deste estudo). 

 

3.3.2 Coleta de dados 

 

As entrevistas foram realizadas com um pequeno conjunto de servidores 

técnicos do Campus Tijuca II, Colégio Pedro II. 

Foram entrevistados um total de 11 servidores, todos em atividade. Por se 

tratarem de percepções sobre diferenças de gerações no serviço público, para o perfil 
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dos respondentes não foi levado em consideração o tempo de trabalho no serviço 

público, tampouco o fato do servidor estar em estágio probatório, bem como a 

condição de estar ou não em cargo de chefia, coordenação e direção, ou outra variável 

qualquer. 

Os respondentes, distribuídos apenas  pela faixa  etária, foram divididos em três 

grupos, de acordo com suas respectivas idades, representantes de cada uma das três 

coortes geracionais: “Baby Boomers” (3 entrevistados) : o entrevistado 1 tem 57 anos 

de idade, o entrevistado 2 tem 59 anos de idade, e o entrevistado 3 tem 60 anos de 

idade; geração “X” (4 entrevistados) : o entrevistado 4 tem 55 anos de idade , o 

entrevistado 5 tem 50 anos de idade, o entrevistado 6 tem 44 anos de idade , e o 

entrevistado 7 tem 35 anos de idade;  geração “Y” (4 entrevistados): o entrevistado 8  

tem 25  anos de idade; o entrevistado 9 tem 27  anos de idade; o entrevistado 10  tem 

32 anos de idade  e o entrevistado 11 tem 33 anos de idade.  

O método de trabalho relativo à coleta de dados se deu da seguinte maneira:  

 

  

 

Após estruturar, Capitulo 1, a problematização e os objetivos da pesquisa, 

seguiu-se com a revisão da literatura, Capitulo 2, os quais substancialmente, 

contribuíram para elaboração das perguntas das entrevistas.  

Em seguida foi realizada uma entrevista piloto para testar os procedimentos 

de aplicação, verificar a qualidade dos dados e fazer os ajustes necessários.  

Figura 12- Método de trabalho relativo a coleta de dados.  
Fonte: Autor 



49 
 
  

Posteriormente, realizou-se as entrevistas. Para tanto, algumas normas 

propostas por Marconi e Lakatos foram observadas para que se pudesse lograr êxito 

com os dados colhidos: Contato Inicial – em uma conversa amistosa foi explicado a 

finalidade da pesquisa, objetivos, relevância e a importância da colaboração do 

respondente. O caráter confidencial foi assegurado ao entrevistado; Formulação de 

Perguntas - as perguntas foram feitas de acordo com o tipo da entrevista: 

semiestruturada; Registro de Respostas - as respostas com a concordância do 

entrevistado foram gravadas; Término da Entrevista - o ambiente de cordialidade do 

início da entrevista foi mantido. Requisitos Importantes – alguns requisitos para as 

respostas foram atentamente observados: validade, relevância, especificidade e 

clareza, profundidade e extensão. (2005, p. 199) 

Seguiu-se para as análises de seus conteúdos, fazendo inferências que 

identificaram algumas características especiais estabelecidas em regras especificas 

antes da análise, tal como similaridade (GRAY, 2012).  

A realização das entrevistas com o corpo de servidores foi acordada com a 

Direção do Campus Tijuca II, previamente agendadas e realizadas individualmente, 

em local conveniente para os entrevistados.  

A realização de todas as entrevistas ocorreu no período compreendido entre 

17 e 28 de outubro de 2016. 

 

3.3.3 Procedimentos adotados para a análise dos dados 

 

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (2008), “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo da mensagem”. Ela é organizada em três fases sucessivas: pré-análise; 

exploração do material e tratamento dos resultados, e inferência e interpretação 

(p.38). 

A pré-analise é a fase em que se organiza todo o material colhido. Dessa 

forma, iniciou-se com as audições preliminares (flutuantes) de cada entrevista. Em 

seguida, procedeu-se com a transcrição de todo o material gravado, através do 

programa Express Scribe, que resultou em um conjunto de 11 relatos posteriormente 

separados para a análise.  
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  A exploração do material é a análise propriamente dita: o tratamento do 

material, já organizado. O primeiro movimento constituiu-se em separar as 

transcrições das entrevistas em 3 famílias de documentos primários segundo as 

gerações: Baby Boomers, Geração X e Geração Y, tendo-se em conta a necessidade 

de confrontar o conteúdo que foi originado. Em seguida, estabeleceram-se as 

decisões sobre a categorização. Optou-se por categorias já pré-estabelecidas, 

utilizando então o procedimento que Bardin (2008) chama de “caixas”, ou seja, à 

medida que os elementos são encontrados, eles são repartidos em categorias 

previamente fornecidas. (p.119)   Assim, todo o conjunto foi repartido em 8 categorias, 

correspondentes aos conceitos usados no roteiro da entrevista, e definido conforme o 

Quadro 11, a seguir:  

 

 

Quadro 11 - Definições de cada uma das 8 (oito) das categorias em que os dados coletados foram 
repartidos.  
Fonte: Autor 

 

Buscando sintetizar, ainda mais, todos os discursos coletados, ficou 

estabelecido que as categorias devessem estar associadas e, distribuídos em 

famílias, 3 (três) famílias em seu total, em correspondência direta com os objetivos 

específicos que foram estabelecidos. Essas “Famílias de Categorias” são 

apresentadas no Quadro 12, abaixo: 
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 Quadro 12 - Famílias de Categorias. 
 Fonte: Autor 

 

Após a categorização, iniciou-se com o recorte do conteúdo investigado. Para 

tanto, o tema foi adotado como unidade de registro. Bardim (2008) salienta que “fazer 

uma análise temática, consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido” (p.105). 

Na prática, quando se identificava uma passagem importante na fala do 

entrevistado, de forma que contribuísse mais para a análise, o trecho era marcado. 

Dessa forma, uma citação era criada e, por semelhança temática, agrupada na 

respectiva categoria.  

Na, próxima seção, será feita a análise dos dados colhidos nas entrevistas, 

utilizando os trechos coletados. E importante salientar que esses trechos foram 

reproduzidos de forma literal ao discurso coletado. Por este motivo, eles apresentam 

menor rigor gramatical.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o tratamento dos dados. 

Tem por objetivo contextualizar os principais aspectos no caso Colégio Pedro II e foi 

estruturado conforme a figura 13 abaixo. 

  

 

Figura 13 - Estrutura do Capitulo 4.  
Fonte: Autor, elaborado a partir de Silva (2013) 

 

As seções seguintes apresentam cada uma das famílias de documentos 

divididos em subseções de famílias temáticas com as respectivas categorias 

associadas. 

 

4.1 GERAÇÃO BABY BOOMERS 

 

As entrevistas com servidores dessa família de documentos compreendem 

entrevistas feitas com os servidores nascidos entre os anos de 1943 e 1960. Ou seja, 

servidores que trabalham entre 56 e 73 anos de idade em outubro de 2016. 
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4.1.1 Verificação das diferenças de características e atitudes entre gerações, 

presentes na literatura, e na realidade do CP II 

 

Esta família temática aglutina assuntos que verificam se as diferenças de 

características e atitudes de cada geração, apontadas na literatura, correspondem à 

realidade das diferenças de características e atitudes das gerações de servidores do 

CT II, Colégio Pedro II. Concentra 4 (quatro) categorias: “Relação com o CP II”, 

“Autoridade e Hierarquia”, “Mentores e Feedback’ e “Tecnologia”, que estão definidas 

no Quadro 11, objeto da seção 3.3.3.  

 “Relação com o CP II”: Quando perguntados sobre o que representava trabalhar 

no CP II, dois relatos demonstraram valorizar o fato de trabalhar nessa instituição. O 

entrevistado 1 afirmou: “para mim, pela tradição da escola, é um prazer muito grande”; 

o entrevistado 3 disse: “eu sempre senti orgulho de trabalhar no colégio”. O relato do 

entrevistado 2 demonstrou valorizar o fato de trabalhar no serviço público, de forma 

geral, que afirmou: “uma conquista de um objetivo que eu tinha desde os 14 anos de 

idade, sempre quis ser funcionário público”. 

Ainda nessa categoria, foi perguntado se os servidores pensam ou já pensaram 

em trocar de emprego. Os 3 entrevistados foram incisivos em dizer que “não”. Os 

entrevistados 1 e 2 acrescentaram, ainda, o desejo de trilharem seu caminho 

profissional somente no Colégio Pedro II: “meu objetivo foi o de fazer carreira aqui na 

própria instituição”; “já estava escrito que aqui seria meu caminho (...) recebi até 

proposta para ir para o Tribunal de Justiça, receberia até um pouco a mais, mas disse 

que não”. 

  “Autoridade e Hierarquia”: Buscando compreender como se relacionam com a 

hierarquia e a figura de autoridade, foi inquirido aos servidores se concordavam que 

as decisões tomadas pelos chefes ou superiores deveriam ser acatadas sem 

questionamento.  

Os 3 (três) entrevistados discordaram de tal afirmação, afirmando que as 

decisões podem ser questionadas.  No entanto, o entrevistado 1 acrescenta: “você 

coloca o seu ponto de vista, mas tem que seguir a hierarquia, se sua ponderação não 

for aceita, cabe a você acatar”. Opinião que só é acompanhada pelo entrevistado 3, 

no que tange ao questionamento: “a gente tem que questionar sim, não pode obedecer 

tudo que nem um carneiro. ”  
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“Mentores e Feedback”: Perguntados sobre a importância de receber conselhos 

sobre a execução de uma tarefa e retorno após a conclusão da mesma, os 

entrevistados 1 e 2, além de considerarem importante, mostraram-se satisfeitos 

quando isso acontece: “é um incentivo, me sinto gratificado”; “me sinto realizado”.  O 

mesmo não ocorre com o entrevistado 3, que afirma não ser tão importante: “na altura 

em que me encontro, acho isso irrelevante” 

“Tecnologia”: Procurando entender seus pontos de vista em relação ao uso da 

tecnologia no serviço, foi perguntado aos servidores o que achavam sobre o uso de 

e-mail, atualmente, como o meio principal de comunicação entre os setores.  

Os entrevistados 2 e 3 disseram preferir os meios tradicionais de comunicação: 

“o e-mail você fala pouco e entende as poucas palavras(...) eu prefiro que falem 

comigo direto”; “eu ainda valorizo o uso do papel, pois a tecnologia ela pode falhar e 

o papel não”.  O entrevistado 1 não falou sobre suas preferências sobre os meios de 

comunicação. Porém, admite claramente ter dificuldades com o uso da tecnologia: 

“tem algumas coisas que tenho dificuldade como uma pessoa de idade avançada, 

mais do que uma pessoa de 30 anos”. 

 

4.1.2 Relevância das diferenças entre as gerações 

 

 Esta família temática procura retratar, no dia a dia do serviço público, se as 

diferenças de características e atitudes entre gerações são relevantes para os 

servidores do CT II, Colégio Pedro II. Ela concentra duas categorias: “Percepção das 

diferenças” e “Diferenças no trabalho”, definidas em conformidade com o Quadro 11, 

objeto da seção 3.3.3. 

“Percepção das diferenças”: Foi perguntado aos servidores se percebiam 

alguma diferença de características e de atitudes em colegas de idades diferentes da 

sua.   

O entrevistado 1, acredita que exista diferença nas características dos 

servidores mais jovens: “Existe sim, pela formação, estudo, linguajar diferente”, mas 

não acredita existir nas atitudes no trabalho: “na realização do trabalho não”. O oposto 

acontece no relato do entrevistado 2 que não acredita na existência de diferenças de 

características, mas sim nas atitudes no trabalho: “não, todos se vestem iguais a mim 
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e falam com educação(...) os mais velhos tomam atitudes que para o mais novo tanto 

fez, tanto faz. Os caras não vestem a camisa.” O entrevistado 3, de forma lacônica, 

diz não perceber diferença alguma: “não e também não”. 

Nessa mesma categoria, foi perguntado ainda se os servidores já tinham ouvido 

outro colega comentar sobre haverem percebido alguma diferença de característica e 

atitudes em colegas de idades diferentes das deles. Os entrevistados 2 e 3 dizem que 

sim. Porém, somente o entrevistado 2 exemplificou o que ouviu: “Já! A maioria dos 

mais novos não querem nada, se encostam na mesa e não tomam atitude nenhuma”. 

O entrevistado 1, diz nunca ter ouvido. 

 “Diferenças no trabalho”: Com a intenção de aprofundar um pouco mais acerca 

da percepção das diferenças entre as gerações no dia a dia de trabalho, foi indagado 

aos membros dessa geração como se sentiam ao trabalharem com servidores de 

faixas de idade diferentes da sua.   

Os entrevistados 1 e 2 responderam que acham “tranquilo”. No entanto, o 

entrevistado 1 não deixa claro a sua posição em relação aos mais jovens, refere-se 

somente aos mais velhos que ele: “as pessoas mais antigas eu não tenho dificuldade, 

mas as pessoas muito antigas ainda se apegam a sobrenome. Hoje isso não existe, 

mas tem uns velhos que ainda pensam assim.” O entrevistado 2 demonstra encarar 

com naturalidade a renovação do quadro de servidores: “para mim é tranquilo (...) 

existe algumas coisas que as pessoas precisam entender, eu já fui novo, agora estou 

ficando velho, então eu estou vendo a jovem guarda assumir a escola”. O entrevistado 

3 “acha ótimo”, e acrescenta: “não vejo diferença(...), o que atrapalha é a cabeça e 

não a idade”. 

Seguindo nessa categoria foi também indagado aos entrevistados, se a 

variedade de idade entre os servidores influenciava, de forma positiva ou negativa, no 

andamento do serviço. Somente o relato do entrevistado 2 aponta para tal influência: 

“influencia em alguns aspectos. O cara mais novo acha que aqui é só um ponto de 

partida, o cara fica aqui um ano se preparando para um outro concurso para ganhar 

mais. Ele não tem identificação. Influencia negativamente.”  Os entrevistados 1 e 3 

foram taxativos em dizer que “não”. 
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4.1.3 As diferenças entre as gerações conduzem ao conflito? 

 

São agrupados nessa família temática relatos que buscam determinar se as 

diferenças geracionais podem conduzir ao conflito entre os servidores do CT II, 

Colégio Pedro II. Concentra duas categorias: “Tipos de conflito” e “Existência de 

conflito”, definidas em conformidade com o Quadro 11, objeto da seção 3.3.3. 

“Tipos de conflito”: Com o intuito de estabelecer se as diferenças geracionais 

poderiam levar a algum tipo de conflito, foi questionado aos membros dessa geração 

se diferenças de características e de atitudes dos servidores de faixas de idades 

diferentes das deles poderiam levar ao desentendimento, na execução de uma tarefa.  

Os entrevistados 1 e 2 acreditam que sim. O entrevistado 2, acrescenta: “o mais 

velho não gosta da coisa mal feita, ele toma atitude e faz. Os mais velhos acham que 

os mais jovens não querem nada”. Já o entrevistado 3 acha que não, e cita: “no meu 

grupo de trabalho existe uma variedade de servidores de idades diferentes e a gente 

se dá bem”. 

Ainda nessa categoria, foi também questionado aos entrevistados se já tinham 

se desentendido ou virão alguém se desentender com outro servidor na realização de 

uma tarefa, devido à diferença de idade.  

Os entrevistados 1 e 3 responderam que não. O entrevistado 2 disse que sim, 

e volta a citar a falta de atitude: “sim já me desentendi. Foi por falta de atitude. Na 

época uma servidora mais velha do que eu, ia se aposentar e não queria fazer nada. 

Disse ao chefe que preferia trabalhar sozinho do que com essa senhora”. 

“Existência de conflito”: Quando perguntados se, hoje, o conflito entre 

servidores de faixa de idades diferentes é uma realidade no CT II, Colégio Pedro II, 

os entrevistados 1 e 3 responderam, igualmente que não. O entrevistado 2 acredita 

que sim, e ainda acrescenta: “quando eu encontro os colegas falam que isso existe 

ainda no Pedro II”. 

 

4.2 GERAÇÃO X 
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As entrevistas dessa família de documentos compreendem dados obtidos com 

servidores nascidos entre os anos de 1961 e 1981. Ou seja, servidores com idades 

entre 35 e 55 anos.  

 

4.2.1 Verificação das diferenças de características e atitudes entre gerações, 

presentes na literatura, e na realidade do CPII 

 

De maneira semelhante à apresentada na subseção 4.1.1, esta família temática 

aglutina concepções que verificam se as diferenças de características e atitudes de 

cada geração apontadas na literatura correspondem à realidade das diferenças de 

características e atitudes das gerações de servidores do CT II, Colégio Pedro II. Essa 

família concentra as mesmas 4 categorias: “Relação com o CP II”, “Autoridade e 

Hierarquia”, “Mentores e Feedback’ e “Tecnologia”, que estão definidas no Quadro 11, 

presente na seção 3.3.3. 

“Relação com o CP II”: Perguntados, os servidores da geração X responderam 

o que representava trabalhar no CP II.   

2 (dois) relatos demonstraram valorizar o fato de trabalharem na instituição 

devido às condições financeiras: o entrevistado 4 que afirmou: “é uma importância 

muito grande, daqui eu tiro meu sustento(...) eu vivo com o dinheiro daqui”, e o 

entrevistado 7 disse: “é uma grande oportunidade, eu entrei aqui e fiquei mais 

tranquilo, no financeiro...”. Para o entrevistado 5, é prazeroso e fonte de aprendizado: 

“o fato de trabalhar em educação é muito prazeroso e fonte de alegria (...) para mim 

representa um aprendizado muito grande em vários aspectos”. O entrevistado 6 

considera que “representa um compromisso e um orgulho”. 

Ainda nessa categoria, também foi perguntado se os servidores da geração X 

pensam ou já pensaram em trocar de emprego.  

O entrevistado 4 foi taxativo em responder “não”. Os outros entrevistados 

responderam “sim”.   O entrevistado 5 diz ter pensado em uma troca de emprego por 

motivos de ascensão profissional: “pensei, pois, estava decepcionado com as poucas 

possibilidades de progressão de carreira e de melhoria (...) pensei até em trocar de 

área”. O entrevistado 6 disse “penso em trabalhar em outro órgão público”. Já o 
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entrevistado 7 disse que pensa, mas por motivos financeiros somente: “sim, pelo fator 

de ganhar mais. Só por isso eu trocaria, para ganhar muito mais que aqui.” 

 “Autoridade e Hierarquia”: Com o propósito de compreender como se 

relacionam os membros da geração X com a hierarquia e a figura de autoridade, foi 

inquirido aos servidores se concordavam que as decisões tomadas pelos chefes ou 

superiores deveriam ser acatadas, sem questionamentos.  

3 (três) entrevistados discordaram de tal afirmação, acreditando que as 

decisões podem ser questionadas:  O entrevistado 5, afirmou: “Eu entendo que a 

hierarquia é até legalmente um dos pilares da administração pública. Mas eu não 

entendo hierarquia como algo inflexível, inquestionável, que não dê margem para que 

os profissionais se coloquem. Eu entendo que as ordens precisam ser obedecidas, 

desde que se tenha a oportunidade de se pronunciar, em respeito do seu conteúdo. 

Você pode contribuir com sua experiência, se aquela ordem é algo que vai ser 

produtivo, que vai funcionar, reverter em alguma coisa construtiva. Se você obedecer 

cegamente, sem se colocar, você não está contribuindo para melhorar”. O 

entrevistado 7, também discorda de tal afirmação, embora ache que deva se obedecer 

a chefia: “não concordo. Eu acho que tem que ter argumentação, se o servidor acha 

que tem uma opção melhor, deve sim argumentar com a chefia, mas deve respeitar o 

que à chefia determina”. O entrevistado 6, que acredita que as decisões devam ser 

em conjunto, afirmou: “não concordo. As decisões têm que ser discutidas para que a 

ideia saia em conjunto. ” O entrevistado 4 acredita que “depende das decisões(...) tem 

ordem que você não deve acatar, pois são altamente ignorantes e tem outras que 

você tem que acatar, pois fazem parte do conceito”  

 “Mentores e Feedback”: Perguntados sobre a importância de receber 

conselhos sobre a execução de uma tarefa e retorno após a conclusão da mesma, os 

quatro relatos consideraram importantes.  

Quanto à mentores, os entrevistados 5 e 7 classificaram como “extremamente 

importante” e “essencial”. O entrevistado 6 considera “muito importante”. Porém, faz 

uma ressalva: “sim, dos mais experientes é muito importante”.  

Quanto ao feedback, os entrevistados se mostraram satisfeitos quando isso 

acontece. Os entrevistados 4, 5 e 6 demonstraram, além de satisfação, sensações de 

orgulho, conforto e alívio: “me sinto orgulhoso”, “me sinto mais confortável no exercício 

do meu cargo”; “me sinto aliviado quando isso ocorre”. Já o entrevistado 7 acredita 
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que o seu trabalho está sendo observado: “você percebe que seu trabalho está sendo 

feito correto, tem pessoa monitorando, acompanhando seu rendimento.” 

“Tecnologia”: Procurando entender o ponto de vista dos servidores da geração 

X em relação ao uso da tecnologia no serviço, foi-lhes perguntado o que achavam 

sobre o uso de e-mail, atualmente, como meio principal de comunicação entre os 

setores. 

 Dos 4 (quatro) relatos, encontrou-se opiniões positivas sobre o uso da 

tecnologia. Os entrevistados 4 e 5 fazem referência ao ganho de tempo nos 

comunicados: “é importante essa tecnologia, o contato mais rápido, informação mais 

rápida, vale a pena”; “eu acho que foi um ganho muito grande, a tecnologia(...) foi um 

ganho em agilidade”. O entrevistado 6 acrescenta que, “além de positivo, facilita muito 

o trabalho”.  E o entrevistado 7 alerta: “tem que se atualizar, se não fica para trás. 

Tudo é tecnologia”. 

 

4.2.2 Relevância das diferenças entre as gerações 

 

Como na subseção 4.1.2, esta família temática retrata se as diferenças de 

características e atitudes entre gerações, no dia a dia do serviço público, são 

relevantes para os servidores do CT II, Colégio Pedro II. Essa família concentra as 

mesmas duas categorias: “Percepção das diferenças” e “Diferenças no trabalho”, 

definidas em conformidade com o Quadro 11, constante da seção 3.3.3. 

“Percepção das diferenças”: Foi perguntado aos servidores da geração X se 

percebiam alguma diferença de características e de atitudes em colegas de idades 

diferentes da sua.   

Os entrevistados 4 e 7 acreditam que exista diferença nas características dos 

servidores: “sim, eu percebo que o cara mais novo é mais despojado, usa tênis, calça 

jeans”; “sim, o nível intelectual, financeiro também há diferenças”, mas não acreditam 

em diferenças de atitudes no trabalho: “quanto a atitude no trabalho eu não percebo”; 

“não vejo diferença, tem jovem que pensa igual a mim, tem velho que pensa igual a 

mim”. Os entrevistados 5 e 6 pensam de maneira contrária, e não acreditam que exista 

diferença nas características dos servidores: “nem na forma de se vestir. Não vejo”; 

“não”, mas acreditam em diferenças de atitudes no trabalho: “percebo uma diferença 
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(...) nas atitudes, o mais novo interage mais do que o mais velho com o público”; 

“percebo um desleixo daqueles que estão próximos de se aposentar”.  

Nessa mesma categoria foi perguntado, ainda, se os servidores da geração X 

já tinham ouvido outro colega comentar sobre ter percebido alguma diferença de 

característica e atitudes em colegas de idades diferentes da dele. Os entrevistados 6 

e 7 disseram, de maneira categórica: “não”. O entrevistado 4 disse “sim,’ e 

exemplificou: “falaram que esse pessoal novo tá muito abusado, acham que sabem 

tudo e na hora H, sabem nada”. O entrevistado 5 disse: “nunca ouvi comentários de 

forma direta, mas creio que os colegas percebem sim. Uma servidora comentou ter a 

percepção que o mais novo tem mais gás do que ela para estar à frente de certos 

projetos”.  

“Diferenças no trabalho”: Também buscando um maior aprofundamento sobre a 

percepção das diferenças entre as gerações no dia a dia de trabalho, foram indagados 

os membros da geração X, sobre como se sentiam ao trabalharem com servidores de 

faixa de idade diferente da sua.  

Os entrevistados 6 e 7 acharam natural: “não me incomoda”; “é normal em 

qualquer ambiente de trabalho se encontra isso”. O entrevistado 4 diz não haver 

diferenças: “Eu não percebo diferença (...) é igual trabalhar com ambos”. O 

entrevistado 5 considera boa a mescla de faixas de idade: “olha, eu considero uma 

coisa muito boa, a troca de gerações, eu tenho servidores que estão aqui a 30 anos e 

tem uma experiência muito rica (...) por outro lado, tem gente nova que traz outras 

experiências de outros locais, a troca tem sido muito boa”.  

Seguindo nessa mesma categoria, também foi inquirido aos entrevistados da 

geração X se a variedade de idade entre servidores, influenciava de forma positiva ou 

negativa no andamento do serviço. 3 (três) relatos indicaram que sim:  

O entrevistado 5 acredita que influencia de forma positiva: “a troca possibilita 

acompanhar as mudanças (...) a mescla é muito importante”. Visão contrária à do 

entrevistado 6, que acredita que a influência é negativa: “negativa! Pois o trabalho, a 

equipe não vai estar nivelada tecnologicamente”.  O entrevistado 7, embora acredite 

na influência, não tem certeza se de forma positiva ou negativa: “sim pode influenciar, 

mas depende.”. O entrevistado 4 não acredita que a variedade de idade entre 

servidores influencie o andamento do serviço. 
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4.2.3 As diferenças entre as gerações conduzem ao conflito? 

 

Da mesma maneira que na subseção 4.1.3, nessa família temática são 

agrupados relatos que buscam determinar se as diferenças geracionais podem 

conduzir ao conflito entre os servidores do CT II, Colégio Pedro II. Essa família 

concentra duas categorias: “Tipos de conflito” e “Existência de conflito”, definidas em 

conformidade com o Quadro 11, constantes da seção 3.3.3. 

“Tipos de conflito”: Com o intuito de estabelecer se as diferenças geracionais 

poderiam levar à algum tipo de conflito, foi questionado aos membros da geração X 

se as diferenças de características e atitudes dos servidores de faixa de idade 

diferentes da sua poderiam levar ao desentendimento na execução de uma tarefa.  

Os 4 (quatro) entrevistados acreditam que sim, porém os entrevistados 4 e 6 

acrescentam que depende de alguns fatores para que isso ocorra: “dependendo do 

tipo de tarefa, sim. Um pode realizar mais certinho, o outro mais relaxado”; “depende. 

Se o coordenador não tiver uma equipe coesa, sim pode haver um conflito”. O 

entrevistado 5 acredita que a maneira de conduzir a tarefa pode levar ao conflito: “na 

forma de condução de determinada situação, pode sim”. O entrevistado 7 disse: “sim, 

pois cada um pensa de uma maneira. Alguém mais velho já faz algo do mesmo jeito 

há muito tempo, aí chega outro com uma mentalidade mais jovem”  

Ainda nessa mesma categoria, também foi questionado se o servidor da 

geração X já se desentendeu ou viu alguém se desentender com outro servidor na 

realização de uma tarefa, devido à diferença de idade.  

Os entrevistados 5 e 7 responderam que não: “não. Vi uma divergência, mas 

não virou conflito”. O entrevistado 4 diz que sim: “já me desentendi com um mais velho. 

Ele era meio turrão, fez pirraça. Era mais velho do que eu”. O entrevistado 6 também 

disse: “sim. Eu cheguei em uma seção e por ser usuário avançado de informática, quis 

fazer um ajuste nas planilhas eletrônicas e o chefe, por não saber fazer, disse que não 

permitiria isso. O chefe era mais velho do que eu”. 

“Existência de conflito”: Quando perguntados se, hoje, o conflito entre 

servidores de faixa de idades diferentes é uma realidade no CT II, Colégio Pedro II, 

somente o entrevistado 6 respondeu de forma incisiva que sim: “Sim! Hoje acontece 

sim”. O entrevistado 4 acredita que sim. Mas de forma reticente, disse: “não vejo não. 

Mas acredito que tenha sim”. Os entrevistados 5 e 7 acreditam que ocorra o conflito 
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entre servidores, mas apontam para um motivo que não a diferença de idade: “Existe 

um conflito entre o velho com as tradições do CP II e as mudanças propostas pelos 

novos(servidores) que vem acontecendo. Bate de frente com a noção que os 

tradicionais têm, gera uma tensão”; “o conflito que ocorre aqui não é pela idade e sim, 

pelos procedimentos do colégio. É mais novos e mais antigos” 

 

4.3 GERAÇÃO Y 

 

As entrevistas dessa família de documentos compreendem os servidores 

nascidos entre os anos de 1982 e 2000. Ou seja, servidores de idade compreendidas 

entre 18 e 34 anos.  

 

4.3.1 Verificação das diferenças de características e atitudes entre gerações, 

presentes na literatura, e na realidade do CP II 

 

De forma similar às subseções 4.1.1 e 4.2.1, esta família temática aglutina dados 

de pesquisa que verificam se as diferenças de características e atitudes de cada 

geração, e apontadas na literatura, correspondem à realidade das diferenças de 

características e atitudes das gerações de servidores do CT II, Colégio Pedro II.  Essa 

família concentra 4 (quatro) categorias: “Relação com o CP II”, “Autoridade e 

Hierarquia”, “Mentores e Feedback’ e “Tecnologia”, que estão definidas no Quadro 11, 

e presentes na seção 3.3.3. 

“Relação com o CP II”:  Os servidores da geração “Y” foram perguntados sobre 

o que representava trabalhar no CP II.   

Para os entrevistados 9 e 11, é somente um emprego: “representa para mim 

somente a necessidade de trabalhar”; “representa um trabalho única e 

exclusivamente”. O entrevistado 8 considera trabalhar no CP II como uma passagem: 

“representa um meio para chegar a um objetivo maior”. Já o entrevistado 10 afirmou: 

“ter passado em um concurso finalmente”. 

Ainda nessa categoria, foi perguntado se o servidor pensa ou já pensou em 

trocar de emprego.  

Os entrevistados 8, 9 e 10 foram incisivos ao afirmarem que “sim”.” E, embora 

façam referência às questões financeiras, acrescentam outros motivos: “ primeiro de 
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tudo, por questões remuneratórias, (...) eu não pretendo me aposentar aqui (...) a 

Receita Federal, fiscalização em si, é bastante atrativo para mim”; “ por trabalhar num 

ambiente em que eu posso estar mais perto da minha área de formação, das coisas 

que me interessam e também em relação a salário” ; eu sinto que estou estagnada, 

não tenho muito para onde crescer, e tenho necessidade de ganhar mais(...) novos 

ares, novos trabalhos”. O entrevistado 11, de forma contrária disse que “não”. E 

acrescenta: “aqui me dá tempo para fazer essa minha atividade paralela (cinema) e 

tenho tempo vago, salário não é ruim”. 

 “Autoridade e Hierarquia”:  Buscando compreender como se relacionam com a 

hierarquia e a figura de autoridade, foi inquirido se os servidores da geração Y 

concordavam que as decisões tomadas pelos chefes ou superiores deveriam ser 

acatadas, sem questionamento. Os 4 (quatro) entrevistados discordaram de tal 

afirmação, acreditando que as decisões podem ser questionadas. 

O entrevistado 8 pontua que “vale ponderar com a chefia. Não se deve se 

curvar excessivamente aos empoderados”.  O entrevistado 9 disse: “não(...) não existe 

isso de decisão monocrática”. Já o entrevistado 10 afirmou: “eu tô no dia a dia de 

trabalho, eu sei o que é necessário, como funciona, então não posso seguir 

cegamente por acharem que é assim”. No entanto, o entrevistado 11 acrescenta: 

“Não, deve sempre ter debate (...) mas chegando há uma ordem final, deve ser 

obedecida”.  

 “Mentores e Feedback”: Perguntados sobre a importância de receber 

conselhos sobre a execução de uma tarefa e o retorno após a conclusão da mesma, 

os 4 (quatro) membros da geração “Y” as consideraram importantes.  

Os entrevistados 8, 10 e 11 mostraram-se satisfeitos, quando isso acontece: 

“me sinto lisonjeado, satisfeito’, “eu estou sendo levado a sério, não sou só uma 

matricula, me sinto valorizado, reconhecido”, “é dessa forma que você chega a um 

resultado melhor, acho legal quando isso ocorre”. O entrevistado 9 afirmou que é 

importante, e acrescenta: “sinto que estou fazendo a coisa certa (...) e que eu aprendi 

alguma coisa e poderei fazer outra vez sem consultar eles futuramente” 

“Tecnologia”: Procurando entender o ponto de vista da geração “Y” em relação 

ao uso da tecnologia no serviço, foi perguntado aos servidores o que achavam sobre 

o uso de e-mail, atualmente, como meio principal de comunicação entre os setores. 

Os 4 (quatro) entrevistados são favoráveis ao uso do e-mail. 



64 
 
  

 O entrevistado 8 pontua que “não existe argumento, fica mais eficiente o ir e 

vir”. Os entrevistados 9 e 10, além de serem favoráveis, apontam para uma questão 

interessante: “eu acho relevante, se economiza material”; “acho altamente 

sustentável, muito consciente, ecologicamente falando”. E o entrevistado 11, também 

favorável, faz um alerta: “eu acho que ainda é precária a comunicação, mas é bem 

melhor que os comunicados sejam informatizados”  

 

4.3.2 Relevância das diferenças entre as gerações 

 

Igualmente às seções 4.2.1 e 4.2.2, esta família temática retrata se as 

diferenças de características e atitudes entre gerações, no dia a dia do serviço público, 

são relevantes para os servidores do CT II, Colégio Pedro II. Essa família concentra 2 

(duas) categorias: “Diferenças no trabalho” e “Percepção das diferenças”, definidas 

em conformidade com o Quadro 11, objeto da seção 3.3.3. 

“Percepção das diferenças”: Inicialmente foi perguntado aos servidores da 

geração “Y” se percebiam alguma diferença de características e de atitudes em 

colegas de idades diferentes da sua.   

3 (três) entrevistados acreditam que exista diferença nas características entre os 

servidores. O entrevistado 8 acrescenta, ainda, que são “pessoas que foram 

influenciadas por metodologias diferentes, aculturadas de forma diferente, por tanto, 

é claro que diferenças sim”.    

Quanto às atitudes no trabalho, embora exemplificados de formas distintas, os 4 

(quatro) relatos sinalizam que existem diferenças, sim.  

O entrevistado 8 pontua que “os antigos se sentem apoderados em relação as 

coisas públicas, eles se sentem donos daqui(...) ele marca território, por ter mais 

idade”. O entrevistado 9 diz que existe diferença “no posicionamento em relação as 

ordens de uma direção, nas atitudes de trabalho”. O entrevistado 10 observa que “as 

pessoas mais velhas são mais acomodadas”. Disse que ouve frases como: “esse 

cargo tá bom, vou me aposentar, o trabalho sempre foi assim, não preciso mudar “. 

Já para o entrevistado 11, “os mais velhos são mais formais, os mais jovens interagem 

mais, são mais descontraídos”. 
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Nessa mesma categoria foi perguntado, ainda se o servidor já tinha ouvido 

outros colegas comentarem sobre haverem percebido alguma diferença de 

características e atitudes em colegas de idades diferentes da dele.  

O entrevistado 10 disse: “não”. Porém, os outros 3 (três) entrevistados disseram 

“sim’. O entrevistado 8 relata que o comentário foi “da intransigência da metodologia 

de trabalho, já faziam o mesmo método a 30 anos”. O entrevistado 9 diz que o 

comentário escutado foi sobre “o servidor mais antigo ter muito medo de se posicionar, 

medo de retaliação”. O entrevistado 11 relata que o comentário ouvido foi sobre “uma 

má vontade em resolver na hora as tarefas, o cara mais novo se está disponível faz 

na hora, o mais velho demora mais”. 

 “Diferenças no trabalho”: Com a intenção de aprofundar ainda mais acerca da 

percepção das diferenças no dia a dia de trabalho, os membros da geração “Y” foram 

indagados sobre como se sentiam ao trabalharem com servidores de faixas de idades 

diferentes da sua.   Os 4 (quatro) entrevistados lidam bem com a situação.  

Os entrevistados 8 e 9 demonstram, inclusive, satisfação em lidar com os mais 

velhos: “seria a mesma coisa que conviver com minha vó, há sempre algo a se 

aprender com eles”; “tenho uma personalidade capaz de dialogar com pessoas mais 

velhas, acho bom pois tenho contato com diversas experiências profissionais e 

pessoais”.  O entrevistado 10 pontua que existe diferença, mas não se incomoda: 

“percebo que tem diferença, mas enxergo como parte do trabalho”.  O entrevistado 11 

diz ter tido dificuldades de convivência, no passado, mas, atualmente, parece ter 

contornado tal situação: “as mudanças tecnológicas eram um problema com aqueles 

que estavam próximos de se aposentar. Mas na atualidade não muito”. 

Ainda nessa mesma categoria também foi inquirido aos entrevistados da geração 

“Y”, se a variedade de idades entre os servidores influenciava de forma positiva ou 

negativa no andamento do serviço. Os 4 (quatro) relatos apontam para tal influência.  

O entrevistado 8 limitou-se a dizer: “sim”. Porém, não entrou em maiores 

detalhes: “sim. Positiva e negativa”. Os entrevistados 9 e 10 também pontuam que 

“sim”, e de forma “positiva”: “sim, de forma positiva. Não sinto nos colegas o ranço em 

relação ao tempo de serviço”; “eu vejo diferenças bem claras sim. São positivas, não 

seria um fator tão decisivo assim”. “O entrevistado 11 disse que sim, mas 

diferentemente dos outros, acredita que de forma “negativa”. “Sim. Quando fica notória 

a diferença de idade é negativo”. 
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4.3.3 As Diferenças entre as gerações conduzem ao conflito? 

 

Também, tal qual nas seções 4.1.3 e 4.2.3, são agrupadas nessa família 

temática os relatos que buscam determinar se as diferenças geracionais podem 

conduzir ao conflito entre os servidores do CT II, Colégio Pedro II. Essa família 

concentra 2 (duas) categorias: “Tipos de conflito” e “Existência de conflito”, definidas 

em conformidade com o Quadro 11, constantes da seção 3.3.3. 

“Tipos de conflito”: Com o intuito de estabelecer se as diferenças geracionais 

poderiam levar a algum tipo de conflito, foi questionado aos membros da geração “Y” 

se diferenças de características e atitudes na execução de uma tarefa dos servidores 

de faixa de idade diferentes, poderiam levar ao desentendimento.  

3 (três) entrevistados pontuam que pode:  

O entrevistado 8 disse: “sim, certamente. Eles têm vivencias diferentes né”; O 

entrevistado 9, pontua: “acho que pode existir. Principalmente por questões 

relacionadas à tecnologia, ao uso de computador, e-mail”. E o entrevistado 10, afirma: 

“sim, dependendo da cabeça das pessoas”. Contrariando os outros três relatos, o 

entrevistado 11 afirma: “não acredito que as diferenças de idade gerem 

desentendimentos no CPII, “não. Não tende a causar desentendimento. Mas só por 

ser no serviço público. Fora acontece sim”.  

Ainda nessa mesma categoria, também foi questionado se o servidor da 

geração “Y” já se desentendeu ou viu alguém se desentender, com outro servidor, 

devido a diferença de idade, na realização de uma tarefa  

Os entrevistados 8 e 9 responderam: “não”. E acreditam que os 

desentendimentos que presenciaram tenham sido por outro motivo: “não, nunca tive. 

Já vi colegas se desentenderem, talvez por fatores de idade, não tenho certeza”; “não, 

o desentendimento que vi não foi por isso”. Já os entrevistados 10 e 11 disseram 

terem se desentendido, com colegas, por motivos de diferença de idade: “sim, um 

inspetor se exaltou comigo(...) acho que isso foi por eu ser mais nova, por ele trabalhar 

a mais tempo aqui”; “sim, uma vez fui a uma reunião e quando dei minha opinião, no 

meio de diretores, bem mais velhos do que eu, eles consideraram que por ser mais 

jovem (pato novo) fui desrespeitoso”.  

  “Existência de conflito”: Quando perguntados se, hoje, o conflito entre 

servidores de faixa de idades diferentes é uma realidade no Colégio Pedro II, os 
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entrevistados 8 e 9 responderam, igualmente, que não, embora demonstrem 

incertezas em suas respostas: “não. De forma direta e clara não, talvez de forma 

velada”; “não sou capaz de precisar se foi por questões de idade, creio que os conflitos 

têm a ver com a forma que foram recrutadas, sem concurso”. Os entrevistados 10 e 

11 acreditam que sim, mas também demonstram incertezas em suas respostas: “sim 

(...) eu não parei para observar se pela idade do servidor, mas entre os mais novos 

na escola e os mais velhos, com certeza”; “sim. Eu acredito que fora daqui do Campus 

Tijuca II, em outras unidades, pode acontecer sim, mas eu não consigo separar o fato 

da pouca idade, com o fato de ser novo no colégio”. 

 

4.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

Esta seção é reservada para estabelecer um quadro analítico, por meio da 

comparação das informações anteriormente descritas nas famílias de documentos 

primários. Da mesma forma que as seções 4.1, 4.2 e 4.3, esta seção está dividida em 

subseções de famílias temáticas, com as respectivas categorias associadas. 

 

4.4.1 Verificação das diferenças de características e atitudes entre gerações, 

presentes na literatura, e na realidade do CP II 

 

Com o propósito de verificar se as diferenças de características e atitudes de 

cada geração apontadas na literatura correspondem à realidade das diferenças de 

características e atitudes das gerações de servidores do CT II, Colégio Pedro II, esta 

família temática foi iniciada, abordando a relação dos servidores das diversas faixas 

de idade. 

 As informações obtidas no grupo de análise “Baby Boomers” apontam para 

uma similaridade de relatos em valorizar o fato de “trabalhar na instituição”. É possível 

encontrar palavras como “orgulho”, “prazer” e “conquista” ilustrando as respostas.  

Similaridade que também ocorre nos relatos dos servidores desse grupo quanto 

a uma possível mudança de emprego: Dizem não pensar em uma eventual troca, e 

afirmam, o desejo de fazerem carreira na instituição.  

Assim, identifica-se nesse grupo uma correspondência direta com o que é 

apresentado na literatura, que ressalta a lealdade dos trabalhadores da geração 
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“Boomers” para com a empresa (GLASS,2007), com a realidade dos servidores do CT 

II, Colégio Pedro II.  

 No grupo de análise geração “X”, identifica-se uma dispersão nas respostas 

dos entrevistados. 2 (dois) servidores valorizam a condição financeira que a instituição 

proporciona a ambos, outro valoriza o aprendizado e, um outro sente orgulho de 

trabalhar no Colégio Pedro II.   

Quanto a uma eventual troca de emprego, somente 1 (um) entrevistado afirma 

que não. Os outros entrevistados, por motivos como “progressão de carreira” e 

“melhoria salarial”, consideram ou já consideraram a possibilidade de mudança.  

Constata-se, também aqui, uma correspondência entre o que é apresentado na 

literatura com a realidade dos servidores do Colégio Pedro II. Uma vez que membros 

da geração “X” enxergam o trabalho como meio de sustento de suas vidas, não sendo 

leais e nem falam em comprometimento com a empresa (GURSOY et al, 2008; HAHN, 

2011). 

Os relatos do grupo de análise geração “Y” caracterizaram-se por respostas 

também similares. Todos os entrevistados consideram a sua relação com o Colégio 

Pedro II como somente a de um emprego qualquer. Citações como “meio de 

passagem”; “necessidade de trabalhar” e “representa somente um trabalho” são 

encontradas nas respostas.  

Quanto a mudar de emprego, 3 (três) membros dessa geração são incisivos 

em dizer que sim, e 1 (um) diz que não. Porém, identifica-se em todas as respostas o 

claro interesse por outra carreira: “tenho necessidade de novos ares, novos trabalhos”; 

inclusive no servidor que diz não querer sair a instituição: “aqui me dá tempo para 

fazer minha atividade paralela (cinema)”.   

Aqui, também é possível identificar a correspondência entre o que é 

apresentado na literatura com a realidade dos servidores do Colégio Pedro II. A 

geração “Y” é conhecida por não enxergar o trabalho como prioridade, pelos seus 

membros não serem muito leais à empresa, e por serem considerados como 

construtores de carreira paralela (GURSOY et al., 2008; GLASS,2007). 

Seguindo nessa família temática, foi abordado junto aos servidores como se 

relacionavam com a hierarquia e a figura de autoridade.  

Perguntados se as decisões da chefia deveriam ser acatadas sem 

questionamentos, todos os entrevistados do grupo de análise da geração “Baby 
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Boomers” concordam que as decisões dos superiores podem ser questionadas. 

Quanto a não serem acatadas, somente 1 (um) entrevistado demonstrou respeito à 

hierarquia da instituição: “você coloca seu ponto de vista, mas tem que seguir a 

hierarquia”.  

Conhecidos por respeitar a autoridade e a hierarquia no local de trabalho 

(GRAVETT e THROCKMORTON, 2007; GURSOY et al., 2008; HAHN, 2011), 

identificamos, então, que a realidade dos servidores da geração “Baby Boomers” do 

Colégio Pedro II não corresponde ao que esta apontado na literatura.  

No grupo de análise geração “X”, quase todos os entrevistados acharam que 

deve haver questionamentos. Em seus relatos, demonstram não acreditar que as 

decisões possam ser tomadas de forma individual: “eu não entendo hierarquia como 

algo inflexível, inquestionável, que não dê margem para que os profissionais se 

coloquem”; “As decisões têm que ser discutidas para que a ideia saia em conjunto”. 

Entretanto, embora demonstre que as decisões possam ser questionadas, um 

servidor menciona respeito à hierarquia: “deve sim argumentar, mas deve respeitar o 

que a chefia determina”. Outro acha que o questionamento depende de alguns fatores: 

“tem ordem que você não deve acatar, pois são altamente ignorantes e tem outras 

que você tem que acatar, pois fazem parte do conceito”. 

Dessa forma, por serem vistos como céticos em relação à autoridade e à 

hierarquia (KUPPERSCHMIDT, 2000; CRUMPACKER E CRUMPACKER, 2007), 

identifica-se nesse grupo, então, a correspondência da realidade dos servidores do 

CPII com o que está presente na literatura. 

De modo homogêneo, o grupo de análise geração “Y” concorda que as 

decisões possam ser questionadas. Os servidores dessa geração mencionam em 

seus relatos termos como: “Não se deve se curvar excessivamente aos 

empoderados”; “não existe isso de decisão monocrática”; “não posso seguir 

cegamente por acharem que é assim”. 

Assim, por serem conhecidos como inconformados com autoridade e 

hierarquias (VANMETER et al., 2013), constata-se também aqui, uma clara 

correspondência da literatura com a realidade dos servidores do CP II.  

Ainda nessa família temática foi mencionado sobre a importância dos mentores 

e de receber “feedback” na execução de uma tarefa. 2 (dois) servidores da geração 

“Baby Boomers” consideram importante esse contato, e demonstraram que tem 
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satisfação quando isso ocorre: “me sinto gratificado”; “me sinto realizado”. O terceiro 

servidor considera não ser importante: “acho isso irrelevante”.  

Os membros dessa geração são rotulados por realizarem tarefas sem exigir 

muito “feedback”, e por dispensarem mentores, uma vez que preferem adquirir 

experiência colocando a “mão na massa” (GLASS,2007). Assim, constata-se 

discordância do que está descrito na literatura com a realidade desse grupo de 

análise. 

Quanto ao grupo de análise da geração “X”, todos os membros consideram 

importante essa relação. Termos como: “extremamente importante”, “essencial” e 

“muito importante”, foram usados para ilustrar a importância dos mentores na 

execução de uma tarefa, assim como para o “feedback” recebido. Foram utilizados 

termos como: “me sinto orgulhoso” “me sinto mais confortável no exercício do meu 

cargo”; “me sinto aliviado quando isso ocorre” e “você percebe que seu trabalho está 

sendo feito correto, tem pessoa monitorando, acompanhando seu rendimento”.  

Dessa forma, por ser sabido que membros da geração “X” gostam de receber 

“feedback” de todos, incluindo os seus supervisores e gerentes (GURSOY et al, 2008), 

entende-se que há correspondência da literatura com a realidade do CP II. 

Os membros da geração “Y” são conhecidos por necessitarem de “feedback” 

para se sentirem capazes de realizar uma tarefa e de buscarem modelos e mentores 

para mostra-lhes o caminho (GLASS,2007; GURSOY et al., 2008). No grupo de 

análise dessa geração, todos os entrevistados consideram importante terem mentores 

e receberem “feedback”. Através de frases como: “me sinto lisonjeado, satisfeito”; “eu 

estou sendo levado a sério” “acho legal quando isso ocorre” e “sinto que estou fazendo 

a coisa certa”, é possível identificar que os relatos dos servidores correspondem ao 

que é apresentado na literatura.  

Finalizando essa família temática, também abordou-se o assunto tecnologia. 

Buscou-se por entender o ponto de vista dos servidores em relação ao uso de 

ferramentas tecnológicas como meio principal de comunicação entre todos, no 

ambiente de trabalho.  

O grupo de análise geração “Baby Boomers” demonstrou, de forma similar em 

seus relatos, desconforto com o uso da tecnologia como meio principal de 

comunicação. O uso do e-mail é aceito com desconfiança: “no e-mail você fala pouco 

e entende pouco”; “a tecnologia pode falhar, o papel não” - e ainda gera alguma 
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dificuldade: “tem algumas coisas que eu tenho dificuldade como uma pessoa de idade 

avançada”.  

Segundo Gursoy et al. (2008) os membros dessa geração não gostam de 

computadores, e-mail e outros tipos de mensagens digitais. Desta forma, identifica-

se, quanto ao uso de tecnologia, que a realidade dos membros dessa geração 

corrobora com o que é apresentado na literatura. 

Todos os membros do grupo de analise geração “X” apresentaram opiniões 

positivas sobre o uso do e-mail. Comentários como: “é importante essa tecnologia”; 

“eu acho que foi um ganho muito grande (...) ganho em agilidade”; “facilita muito o 

trabalho” e “tudo é tecnologia” foram encontrados em seus relatos. 

Assim, pelo fato de serem conhecidos por gostar de trabalhar com as mais 

recentes tecnologias, e-mails ou novos tipos de mensagens digitais (GLASS,2007; 

GURSOY et al, 2008), constata-se que o que é apontado na literatura corresponde à 

realidade dessa geração de servidores. 

Os membros da geração “Y”, analisados no que tange ao uso da tecnologia, 

além de se mostrarem favoráveis ao seu uso, em suas respostas: “não existe 

argumento, fica mais eficiente o ir e vir”; “é bem melhor que comunicados sejam 

informatizados”, também apontam para o fator sustentabilidade, como um argumento 

de defesa para a utilização do e-mail como meio principal de comunicação, e não o 

papel: “acho altamente sustentável”; “eu acho relevante, se economiza material”.  

Assim, pelo fato de ser considerado um grupo que fica bem à vontade ao se 

servir da colaboração eletrônica, sendo conhecidos como “Nativos Digitais” 

(HERSHATTER E EPSTEIN, 2010), entende-se que a realidade dos servidores da 

geração “Y”, no que se refere a tecnologia, condiz com o apresentado na literatura. 

 

4.4.2 Relevância das diferenças entre as gerações 

 

Esta família temática foi destinada a identificar se as diferenças de 

características e atitudes entre gerações são relevantes no dia a dia de trabalho dos 

servidores do CT II, Colégio Pedro II.  

Iniciou-se, buscando compreender se o servidor tinha a percepção das 

diferenças de características e de atitudes, em colegas de idades diferentes da sua.   
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O grupo de análise geração “Baby Boomers” apresentou em seus relatos 

discordância quanto às diferenças. Não ficou claro se os membros dessa geração 

identificam as diferenças como sendo de características, ou de atitudes.  No entanto, 

a maioria das respostas não deixa dúvidas quanto à percepção da existência de 

diferenças entre os servidores, principalmente para os membros dessa geração, em 

relação com os mais jovens: “os mais velhos tomam atitudes que para o mais novo 

tanto fez, tanto faz”.  Constatação essa que, segundo os relatos desse grupo, são 

compartilhadas por outros colegas servidores. 

Para o grupo de analise geração “X”, as diferenças de características e atitudes 

são claramente identificadas. Em suas respostas, e de forma igual, todos os membros 

acreditam existir particularidades que distinguem cada uma das gerações. Porém, 

eles se dividem na identificação dessas particularidades. Metade dos entrevistados 

julga serem diferenças de características: “sim, o nível intelectual, financeiro também 

há diferenças”. A outra metade, julga serem diferenças de atitudes no trabalho: 

“percebo um desleixo (com o trabalho) daqueles que estão próximos de se aposentar”. 

Essa mesma divisão também ocorre quando são perguntados se algum colega já 

havia comentado com eles sobre essas diferenças. Metade afirma, de forma 

categórica, que não.  De forma isolada um deles afirma que sim e outro, embora diga 

que não tenha ouvido, acredita que os colegas percebam, sim.   

Já o grupo de análise geração “Y” apresenta de forma mais clara a percepção 

de que existem diferenças entre as gerações. Em todos os relatos, identifica-se que 

todos os seus membros identificam com facilidade as diferenças de características: 

“pessoas que foram influenciadas por metodologias diferentes, aculturadas de forma 

diferente”, e as diferenças de atitudes no trabalho: “os antigos se sentem donos daqui”; 

“as pessoas mais velhas são mais acomodadas”. Ainda sobre esses relatos, observa-

se que os membros do grupo de análise geração “Y”, em sua maioria, já ouviram 

algum colega comentar sobre essas diferenças, principalmente no que refere às 

atitudes: “o servidor mais antigo tem muito medo de se posicionar”. 

Em seguida, ainda nessa família temática, buscou-se compreender o que os 

servidores sentiam em trabalhar com colegas de faixas etárias distintas. 

Os membros da geração “Baby Boomers” revelaram, em seus relatos terem 

vivenciado de forma tranquila a convivência com servidores de idades diferentes. Eles 

percebem alguma influência nociva, principalmente no que tange à identificação do 
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funcionário com a instituição: “O cara mais novo acha que aqui é só um ponto de 

partida, o cara fica aqui um ano se preparando para um outro concurso para ganhar 

mais. Ele não tem identificação”. Mas, de maneira geral, não associam as diferenças 

etárias como fator de interferência no andamento do serviço, no seu dia a dia: “o que 

atrapalha é a cabeça e não a idade”. 

Os membros do grupo de análise geração “X” demonstraram, por meio de suas 

respostas, não se sentirem incomodados em dividir o ambiente de trabalho com 

colegas de faixas de idades diferentes. Por vezes, acham isso como algo natural: “é 

normal, em qualquer ambiente de trabalho se encontra isso”.   No entanto, quando 

perguntados sobre a influência no andamento do serviço, identificou-se que quase 

todos eles atestam algum tipo de influência, seja positiva, negativa ou até indefinida: 

“a mescla é muito importante”; “a equipe não vai estar nivelada tecnologicamente”; 

“sim pode influenciar, mas depende.”. 

Quanto ao grupo de análise da geração “Y”, todos os entrevistados relatam que 

se sentem bem com a situação de conviver com servidores de idades diferentes, 

demonstrando, até, alguma satisfação: “a sempre algo a se aprender”; “acho bom pois 

tenho contato com diversas experiências profissionais e pessoais”. A influência no 

andamento do serviço é percebida por todos os membros, que, tal como os 

entrevistados da geração “X”, se dividem em considerar positiva, negativa e indefinida: 

“sim, de forma positiva”; “eu vejo diferenças bem claras sim. São positivas...”; “Quando 

fica notória a diferença de idade é negativo”; “sim. Positiva e negativa”. 

 

4.4.3 As diferenças entre as gerações conduzem ao conflito? 

 

Por fim, esta última família temática procurou identificar se as diferenças 

geracionais conduzem, então, ao conflito entre os servidores do CT II, Colégio Pedro 

II. Para tanto, e de início, buscou-se, compreender se as diferenças de características 

e atitudes entre os servidores de faixas de idades diferentes levariam a algum tipo de 

conflito na execução de determinada tarefa. 

O grupo de análise geração “Baby Boomers”, em sua maioria, acredita que as 

diferenças geracionais conduzem a algum conflito: “sim, os mais velhos acham que 

os mais jovens não querem nada”. Porém, os membros desse mesmo grupo, também 
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em sua maioria, nunca se desentenderam ou viram algum colega se desentender na 

realização de uma tarefa, devido à diferença de idades.  

Para todos os membros do grupo de análise da geração “X”, as diferenças, 

dependendo de alguns fatores como: equipe coesa, tipo da tarefa, forma de condução 

e abertura para novas ideias, podem, sim, levar a algum conflito.   No entanto, seus 

membros se dividem no momento de citar algum desentendimento que lhes tenha 

acontecido, ou que presenciaram. Metade diz não: “não! Vi uma divergência, mas não 

virou conflito”, e a outra metade diz sim: “sim, já me desentendi com um mais velho. 

Ele era meio turrão, fez pirraça”; “sim. Eu cheguei em uma seção quis fazer um ajuste 

nas planilhas eletrônicas e o chefe, por não saber fazer, disse que não permitiria isso". 

No grupo de análise geração “Y”, tal como o grupo dos “Baby Boomers”, a sua 

maioria de seus membros acredita que as diferenças geracionais conduzem a algum 

conflito. Eles elencam a vivência, a tecnologia e a maneira de pensar como 

motivadores para esses conflitos. Quanto a terem se desentendido, ou visto alguém 

se desentender, os membros da geração “Y” se dividem. Os que dizem sim apontam 

para o fator “mais novo”, como principal motivo: “acho que isso foi por eu ser mais 

nova”; “eles consideraram que por ser mais jovem (pato novo) fui desrespeitoso”. Os 

que dizem não apontam para outro fator “desconhecido”, como principal motivo: “não, 

nunca tive. Já vi colegas se desentenderem, talvez por fatores de idade, não tenho 

certeza”; “não, o desentendimento que vi não foi por isso” 

Finalizando essa família temática, foi abordado, de forma direta, se a existência 

de conflitos devido às diferenças geracionais é hoje uma realidade no CT II, Colégio 

Pedro II. 

Para a maioria dos membros da geração “Baby Boomers” a resposta foi, não! 

Apenas um servidor acredita que sim, e acrescenta ter ouvido relatos de colegas que 

também dizem sim. 

Os membros da geração “X”, também em sua maioria, acreditam que não. Eles 

imaginam que possam até existir conflitos, mas apontam para outro fator, que não a 

diferença de idade: “Existe um conflito entre o velho com as tradições do CP II e as 

mudanças propostas pelos novos (servidores) que vem acontecendo, bate de frente 

com a noção que os tradicionais têm”; “o conflito que ocorre aqui não é pela idade 

(...)É mais novos e mais antigos” 
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Quanto ao grupo de análise da geração “Y”, identificam-se demonstrações de 

incertezas em suas respostas. Metade de seus membros acredita que não: “não, 

talvez de forma velada”; “não sou capaz de precisar se foi por questões de idade, creio 

que os conflitos têm a ver com a forma que foram recrutadas”. A outra metade, 

acredita que sim: “sim (...) eu não parei para observar se pela idade do servidor, mas 

entre os mais novos na escola e os mais velhos, com certeza”; “pode acontecer sim, 

mas eu não consigo separar o fato da pouca idade, com o fato de ser novo no colégio”.  

De maneira similar à apresentada pelos membros da geração “X”, os membros 

da geração “Y” apontam para outro fator, que não a diferença de idade, como gerador 

de conflito no Colégio Pedro II: “a rivalidade entre novos e antigos servidores”. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Nos últimos anos a literatura tem apresentado um considerável número de 

investigações sobre o comportamento profissional das diferentes gerações, bem como 

do risco de serem levadas a um conflito intergeracional. Entretanto, poucos são os 

estudos mais aprofundados que investigam o conflito oriundo das diferenças de 

características e atitudes entre gerações no ambiente de trabalho, em órgãos e 

empresas públicas.  

O objetivo deste trabalho foi o de investigar se, e de que modo, às diferenças 

de características e atitudes geracionais são relevantes, como fonte geradora de 

conflito entre servidores do serviço público federal, e buscar propostas que possam 

mitigar essas diferenças. Para alcançar esse objetivo foi necessário atender a 3 (três) 

objetivos específicos, que nortearam o presente estudo: verificar se as diferenças de 

características e atitudes de cada geração, apontadas na literatura, correspondem às 

diferenças de características e atitudes das gerações de servidores do CT II, Colégio 

Pedro II; Identificar se as diferenças de características e atitudes entre gerações 

são ou não relevantes no dia a dia do serviço público, entre servidores do Colégio 

Pedro II e, por fim, determinar, uma vez que seja relevantes, se as diferenças de 

características e atitudes entre gerações, gera conflito entre os servidores do Colégio 

Pedro II. Os resultados desta pesquisa representam uma contribuição interessante 

para a investigação de conflito intergeracional no serviço público, e traz implicações 

úteis para o setor de gestão de pessoas de cada órgão público.  

No tocante ao primeiro objetivo especifico, identificou-se, a partir dos relatos 

obtidos junto aos membros dos grupos de análise, correspondentes a cada uma das 

gerações, que as principais características das coortes geracionais elencadas na 

maioria das pesquisas, sobre suas diferenças no ambiente de trabalho, 

correspondem à realidade das gerações de servidores do CTII, Colégio Pedro II.  

Em relação ao segundo objetivo específico, por meio das comparações entre 

as respostas obtidas junto aos grupos de análise de cada coorte, identificou-se que 

os membros das 3 (três) gerações analisadas identificam, com conta facilidade, a 

existência de diferenças entre os servidores das diversas faixas etárias. E, mesmo 

demonstrando dificuldades em distinguir as diferenças como sendo de características 
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ou de atitudes, os servidores as vivenciam de forma equilibrada, no seu ambiente de 

trabalho. Ademais, também identificam que essas diferenças exercem algum tipo de 

influência, ainda que eles demonstrem divergências em apontar se ocorrem de forma 

positiva ou negativa no dia a dia de trabalho. Dessa forma é possível supor que as 

diferenças de características e atitudes entre as gerações são, sim, relevantes no dia 

a dia dos servidores do CT II, Colégio Pedro II. 

Por fim, quanto ao terceiro objetivo específico, constatou-se que as diferenças 

geracionais, ainda que relevantes, não podem ser consideradas determinantes, como 

meio de condução ao conflito entre os servidores públicos. Em todas as 3 (três) 

gerações de servidores, embora seus membros acreditem que as diferenças 

geracionais possam conduzir ao conflito, mostram-se divididos quanto a mencionar 

algum desentendimento que lhes tenha acontecido ou que tenham presenciado. E, 

entre os desentendimentos que mencionaram, mostram incertezas em apontar as 

diferenças geracionais como o real motivo para que eles tenham ocorrido.  Para a 

maioria dos servidores, hoje, o conflito entre gerações não ocorre, isto é, não é uma 

realidade no CTII, Colégio Pedro II.  Eles apontam outro fator, que não a diferença de 

idade, como o gerador de conflitos: o enfrentamento na condução das tarefas entre 

os novatos e os mais antigos.    

Uma vez que os objetivos específicos foram alcançados, foi possível, com base 

na análise dos dados apurados, concluir que as diferenças de características e 

atitudes entre as 3 (três) coortes geracionais são percebidas pelos servidores do CT 

II, Colégio Pedro II, no seu dia a dia de trabalho, nas três coortes. Eventualmente, as 

diferenças geracionais tendem a provocar episódios de discordâncias na realização 

de alguma tarefa, tornando-as, de fato, relevantes.  Contudo, os resultados obtidos 

mostraram-se inconsistentes a ponto de não ser possível afirmar que a distinção entre 

as gerações “Baby Boomers”, “X” e “Y”, no que tange às suas características e 

atitudes, seja fonte geradora de conflito entre os servidores do serviço público federal, 

em particular, os servidores do CTII, do Colégio Pedro II. Em geral, para os servidores 

do CT II, Colégio Pedro II, a existência de conflitos no ambiente da instituição não está 

relacionada com a faixa etária de seus membros, mas, sim, com respeito a um clima 

de hostilidade, criado entre os novos e os antigos servidores, de alguns anos para cá. 
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5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pretendia, buscar, também, propostas que mitigassem as 

diferenças de características e atitudes geracionais, caso elas fossem identificadas 

como geradoras de conflito no serviço público, porém, tal circunstância não foi 

confirmada entre os servidores entrevistados. Contudo, outro ponto de vista sobre a 

origem de conflitos no serviço público emerge da pesquisa realizadas: conflitos entre 

os novos e os antigos servidores.   

Os impactos que essa nova perspectiva proporciona aos quadros do 

funcionalismo público, nos parece ser bem significativos. Promover práticas que 

possibilitem uma melhor convivência entre os antigos e os novos servidores; fomentar 

a troca de experiências, e organizar equipes de trabalho que alinhem seus interesses 

são algumas ações que se recomenda aqui. Não apenas para o abrandamento dessa 

situação, mas para que elas possam fornecer ferramentas para a gestão de pessoas, 

dirigentes e gestores de órgãos e empresas públicas, no intuito de aperfeiçoar os 

resultados. Entretanto, será necessário um aprofundamento maior acerca do tema. 

Talvez realizar uma pesquisa dirigida apenas a 2 (dois) grupos específicos de 

servidores: principiantes (proponentes de uma nova realidade para serviço público) e 

antigos (apegados a tradicionais costumes). Explorar esse novo prisma, das causas 

de conflitos no serviço público, fica como uma sugestão para a realização de trabalhos 

futuros.  

Não obstante as considerações que foram feitas nesse trabalho, todas as 

limitações precisam ser levadas em consideração, antes que se faça uma 

interpretação global acerca dos resultados obtidos. Primeiramente, o grupo de 

entrevistados corresponde apenas aos servidores técnicos administrativos, 

representando um contexto especifico e uma situação profissional especifica, não 

abrangendo os docentes do Colégio Pedro II. Em segundo lugar, a investigação foi 

realizada apenas com servidores do Campus Tijuca II.  Por conta de um estado de 

greve na instituição, contou-se com uma amostra pequena de entrevistados no grupo 

de análise geração “Baby Boomers”. 
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ANEXO 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. O que representa na sua vida trabalhar no Colégio Pedro II ?   

2.  Você já pensou ou pensa em trocar de emprego, fazer  outro concurso público ? 

Por que? 

3. Administrativamente ou pedagogicamente no Colégio Pedro II é necessário que a 

direção ( chefe ou coordenador)   tomem  decisões a todo momento. Você 

concorda que as decisões tomadas por eles devem ser acatadas sem 

questionamentos ? Por que ? 

4. Quando é de sua responsabilidade realizar  alguma tarefa no Colégio Pedro II, é 

importante para você que colegas ou a direção ( seu chefe ou coordenador ) te 

aconselhem sobre como fazer e te deem retorno sobre  como foi seu desempenho 

ou ficou a tarefa executada ? Como você se  sente quando isso ocorre? 

5. Hoje, cada vez mais se lança mão do uso da  tecnologia no Colégio Pedro II.  

Comunicados e memorandos entre os setores, antes somente em papel,  agora 

são enviados por e-mail. O que você acha dessas mudanças? 

6. O quadro de servidores do Colégio Pedro II nos últimos anos sofreu uma grande 

modificação. Hoje, encontramos funcionários das mais variadas faixas de idade. 

Como é para você trabalhar com servidores de faixas de idades diferentes da sua?  

7. Essa variedade de servidores de idades diferentes influencia no andamento do 

serviço? ( em caso afirmativo) De forma positiva ou negativa? Por que? 

8. Você percebe alguma diferença nas caracteristicas – gostos,  jeito de se vestir, 

maneira como falam,  entre outras coisas -  desses servidores, de faixas de idades 

variadas ? E quanto às atitudes no trabalho:  você percebe alguma diferença? 

Você poderia exemplificar?  

9.  Algum colega já comentou com você sobre as diferenças de características e 

atitudes dos servidores de faixa de idade diferente da dele? Você lembra da 

diferença que ele comentou? 

10. Você acredita que essas diferenças de características e atitudes dos servidores 

de faixa de idade diferentes pode levar ao  desentendimento na execução de uma 

tarefa,  entre servidores? Por que? 
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11. Alguma vez você já se desentendeu ou viu alguém se desentender  na realização 

de uma tarefa com outro servidor devido a diferença de idade?  Poderia me contar 

como foi? 

12. Na sua opinião, esses desentendimentos são constantes no dia a dia de trabalho? 

Hoje , o conflito entre servidores de faixa de idades diferentes é uma realidade  no 

Colegio Pedro II?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


