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Resumo:  
A presente pesquisa possui como problemática compreender de que forma a 
comunicação colaborativa apoiada no diálogo possibilita a construção da 
sustentabilidade ecológica nas organizações. A comunicação colaborativa é 
compreendida como aquela que supera o consenso, apoia a constituição de 
canais de comunicação democráticos nas organizações e viabiliza a 
construção das significações. Para compreender esse processo de 
democratização e de construção de significados foi realizado um estudo de 
caso com abordagem qualitativa na ONG MAE, localizada em Londrina - PR. 
Além disso, houve um aprofundamento teórico sobre o conceito de 
sustentabilidade ecológica, aqui entendida como a consciência que os 
indivíduos possuem no uso e consumo dos recursos naturais. Alinhar as 
pesquisas sobre a comunicação colaborativa e a sustentabilidade ecológica 
requer uma abordagem sobre as interações e a construção de significações por 
meio do diálogo e dessa maneira evidencia-se que a comunicação colaborativa 
é possibilitadora da construção da sustentabilidade ecológica e da vivência 
dessa sustentabilidade entre os membros dessa organização.  
 
Introdução  

Segundo Sachs (1993), a sustentabilidade possui cinco vertentes: 
econômica, social, ecológica, espacial e cultural. No presente artigo será 
discutido o processo de construção da sustentabilidade ecológica através da 
comunicação colaborativa, sustentabilidade esta que diz respeito à utilização 
dos recursos naturais sem que haja danos ao meio ambiente.  



 

 

A comunicação colaborativa possui como objetivo a compreensão de uma 
escolha entre todos os membros de uma organização em busca de resultados 
(DEETZ; BROWN, 2004), onde nesse tipo de comunicação os sujeitos se 
desprendem de seus pensamentos prévios e constroem novos pensamentos. 
Organizações verdadeiramente sustentáveis possuem membros que apoiam, 
compreendem a significação de sustentabilidade e a vivenciam, e estas 
significações são construídas através da palavra falada, portanto o diálogo é 
imprescindível para que ocorra a comunicação colaborativa.  
Logo, os membros das organizações intervêm na inovação no momento em 
que agem de maneira colaborativa num processo de trocas e construções 
coletivas (CAIRES, 2012) e esta inovação surge a partir de demandas tanto da 
própria organização quanto de seus stakeholders (CAJAZEIRA; CARDOSO, 
2009). Portanto, a sustentabilidade ecológica pode ser considerada um 
conceito inovador, já que surge através de uma demanda social.  
Para o desenvolvimento dos estudos foi pesquisada a Organização Não 
Governamental Meio Ambiente Equilibrado (ONG MAE) da cidade Londrina – 
PR. A ONG MAE foi fundada em 2001 e possui como objetivo preservar o meio 
ambiente e estimular a população a denunciar crimes ambientais, além de 
fazer com que a população compreenda o conceito de sustentabilidade.  

 
Materiais e métodos  

A pesquisa busca entender de que forma a comunicação colaborativa 
apoiada no diálogo pode construir a sustentabilidade na Organização Não 
Governamental Meio Ambiente Equilibrado (ONG MAE). Por isso a pesquisa 
apropriou-se de uma abordagem qualitativa, que possui como enfoque o 
estudo da subjetividade dos indivíduos e possibilita os estudos sobre as 
interações e diálogos no ambiente organizacional.  
A escolha da ONG para o estudo deve-se à sua estrutura flexível de trabalho e 
aos seus diferentes grupos de estudos que estão inseridos no Grupo de 
Educação Ambiental que possui como objetivo o processo de educação 
ambiental em organizações, associações e escolas, esses grupos são 
formados por pessoas das diversas áreas do conhecimento como, por 
exemplo, as áreas da educação, do direito, da técnica ambiental e da 
comunicação, fatores estes importantes e facilitadores dos estudos 
colaborativos.  
Foi realizado um estudo de caso para compreender os processos da ONG e 
uma coleta de dados dividida em duas fases: a primeira, em que foi necessária 
a observação do ambiente e contexto organizacional para verificar as 
características da comunicação e a segunda, que ocorreu por meio de 
entrevistas semi-estruturadas para que fosse possível a captação da 



 

 

subjetividade dos membros da organização. A análise e comparação dos 
dados ocorreram com base no referencial teórico.    

 
Resultados e Discussão  

A partir dos estudos já desenvolvidos pelo grupo, pode-se notar que a 
colaboração constrói ciclos conversacionais entre os indivíduos no contexto da 
ONG MAE. Esses ciclos fazem com que indivíduos distintos e com 
conhecimentos em suas áreas específicas formem conhecimentos coletivos e 
interajam livremente, o que é evidenciado na organização, já que seus 
membros emergem de grupos diferentes e interagem uns com os outros em 
grupos de estudos e em suas próprias produções.   
A comunicação colaborativa favorece a construção de conhecimento nas 
organizações por meio de canais democráticos de comunicação, onde todos os 
níveis hierárquicos podem trocar informações livremente. Sendo assim, o 
compartilhamento dessas informações gera um conhecimento coletivo que 
valoriza a experiência prévia dos indivíduos, e a construção desse 
conhecimento fomenta a inovação. Na ONG MAE pode-se observar a maneira 
democrática com que ocorre a troca de conhecimentos durante as reuniões, 
além de remeter ao conceito de comunicação colaborativa, ao passo que em 
seu ambiente organizacional a construção de novos conhecimentos é 
constante. 
Através do que foi observado na ONG MAE quanto à maneira democrática e à 
liberdade de diálogo que são apresentadas no ambiente organizacional, afirma-
se que um ambiente mais livre e com canais de comunicação mais 
democráticos colabora com a construção da sustentabilidade nas 
organizações, já que a significação da sustentabilidade pode ser transmitida e 
materializada mais livremente através do diálogo, que se enquadra no conceito 
das interações verbais. 
 
Conclusões  

A comunicação colaborativa possui como princípio a reciprocidade, que 
também é um princípio do diálogo, porém ultrapassa a compreensão de um 
contexto ou diferenças, pois este tipo de comunicação tem como caráter central 
a geração de conhecimentos coletivos a partir de resoluções compartilhadas 
(DEETZ, 2008). Na ONG MAE nota-se a comunicação construindo e 
materializando significações sendo uma delas a do conceito e vivência da 
sustentabilidade ecológica.  
A formação de grupos colaborativos é facilitadora da construção da significação 
da sustentabilidade nas organizações, pois esta formação, como apresentado 
por Caires (2012, p.7), “é fator catalisador de competências humanas e 



 

 

potencializador da capacidade de cognoscibilidade de realidades”, portanto é a 
comunicação e um estilo de gestão mais flexível que possibilitam que a 
sustentabilidade permeie a cultura organizacional de forma permanente.  
Logo, o presente artigo busca colaborar com os estudos nas áreas da 
comunicação organizacional e sustentável na medida em que apresenta a 
comunicação colaborativa apoiada no diálogo, que trabalham em uníssono 
como possibilitadores da construção da sustentabilidade ecológica em uma 
organização de terceiro setor.  
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