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RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo de estudo compreender como ocorre a socialização (processo de 

conversação de conhecimento) na socialização (interação dos indivíduos) durante o ingresso 

de novos oficiais no Corpo de Bombeiros Militar de um Estado do Nordeste, considerando a 

socialização (integração) como uma das principais portas de desenvolvimento do 

conhecimento sobre a organização. O corpo teórico foi composto pelos processos de 

socialização como conversão do conhecimento e pelo processo de integração de novos 

membros baseado no modelo de Inventário de Socialização Organizacional. A metodologia 

possui uma abordagem qualitativa por investigar respostas para questões particulares na 

socialização em organizações militares. O estudo se caracterizou como prático e descritivo 
mediante análise do estudo de campo desenvolvido por meio de entrevistas com cinco 1º 

Tenentes. Dentre os principais achados, permeia o conhecimento tácito que é repassado pelos 

superiores, pessoas com papel essencial nesse processo de ingresso dos novos membros. 

 

Palavras-chave: socialização, conversão do conhecimento, instituição militar, conhecimento 

tácito. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, há um ditado popular que diz “a primeira impressão é a que fica”. Quando 

utilizamos este ditado, normalmente, fazemos menção à impressão que tivemos de uma 

pessoa; e, os especialistas no processo de recrutamento e seleção costumam utilizá-lo para 

conscientizar candidatos da importância de se causar uma boa imagem de si mesmo no 

primeiro, e talvez, único encontro com o selecionador. Neste artigo, entretanto, proponho uma 

reflexão que inverte os papéis, colocando as organizações no lugar de seus colaboradores para 

questionar que tipo de primeira impressão os recém-chegados formam do novo ambiente de 

trabalho? E como isso pode ser estrategicamente articulado pela gestão de pessoas? 

Quando interagimos com este ambiente pela primeira vez, a provável ansiedade e a 

natural curiosidade do momento nos faz notar a forma como somos recebidos, o grau de 

limpeza do espaço, a linguagem corporal e as vestes que os já aculturados utilizam, se há 

harmonia entre as equipes, e se as pessoas aparentam estar bem. Além disso, nos dias de hoje, 

esta observação mais detalhada não ocorre somente no ambiente em que trabalhamos. Mas, 
costuma ocorrer também com as organizações que estão nos prestando um serviço, mesmo 

que não tenhamos vínculos mais próximos. Sendo assim, como clientes ou colaboradores, 

estamos sempre atentos à primeira impressão. 

Diante desses aspectos, Andrade et al. (2012) apontam que existe uma cobrança das 

organizações para repensarem sua forma de agir. Os autores evidenciam a necessidade de se 

compreender como funcionam seus processos, especialmente aqueles ligados ao fenômeno da 

socialização do indivíduo em seu contexto organizacional, seja ele iniciante ou veterano. 

Sabemos ainda que um primeiro encontro, tanto pessoal como de negócios, carrega 

impressões que, geralmente, conduzem a relação e o seu desenvolvimento nos momentos 

subsequentes. Por isso, estamos sempre tão focados na filosofia de “encantamento das partes 

interessadas”. 
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Para exemplificar a importância das primeiras impressões, Demarais e White (2005) 

conduziram um estudo, no contexto norte-americano, em que testaram e relataram 

experiências sobre a primeira impressão, baseadas nos princípios da psicologia social. Em seu 

livro “First Impressions”, as autoras indicam que a primeira impressão é crucial para o 

estabelecimento de qualquer relação. E, explicam, ainda, que impressões negativas causadas 

no primeiro contato, mesmo que não sejam verdadeiras, poderão ser decisivas e provocar o 

rompimento de um romance ou de um negócio. 

Tratando-se de organizações, os processos de entrada ou primeiro contato são, 

portanto, fundamentais para uma eficiente Gestão de Pessoas. Neste sentido, as atividades de 

recrutamento, seleção e socialização devem ser enfatizadas, já que depois de ser realizada a 

organização tem o desafio de integrar os novos profissionais oportunizando a aprendizagem, o 

enriquecimento e o crescimento pessoal e organizacional. 

A respeito disso, Gontijo e Melo (2005) dizem que a socialização organizacional é 

estabelecida como um processo, muitas vezes, complexo de ser descrito e conduzido, 

principalmente, por envolver tanto aspectos objetivos como subjetivos que implicam na vida 

pessoal, educacional e profissional do colaborador. Ainda para Levy Junior (1973, p. 60), “em 

estado de isolamento social, o indivíduo não é capaz de desenvolver um comportamento 

humano, pois esse deve ser aprendido ao longo de suas interações com os grupos sociais”. 

Isso significa que a organização é um espaço de desenvolvimento e homogeneização de 

comportamentos, que segundo Berger e Luckmann (2002) são processos denominados como 

socialização primária e secundária, este último sendo aquele que trata das relações nas 

organizações. 

Em algumas instituições esse processo de socialização e homogeneização do 

comportamento acontece de forma intensa. As academias militares, por exemplo, são 

reconhecidas como instituições totais, justamente, devido ao processo, em tempo integral, de 

formação dos oficiais. Neste sentido, Goffman (2011) diz que estas organizações “tendem a 

conduzir os cadetes (como são chamados os alunos dessas instituições) em direção a um 

processo de „mortificação do eu‟ com consequências relevantes para as características do 

profissional assim formado”. 

Leal (2013) corrobora que nas instituições militares percebe-se que os objetivos de 

formação convergem para a homogeneização das ações e valores em volta dos pilares do 

militarismo. Assim, exige-se dos oficiais maior disponibilidade para lidar com as situações do 

cotidiano da organização, tendo como base as características esperados do perfil profissional 

para ingresso nessa carreira, tais como: disciplina, coragem, responsabilidade, disposição para 

o trabalho, flexibilidade, adaptabilidade, controle emocional e autoconfiança (Edital nº 

001/2015, CFO BM, 2016). Neste contexto, já no processo seletivo são proporcionadas 

diversas situações de aprendizagem onde ocorrerá a explanação do funcionamento da 

organização, que socializa desde sua história, regimento e normas, até a conduta física, 

psicológica e social esperada de um cadete. 

Quando falamos nessas situações de aprendizagem, quer dizer que o  indivíduo 

passará, certamente, por um processo de descobrimento da organização em seus primeiros 

meses, seja este processo orientado ou não. Neste sentido, Takeuchi e Nonaka (2008) 

mostram que existe um processo dinâmico no qual a organização cria, mantém e explora o 

conhecimento descoberto, sintetizando o que aparenta serem opostos e contradição. 

Para os autores, o conhecimento é criado através de uma espiral de dois conceitos 

opostos, porém interdependentes: o tácito, enraizado nas ações e experiências do indivíduo; e 

o explícito, compartilhado em forma de dados, fórmulas, manuais, e recursos visuais. Nesse 

espiral de criação do conhecimento, conhecido como SECI, existe quatro processos de 

conversão do conhecimento tácito em explícito e vice-versa, que são descritos em 

socialização (tácito para tácito); externalização (tácito para explícito); combinação (explícito 

para explícito) e internação (explícito para tácito) (NONAKA; TOYAMA; BYOSIÉRE, 

2001). 
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1.1 Problema de Pesquisa e Objetivo 

 

Diante desse contexto, Feldman (1976) e Shinyashiki (2000) mostram que o tema 

socialização organizacional vem despertando o interesse de administradores, pesquisadores e 

outros profissionais há algum tempo. No Brasil, entretanto, os trabalhos ainda são insipientes 

no contexto da socialização em âmbito militar. 

Assim, Leal e Wortmeyer (2005, 2013) apresentam as implicações da educação militar 

no comportamento dos oficiais formados na Aeronáutica e na AMAN – Academia Militar das 

Agulhas Negras, desde as características incentivadas nesse ambiente até à influência do 

docente no processo de socialização. Wortmeyer (2005) afirma, ainda, que tal processo 

permite ao indivíduo mudança no status ou no seu papel social, e que ele precisará se adaptar 

a nova realidade. Essa aprendizagem do novo papel pelo cadete acontece por intermédio da 

convivência com os membros mais antigos, quer seja intencional ou não. 

Quando se ingressa em um novo grupo, é preciso compreender suas normas e práticas, 

vivenciando um processo de aculturação que fará do indivíduo parte do coletivo por meio da 

comunicação e interação. Nessa interação, existem os agentes da socialização, que de modo 

formal ou informal, atuam na educação dos novos membros, onde a qualidade do vínculo 

desses agentes com os novatos é o que definirá se a socialização foi bem sucedida ou não. 

Para contribuir com a compreensão do tema no contexto apresentado, o processo de 

socialização dos oficiais combatentes de carreira do Corpo de Bombeiros Militar de um 

Estado do Nordeste foi analisado. Ele se desenvolve em um período de 3 anos na graduação 

de praça especial no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFO BM), como 

Cadete BM e, ao terminá-lo com aproveitamento, o concluinte será declarado Aspirante-a- 

Oficial Bombeiro Militar. 

Segundo o edital de seleção, após submissão a um estágio probatório de, no mínimo, 

seis meses, e preenchendo os requisitos legais previstos na Lei de Regulamento de Promoções 

de Oficiais (Lei nº 3.908, de 14 de julho de 1977 e Decreto nº 7.507, de 03 de fevereiro de 

1978, respectivamente), será promovido ao Posto de 2º Tenente, ingressando no Quadro de 

Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar (QOBM). 

Ao término do curso, o Cadete do CFO BM que galgar a 1ª colocação no somatório 

das médias dos três anos do CFO, será promovido ao posto de 2º Tenente BM na data que for 

declarado Aspirante a Oficial, independente do estágio probatório, de acordo com a Lei de 

Promoções de Oficiais. Nesse último ponto, além do fator adaptação e aculturação, existe o 

fator de competição/promoção para quem atingir a primeira colocação no curso, o que torna 

esse processo certamente mais intenso. 

E, ao final do processo, o militar tem como funções: 

 
“Promover a Segurança Pública e a Defesa Social através de ações e operações de 

Bombeiro Militar, e ainda, comandar guarnições e operações de salvamento e 

combate a incêndios, executar ações de Defesa Civil, realizar vistorias técnicas em 

edificações visando à prevenção contra incêndio e pânico e atividades de guarda 

vidas; gerenciar recursos humanos e logísticos, participar do planejamento de ações 

e operações de Bombeiro Militar, desenvolver estudos e pesquisas voltadas para a 

segurança de pessoas e bens, atuar em Socorro de Resgate e atendimento Pré- 

Hospitalar, pôr em prática o lema da Corporação: Vida Alheia e Riquezas Salvar! 

(EDITAL Nº001/2015 CFO BM, 2016)”. 

 

No processo de conversão do conhecimento onde um indivíduo compartilha seu 

conhecimento tácito diretamente com outro, ou seja, promove a socialização, podemos utilizar 

a mesma terminologia para tratar de um indivíduo em seu processo de integração à nova 

organização quando recebe informações, crenças, e mais conhecimento relatado diretamente 

por outros indivíduos. 
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Assim, com base nesta caracterização do tema, o presente artigo buscou entender 

como ocorre a socialização - processo de conversação de conhecimento na socialização 

(interação dos indivíduos) – no processo de ingresso de novos oficiais no Corpo de 

Bombeiros Militar, considerando a socialização (integração) como uma das principais portas 

de conhecimento – “primeira impressão” e oportunidade de crescimento organizacional. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção são apresentados, inicialmente, os processos de socialização como 

conversão do conhecimento e como processo de integração de novos membros; em seguida 

apresenta-se o modelo de Inventário de Socialização Organizacional, utilizado como base  

para aplicação da pesquisa. 

 

2.1 Socialização – Conversão do Conhecimento 

 

Nonaka e Takeuchi (2008) mostram que uma abordagem oriental modificou a forma 

de tratar o conhecimento pelos teóricos organizacionais. Quando as organizações inovam, elas 

criam novos conhecimentos e informação, de dentro para fora, visando resolver problemas no 

processo de recriar seu ambiente. E argumentam, baseados nessa nova abordagem, que a 

“chave para criação do conhecimento reside na mobilização e na conversão do conhecimento 

tácito” muito valorizado na cultura oriental (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p.108). 

A Figura 1 apresenta as dimensões epistemológica e ontológica em que ocorre a 

espiral de criação do conhecimento. A base da nossa epistemologia ocidental é a distinção 

entre o conhecimento tácito e explícito. Já o nível ontológico trata dos níveis das entidades 

criadoras do conhecimento que variam em indivíduo, grupo, organizacional e 

interorganizacional. 

 
Figura 1 – Espiral do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptada de NONAKA; TAKEUCHI, (2008). 

 

Nos quadrantes acontece o processo de conversão do conhecimento, onde esses quatro 

modos interagem um com o outro constituindo o processo de criação do conhecimento. Esses 

processos de conversão passam por ações como diálogo, associação do conhecimento 

explícito, do aprender fazendo, até à construção do campo pelos quais o conhecimento 

individual interage e torna articulado, cristalizando organizacionalmente como rede de 

conhecimentos da organização. O quadrante analisado neste artigo é o de socialização, aquele 

que dialoga sobre o conhecimento tácito para o tácito. 
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Bateson (1973) traz que o conhecimento tácito atua em contexto específico, situado no 

aqui e agora. E, que durante seu processo simultâneo, os indivíduos compartilham 

conhecimento por meio da comunicação como processo análogo. Nonaka e Takeuchi (2008) 

corroboram a socialização como processo de compartilhamento de experiências tais como 

modelos mentais e habilidades técnicas, nos quais o indivíduo pode adquirir conhecimento 

diretamente com outros sem usar a linguagem verbal. Eles afirmam ainda que: “a chave para a 

aquisição do conhecimento tácito é a experiência” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p.64). 

 

2.2 Socialização – Processo de Integração 

 

Um exemplo prático desse processo no ambiente de trabalho, baseado na experiência, 

é a integração de novos membros conhecida também como programa de ambientação, de 

orientação ou socialização. Para Berger e Luckmann (2002) a socialização é o processo de 

familiarização do indivíduo à organização por meio do acesso às normas, crenças, aos 

orientadores estratégicos, peculiaridades, sistemas de valores, padrões de comportamentos e à 

cultura. 

Este processo é o que os autores classificam de socialização secundária, uma vez que a 

socialização primária é aquela que o indivíduo experimenta na infância e em virtude da qual 

se torna membro da sociedade. Para Nonaka e Takeuchi (2008), a socialização está conectada 

com as teorias dos processos de grupo e com a cultura organizacional. 

Dessa forma, para Carvalho et al. (2011) as pesquisas sobre a socialização 

organizacional dividiram-se em quatro correntes distintas: a das táticas organizacionais; a 

desenvolvimentista; a dos conteúdos e da informação; e a das tendências integradoras, que 

vêm sendo discutidas por Cooper – Thomas e Anderson (2006), e Saks e Ashforth (2007), 

autores que mencionam estudos voltados à aprendizagem, além daqueles que integram 

diferentes enfoques na construção de modelos abrangentes que abordam as relações entre as 

variáveis envolvidas no processo. 

Socializar implica, então, no desenvolvimento de uma identidade diferenciadora que, 

concomitantemente, está relacionada à inclusão sócio histórica construída, assemelhando-se e 

identificando-se aos grupos de referência (BERGER; BERGER, 1977; MARTIN-BARÓ, 

1992; BERGER; LUCKMANN, 2002, 2004). Tal processo, portanto, é dinâmico no sentido 

de que é contínuo e encerra a vivência de contradições existenciais. 

Esse mesmo processo revela-se crucial no contexto de uma organização. Ao ingressar 

em um novo grupo/equipe, o colaborador precisa conhecer aos valores, crenças, normas e 

práticas da organização, passando por uma fase de socialização onde será permitido articular- 

se com os processos de comunicação e de integração que permeiam o fazer coletivo 

(GONTIJO, 2005). 

 

2.3 Inventário de Socialização Organizacional (ISO) 

 

No intuito de se tornarem membros proficientes e se sentirem confortáveis na 

organização, tais iniciantes precisam aprender um conjunto de aspectos relacionados ao 
trabalho que são essenciais ao bom desempenho (ASHFORTH; SLUSS; SAKS, 2007; 

LISBONA; MORALES; PALACÍ, 2009). Visando identificar as dimensões de conteúdo e 

aprendizagem que compõem o processo de socialização organizacional, alguns estudiosos têm 

sugerido diferentes tipologias (CHAO et al., 1994; HAUETER; MACAN; WINTER, 2003; 

TAORMINA, 1997). 

Mais recentemente, Borges et al. (2010) propuseram o Inventário de Socialização 

Organizacional (ISSO), composto pela seguinte estrutura fatorial: 
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 Acesso às informações (políticas) – dizem respeito ao conhecimento de datas 
importantes, processos organizacionais, critérios e poder; 

 Competência e Proatividade – refere-se à capacidade de criar, ser eficaz, produtivo, 
ativo e de buscar informações; 

 Integração às Pessoas – envolve o sentimento de ser aceito pelos outros, incluído na 
equipe, na organização e participar nos processos de tomada de decisão; 

 Não-integração à Organização – inclui a ausência do domínio da linguagem, do 
emprego e do conhecimento acerca dos processos organizacionais e da cultura 

organizacional; 

 Qualificação Profissional – aborda o conhecimento e a experiência profissional, o 

domínio a linguagem profissional e das tarefas; 

 Objetivos e Valores Organizacionais – compreende o conhecimento e identificação 

com os objetivos e prioridades organizacionais e o conhecimento da história 

organizacional; e 

 Linguagem e Tradição – abrange o domínio da linguagem profissional e 
organizacional, o conhecimento das tradições e a identificação das pessoas mais 
influentes. 

 

Em uma pesquisa realizada por Carvalho et al. (2011), os resultados evidenciam uma 

associação positiva entre os fatores de Recursos Sociais e Qualificação Profissional,  

indicando que o primeiro, por fortalecer a rede de contatos no trabalho, confere maiores 

oportunidades de aprendizagem sobre os aspectos relevantes à atuação profissional, 

aumentando o domínio da tarefa e a percepção de qualificação. Isso significa que quanto mais 

organizado e participativo, ou seja, quanto mais pessoas puderem ser envolvidas por meio de 

ações interativas e situadas, e quanto mais conduzido de forma séria, menor será a chance de 

erros ou surpresas desagradáveis futuramente. Este processo de socialização deve ser, 

portanto, dinâmico, flexível, eficaz e confiável para que a organização consiga agregar 

pessoas certas a sua estrutura, de forma a desenvolver e transferir o conhecimento 

organizacional de fato com acontece. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa possuiu uma abordagem qualitativa, por investigar respostas para 

questões particulares em contextos sociais específicos, como a socialização em organizações 

militares. O estudo se caracterizou ainda, quanto aos objetivos, como prático, pois objetivou 

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o nível de consciência dos pesquisados; quanto 

à forma, como descritivo mediante análise, registro e interpretação dos fatos; e quanto ao 

objeto, como estudo de campo desenvolvido por meio de entrevistas (PRESTES, 2012). 

Para participar da pesquisa, foram convenientemente convidados 5 (cinco) 1º Tenentes do 

Corpo de Bombeiros Militar de um Estado do Nordeste, que ingressaram na instituição em 

2009, e encontram-se ativos até o presente momento. Dentre os sujeitos de pesquisa, 2 (dois) 

foram do sexo masculino e 3 (três) do sexo feminino, com idades que variaram de 26 a 33 

anos. Os entrevistados foram denominados de “B” recebendo numeração de 01 até 05 para os 

diferenciarem (B01 até B05). As entrevistas ocorreram em local previamente acordado entre 

as partes, havendo gravação do áudio e utilização de anotações feitas pela própria 

pesquisadora após autorização dos sujeitos pesquisados. A convocação de mais entrevistados 

foi encerrada mediante a percepção de consistência nas categorias de análise, e todas as 

entrevistas foram conduzidas no mês de Julho de 2016, com duração máxima de 1 (uma) hora. 

Como instrumento para coleta dos relatos, utilizou-se um roteiro estruturado de perguntas, 

adaptado com base no trabalho de Leal (2013) e no Inventário de Socialização 
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Organizacional (ISO) (BORGES et al., 2010). A ferramenta foi composta por 8 (oito) blocos 

que representavam as seguintes categorias de análise, previamente definidas: Competências, 

Domínio da Linguagem, Integração com as pessoas, Objetivos e Valores da Organização, 

Políticas, Condições Materiais de Trabalho, História da Organização e Proatividade. 

Antes das entrevistas, a pesquisadora solicitou que os sujeitos relembrassem do 

processo de Socialização que vivenciaram no CBM, ou seja, do período de adaptação no 

momento de chegada à Academia, e do processo ao qual foram submetidos para incorporar 

seus valores, tradições, conhecimentos e comportamentos adequados à instituição. 

Posteriormente, os relatos obtidos foram analisados utilizando-se a técnica de análise do 

conteúdo. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Quando se ingressa no CFO como cadete, o estudante passa por um processo de 

formação que o prepara para ser oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Neste sentido, a Lei 

nº 8.444, de 28 de dezembro de 2007, decreta que: 

 
“O Corpo de Bombeiros Militar, considerado força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, 

organizado com base na hierarquia e disciplina, em conformidade com as disposições da 

Constituição do Estado da Paraíba, destina-se à executar e coordenar as atividades de bombeiro 

militar” (PARAÍBA, 2007). 

 

Percebe-se na constituição da organização a importância atribuída aos valores de 

hierarquia e disciplina exigidos desde o processo seletivo. Assim, consequentemente, durante 

a socialização de novos oficiais, descrita em seu Manual do Cadete (2014), a instituição 

aponta como necessária a mudança para atingir objetivos maiores que a individualidade: 

 
“Cada aluno e aluna que aqui ingressa é para nós como a argila, que deve ser 

cuidadosamente modelada. Mas, para que possa assumir a melhor forma, é preciso 

que você aceite esse processo, com a consciência de que dele sairá diferente do que 

entrou, e sabendo que o lado individual muitas vezes deverá ficar em segundo plano 

em função do coletivo. E coletivo aqui significa não apenas a turma ou o grupo de 

alunos, mas a própria corporação, com sua história, visão, normas e relações sociais 

instituídas. A farda só virá ao fim do curso. Porém o “fardo” já vem no primeiro dia. 

Ser um profissional BM não é para qualquer um” (CFO - MANUAL DO CADETE, 

2014, p. 14). 

 

Para que esses objetivos sejam atingidos, os cadetes passam por diversas atividades de 

formação técnica e intelectual, assim como da construção ética e específica do militarismo, 

como ensinado no Manual de Ordem Unida, caracterizada “por uma disposição individual e 

consciente altamente motivada, para a obtenção de determinados padrões coletivos de 

uniformidade, sincronização e garbo militar”. A incorporação destes aspectos, geralmente, 

acontece durante as cerimônias, desfiles públicos, rituais matinais, realizados por todos os 

participantes – instrutores e instruendos, comandantes e executantes – como um significativo 

esforço para demonstrar a própria disciplina militar. 

No discurso dos bombeiros analisados, podem-se perceber fortes os valores 

empregados pela organização. Quando questionados sobre o domínio da linguagem, primeira 

categoria de análise, todos, hoje, dominam as palavras e siglas específicas do trabalho, assim 

como os termos utilizados para denominar setores e processo. O entrevistado B05, contudo, 

relatou que, no início, teve dificuldades para compreender a linguagem dos superiores e 

sofreu repressão por não utilizar a linguagem esperada, sendo até mesmo “anotado” (espécie 

de acumulação de pontos negativos que acarretava em punição) por não se adaptar. 
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No fator Competências, segunda categoria, a maioria relatou que foi ensinada a 

cumprir adequadamente as tarefas destinadas, e que estas deveriam ser feitas da melhor 

maneira possível, ou seja, de forma produtiva e eficaz. Os sujeitos ainda relataram que 

compreenderam, também no período da socialização, as normas, intenções e a proficiência, 

todos estes elementos para a exatidão na execução de uma boa apresentação coletiva. 

Na terceira categoria, Integração com as pessoas, eles corroboraram com o sentido 

coletivo, pois, segundo B01, “todas as atividades eram feitas em grupo, desde o banho com 

tempo determinado e arrumação da cama, as refeições, formaturas matinais, atividades físicas 

até os dormitórios”. Nesse sentido, as pessoas sentiam-se membros e integrados ao grupo e 

compartilhavam histórias de vida entre si como forma de se aproximarem. E, hoje, alguns 

relataram que cultivaram amigos, além de colegas, desde a socialização. 

Com relação à categoria Objetivos, valores e políticas, a maioria relatou que estava 

familiarizado com os costumes, normas e objetivos da corporação e apoiavam os objetivos, 

apesar de desconhecerem seus motivos durante o processo de socialização. Contudo, para 

B02, “os padrões de comportamento exigidos eram adequados para manter uma boa ordem”. 

Isso significa dizer que mesmo não compreendendo alguns objetivos da organização, os 

indivíduos eram ensinados a crer que havia adequação com a manutenção da ordem, fator que 

vem em primeiro lugar. 

A maioria sabia quem eram seus superiores e como eles influenciavam nesse processo, 

assim como também conheciam as políticas e datas comemorativas e importantes à 

organização. Inclusive, a instituição completou, em 2017, 100 anos de sua existência e já tem 

se planejado para a realização do evento em comemoração. A instituição realizou também, no 

ano de 2015, planejamento estratégico para os anos de 2016 a 2020, o que demonstra a 

preocupação de se nortear quanto a seus planos para tornar-se mais atuante para os membros 

da corporação e a sociedade. 

Quanto à categoria Condições e materiais de trabalho, a maioria argumentou que 

receberam material adequado para realização dos trabalhos nas mais diversas áreas, para 

salvamento aquático, prevenção a incêndio e desfiles cíveis. Tiveram acesso também, no fator 

histórico, às normas e diretrizes enraizadas na organização, fazendo com que se sentissem 

parte dela. 

Já na categoria Proatividade, desde o período de ingresso, as diretrizes já são bem 

definidas e não se tem muita oportunidade de inovar. Por isso, os sujeitos alegaram que 

tomaram conhecimento de muitas das tarefas por iniciativa própria, observando e fazendo 

mediante a repetição do trabalho dos veteranos. 

Quando questionados sobre o motivo de seguirem carreira militar, e se hoje se 

arrependeriam de tê-la escolhido, todos relataram que o fator primordial foi a estabilidade 

financeira. B01 evidenciou que “na época pela estabilidade financeira, mas, hoje, amo a 

minha profissão e me identifiquei com carreira”. E B05 completou dizendo: - “a profissão em 

si é muito bem vista. Não conheço, por exemplo, uma criança que não admire o Corpo de 

Bombeiros. Somado a esta situação, as atividades da profissão são bastante empolgantes, 

como as de altura, as aquáticas, terrestres, mergulho, atendimento pré-hospitalar, etc. E claro, 

a carreira militar no Corpo de Bombeiros traz uma estabilidade considerável. Então temos: 

aceitação da população, atividades „radicais‟ e estabilidade financeira”. Nesse sentido, além 

do brilho perante a sociedade, por ter missão de defesa e proteção, o fator estabilidade 

financeira contribuiu para ingresso na profissão. 

As instituições totais aplicam-se, principalmente, ao período de socialização dos 

bombeiros militares, porque durante a primeira semana, por exemplo, eles são proibidos de 

sair da instituição, a não ser para realização de alguma atividade programada. Dessa forma 

não existe definição clara das barreiras de trabalho, descanso e lazer, devido à convivência e 

realização de atividades em conjunto e com tratamento de forma homogênea nos mesmos 
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lugares e sob mesma autoridade (GOFFMAN, 2001; LEAL, 2013). Isso indica que o controle 

também é facilitado devido à padronização dos movimentos, podendo ser percebida 

facilmente qualquer alteração. 

Esses fatores de rigidez, baixa possibilidade de inovação, e homogeneização de 

comportamentos contribuem no fato dos militares recorrerem, muitas vezes, a outros cursos. 

Por isso, quando questionados sobre os estudos paralelos, todos afirmaram que pretendem ou 

já fazem outro curso no âmbito “civil”. Nos relatos, B02, por exemplo, disse que: - “já fiz 

Licenciatura em Física e pretendo fazer outro curso na área de educação ou saúde”. B03 

afirmou que: - “pretendo. Educação Física por realização pessoal”. E B04 disse: - “sim, estou 

concluindo o curso de Direito”. Este desejo por outra carreira pode ser considerado como 

fator de curiosidade ou necessidade de convivência fora das paredes do militarismo. 

Apesar de sentirem vontade de aturem em outras áreas, a formação militar pareceu 

formalizar nos indivíduos princípios muito valorizados pela sociedade. Assim, quando 

questionados sobre a diferença do período em que chegaram e como são agora na corporação, 

o entrevistado B01 disse que: - “Me tornei mais independente, responsável, competente e 

profissional”. Já B02 afirmou que: - “Eu me vejo como uma profissional mais experiente e 

com muita vontade de mudança, principalmente na área de ensino, para um melhor 

atendimento à nossa sociedade”. E, para B05 a mudança vai além dos princípios, refletindo 

também no seu dia-a-dia: - “Acredito que o curso ajuda a pessoa a amadurecer mais rápido, 

uma vez que a profissão exige tomada de decisões que envolvem a vida dos cidadãos no 

quesito segurança pública. A partir daí cria-se um sentimento de querer fazer suas obrigações 

da melhor maneira possível, cumprindo metas e prazos estabelecidos. Você passa a analisar e 

tomar decisões importantes e muitas delas em situações que não colaboram para essa tomada. 

De uma forma resumida, você se torna bastante responsável”. 

Com relação ao comportamento em âmbito militar, foi questionado quais dos 

comportamentos do dia-a-dia (como civil) os sujeitos preferiam não expressar (ou reduzir) 

quando estão no CBM. Para B04: - “Externar o meu espírito extrovertido. Não me sinto a 

vontade para expressar essa característica”. E B05: - “Acredito que em determinadas 

situações, sim. Mas essa diferença pode variar bastante entre as pessoas, seja na forma de se 

comportar socialmente, um pouco mais sério talvez, seja no controle psicológico em 

determinadas situações”. Já os outros entrevistados relataram sentir-se a vontade no ambiente 

militar e B02, por exemplo, relatou que: - “Meu comportamento não muda tanto. Sou uma 

pessoa resguardada tanto no Civil como no CBM”. As possíveis mudanças relatadas 

evidenciam a “mortificação do eu” relatada por Goffman (2011). Neste sentido, entende-se 

que, desde o processo de socialização, o indivíduo por aprender naquele ambiente não deve 

agir como si mesmo, mas como o oficial que a sociedade precisa. 

Quando questionados sobre o contrário, quais comportamentos, valores ou atitudes 

aprendidos no CBM trazem para o convívio familiar e social, pudemos perceber o quão forte  

é o processo de socialização e como os valores militares integram a vida dos profissionais. Os 

relatos de B01 evidenciaram que: - “A disciplina, o respeito, a atenção em tudo para prevenir 

de possíveis sinistros”; Para B03: - “Respeito, disciplina”; E para B04: - “Espírito aguerrido e 

disciplina para o exercício das atividades cotidianas”. 

Entende-se, portanto, que a socialização da instituição se prolifera para outras esferas 

da vida do indivíduo, sendo isso visto como positivo já que ele é um elemento diferenciado da 

sociedade. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do estudo foi compreender como ocorre a socialização - processo de 

conversação de conhecimento na socialização (interação dos indivíduos) – no processo de 
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ingresso de novos oficiais no Corpo de Bombeiros Militar de um Estado do Nordeste, 

considerando a socialização (integração) como uma das principais portas de conhecimento – 

“primeira impressão” e oportunidade de crescimento organizacional. 

Neste sentido, foi apresentado o processo de conversão do conhecimento tácito para o 

tácito e discutido sobre como a primeira impressão das organizações, geralmente, acontece no 

âmbito individual por meio dos processos de ingresso como recrutamento, seleção e 

socialização. Apresentou-se, ainda, o exemplo de integração (socialização) como processo 

que permite às pessoas a troca de experiências e, principalmente, o acesso às normas, padrões 

de comportamentos, valores, cultura dentro da organização. Aspectos esses que são 

repassados a outros membros por meio da comunicação e interação social, conduzindo ao 

aprendizado organizacional. 

Apesar do seu custo operacional aparentemente elevado, os processos de seleção e 

socialização apresentam importantes resultados para a organização como melhoria nas 

relações entre as pessoas, aumento das competências e redução da rotatividade. Na instituição 

militar do estudo, o Corpo de Bombeiros Militar, pode-se perceber, diante do discurso dos 

entrevistados, que os valores, normas, padrões de comportamentos foram absorvidos pelos 

membros, permitindo que se sintam parte da organização, assim como possam representá-la 

onde quer que estejam, vestindo ou não a farda de militar. 

Conclui-se que muito do que é aprendido permeia o conhecimento tácito que é 

repassado pelos superiores, pessoas com papel essencial nesse processo. Nesse sentido, o 

estudo indaga a necessidade se identificarem novas formas de fazer com que esse processo de 

diálogo entre o tácito para o tácito possa ser desenvolvido, pois ele tem apresentado resultados 

satisfatórios quando colocados em prática. 

Andrade et al. (2012) acredita que os estudos sobre o fenômeno da socialização 

organizacional sejam uma forma válida e capaz de auxiliar na Gestão de Pessoas e, sobretudo, 

no entendimento de questões relativas ao indivíduo e o local de trabalho. Ainda assim, é 

possível entendermos algumas implicações nesse estudo devido à discussão acerca do papel 

das diferenças individuais no processo de socialização organizacional, que começaram a 

demonstrar como os iniciantes reagem de modo distinto aos esforços organizacionais 

despendidos na promoção de sua adaptação e aprendizagem (ASHFORTH; BLACK, 1996; 

REICHERS, 1987). 

Observou-se, então, que muitas variáveis poderiam moderar, mediar e predizer as 

relações entre as práticas de socialização e seus resultados, propiciando suporte à noção de 

que a efetividade dos programas de socialização dependeria, em parte, das características dos 

iniciantes (SACKS; ASHFORTH, 2007). Dessa forma, faz-se importante entender como esse 

conhecimento tem acontecido entre indivíduo e organização, analisando como é feita essa 

conversão do conhecimento em outras instituições. 

O presente estudo teve como limitação a dificuldade de acesso aos membros de uma 

corporação militar e ao acesso à própria instituição, e recomenda que em estudos futuros, as 

variáveis do processo de socialização possam ser correlacionadas de forma quantitativa para 

uma análise da influência de cada uma sobre a aprendizagem a transferência do 

conhecimento. 
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