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RESUMO 
 

Estudam-se as perspectivas epistemológicas da produção do conhecimento 
em Administração, que recebe sobremodo influências de uma colonialidade do 
pensamento, que subjaz a outras possibilidades de visões, numa perspectiva mais 
crítica e reflexiva acerca das questões organizacionais e suas implicações no 
contexto sociocultural, expressas tanto nos itinerários das ideias, como na lógica 
produtivista do pensamento linear, bem como na formação utilitarista dos cursos das 
escolas superiores. Têm-se como objetivo elaborar uma cartografia simbólica das 
ideias do conhecimento em administração na tentativa de identificar aproximações 
com o conhecimento regulação, mas também pistas de aproximações com o 
conhecimento emancipação. Propõe-se mapear as perspectivas epistemológicas do 
conhecimento em Administração no Brasil, tendo como aporte teórico-
epistemológico autores clássicos e contemporâneos que discutem a descolonização 
do pensamento, destacando-se a proposta de Boaventura de Sousa Santos ao 
trabalhar como contraponto a esse colonialismo hegemônico a “epistemologia do 
sul”, complementada por outros referentes epistêmicos de Santos, quais sejam os 
conceitos de Sociologia das Ausências, Sociologia das Emergências, Ecologia dos 
saberes, e Tradução, além de referentes de outros autores do movimento 
Modernidade/Colonialidade. Para compreender a constituição desse conhecimento, 
examinam-se, como campo empírico, as experiências encontradas no Colóquio 
Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração (2011-
2015). Enquanto estratégia de pesquisa configuram-se os dados da pesquisa 
empírica em uma cartografia simbólica, conforme proposta por Santos (2009a), por 
ela permitir a demonstração das “[...] virtualidades analíticas e teóricas de uma 
abordagem sociológica que tome por matriz de referência a construção e a 
representação do espaço”. Constata-se uma atualização das perspectivas 
epistemológicas do conhecimento em administração, no sentido de buscar as bases 
epistêmicas que fomentam sua constituição, bem como; compressão e dialogo com 
outras áreas do conhecimento e suas estratégias metodológicas. Destaque para 
temáticas como gestão pública, economia solidária, racionalidade e domínios 
específicos da administração, como finanças, empreendedorismo e estratégia. 
Verifica-se o alinhamento ao conhecimento regulação, todavia; há aproximações ao 
conhecimento emancipação iminente às reflexões do pensamento crítico em 
administração. 

 
Palavras-chaves: Conhecimento em Administração. Cartografia simbólica. 
Epistemologia do conhecimento. Colóquio Internacional de Epistemologia e 
Sociologia da Ciência da Administração (2011-2015).  



ABSTRACT 
 

We study the epistemological perspectives of knowledge production 
Administration, which seems to receive greatly influences a coloniality of thought 
which underlies other possibilities visions in a more critical and reflective perspective 
on organizational issues and their implications for the socio-cultural context, 
expressed both on the routes of ideas, as in the productivist logic of linear thinking 
and the utilitarian training courses of higher education. There have as objective to 
elaborate a symbolic mapping of knowledge management ideas in an attempt to 
identify approaches with knowledge regulation, but also approaches slopes with 
knowledge emancipation. It is proposed to map the epistemological perspectives of 
knowledge in Administration in Brazil, with the theoretical and epistemological 
contribution classic and contemporary authors propose the decolonization of thought, 
especially the proposal of Boaventura de Sousa Santos to work as opposed to this 
colonialism hegemonic the "southern epistemology", complemented by other 
epistemic referents of Santos, namely the concepts of Sociology of Absences, 
Sociology of Emergencies, ecology of knowledge, and translation, as well as 
regarding other authors of Modernity / Coloniality movement. To understand the 
constitution of this knowledge, it looks as empirical field, the experiences found in the 
International Colloquium on Epistemology and Sociology of Management Science 
(2011-2015). While research strategy configure the data of empirical research in a 
symbolic cartography, as proposed by Santos (2009a), for it allows the 
demonstration of "[...] analytical and theoretical virtues of a sociological approach to 
take for matrix reference to construction and representation of space”. There has 
been an update to the epistemological perspectives of knowledge in administration, 
in order to seek the epistemic bases that promote their constitution, as well as; 
compression and dialogue with other areas of knowledge and methodologies 
strategies. Highlighting issues such as public management, solidarity economy, 
rationality and specific areas of management such as finance, entrepreneurship and 
strategy. Check the alignment knowledge regulation, however; There are approaches 
to knowledge imminent emancipation to the reflections of critical thinking in 
management. 
 
Keywords: Knowledge Administration. Symbolic cartography. Epistemology of 
knowledge. International Colloquium on Epistemology and Sociology of Management 
Science (2011-2015). 
  



RESUMEN 
 

Estudiamos las perspectivas epistemológicas de la Administración de la 
producción de conocimiento, lo que parece recibir una gran influencia en la 
colonialidad del pensamiento que subyace a otras visiones posibilidades en una 
perspectiva más crítica y reflexiva sobre cuestiones de organización y sus 
implicaciones en el contexto socio-culturales, expresamos tanto en las rutas de las 
ideas, como en la lógica productivista del pensamiento lineal y los cursos de 
formación utilitaria de la educación superior. No tienen como objetivo elaborar una 
cartografía simbólica de ideas de gestión del conocimiento en un intento de 
identificar los enfoques con regulación de conocimientos, sino que también se 
aproxima a cuestas con la emancipación del conocimiento. Se propone asignar las 
perspectivas epistemológicas del conocimiento en Administración en Brasil, con el 
clásico aporte teórico y epistemológico y autores contemporáneos proponer la 
descolonización del pensamiento, especialmente la propuesta de Boaventura de 
Sousa Santos a trabajar en oposición a este colonialismo hegemónico del 
"epistemología del sur", complementado por otros referentes epistémicas de Santos, 
es decir, los conceptos de la sociología de las ausencias, sociología de las 
emergencias, la ecología del conocimiento, y la traducción, así como con respecto a 
otros autores del movimiento de la modernidad / colonialidad. Las experiencias que 
se encuentran en el Coloquio Internacional de Epistemología y Sociología de la 
Ciencia de la Administración (2011-2015) para comprender la constitución de este 
conocimiento, se ve como campo empírico. Si bien la estrategia de investigación 
configurar los datos de la investigación empírica en una cartografía simbólica, según 
lo propuesto por Santos (2009a), ya que permite la demostración de "[...] virtudes 
analíticas y teóricas de un enfoque sociológico dan por matriz referencia a la 
construcción y representación del espacio ". Ha habido una actualización de las 
perspectivas epistemológicas del conocimiento en la administración, a fin de buscar 
las bases epistémicas que promuevan su constitución, así como; la compresión y el 
diálogo con otras áreas de estrategias de conocimiento y metodologías. Destacando 
cuestiones como la gestión pública, la economía solidaria, la racionalidad y áreas 
específicas de gestión como las finanzas, el espíritu empresarial y la estrategia. 
Compruebe la regulación de la alineación de los conocimientos, sin embargo; Hay 
acercamientos al conocimiento emancipación inminente a las reflexiones del 
pensamiento crítico en la gestión. 

 
Palabras clave: Administración del Conocimiento. Cartografía simbólica. 
Epistemología del conocimiento. Coloquio Internacional de Epistemología y 
Sociología de la Ciencia de la Administración (2011-2015). 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Antes de introduzir o trabalho acadêmico propriamente dito, apresentar-se-á 
a força motriz para a elaboração do tema proposto, acreditando que nenhuma 
ciência é neutra, e que o pesquisador, por conseguinte também não o é. A escolha 
das temáticas de pesquisa, a metodologia e os referenciais nos quais amparam-se 
os estudos científicos são escolhas, antes de mais nada, políticas. Perfazem a 
práxis do profissional pesquisador ou de instituições de pesquisas. Assim, a escolha 
do tema deste trabalho diz muito sobre o caminho intelectual percorrido, os 
elementos que compõem nosso pensamento, as certezas e dúvidas que 
insistentemente tecem nosso cotidiano. 

O mundo da administração para nós sempre foi instigante, seja pela 
necessidade de manter a organização do ponto de vista operacional e comercial, 
seja pela necessidade de planejar, operacionalizar estratégias, compreender as 
circunstâncias e os recursos envolvidos para efetiva atuação.  

A importância da administração foi assimilada por algum tempo como uma 
área cuja objetividade, pragmatismo e eficácia seriam as molas propulsoras para um 
fim, associados ao sistema produtivo/econômico. Contudo, existiam lacunas que não 
cabiam nessa perspectiva e logo percebemos que eram essas lacunas que mais nos 
instigavam. Acima de tudo, pelo fato de o ator desse universo poder decidir sobre 
aspectos importantes das organizações que impactariam a vida das pessoas. Assim, 
as lacunas que não estavam preenchidas suscitavam questionamentos em torno do 
conhecimento na administração, sua gênese e desdobramentos. 

Os primeiros questionamentos quanto a esse conhecimento apresentavam-
se a partir dos discursos proferidos tanto na mídia, quanto nos encontros, palestras 
e conversas com pessoas ligadas à gestão. Discursos que se apresentavam como 
receitas prontas, inquestionáveis e “naturalizadas” no convívio das pessoas. Em 
seguida, um episódio ocorrido no final dos anos 1990, nos despertou uma questão 
de como estava sendo abordado o conhecimento em administração; em meio a uma 
“onda” de empreendedorismo, ministrava curso em cidades do interior do Rio 
Grande do Norte para comerciantes e prestadores de serviços. Em uma oficina com 
um grupo dessas pessoas, uma senhora insistia em falar da globalização, 
enfatizando que era preciso nos preparar para os movimentos e exigências atuais 



15 

desse fenômeno; além de o discurso despertar nossa atenção, ele sempre era 
retomado por ela, aumentando nosso desconforto do que se ouvia.  

Nessas circunstâncias refletimos muito sobre o que se compreendia por 
globalização. A qual globalização ela se referia? Por que aquela senhora achava tão 
preocupante a situação de seu comércio frente à globalização? Será que haveria 
uma possibilidade de compreensão de uma outra globalização? Mas, como abordar 
essas questões naquele cenário? Além de fora da programação, não nos sentimos 
seguros para falar com um público que ainda estava iniciando a interação conosco; 
prosseguimos as atividades propostas no curso, mas as reflexões sobre o assunto 
continuariam nos perturbando. 

Em certo momento, muitas possibilidades de mudança de foco do curso 
naquela cidade foram cogitadas mentalmente, mas a curiosidade persistia para 
compreender por que aquela senhora estava tão preocupada com a globalização. 
Não que as possibilidades de conexões não existissem e de forma nenhuma 
estávamos menosprezando a possibilidade de a pequena cidade ou dos 
comerciantes fazerem parte de algo maior no contexto econômico e das relações 
sociais. Mas definitivamente eles não eram e nem seriam os protagonistas daquela 
história, pelo menos nas condições daquele momento. Para tal, era preciso algum 
tipo de ação que os transformasse em protagonistas; no momento eram apenas 
expectadores, figurantes de um roteiro pré-estabelecido com marcações definidas 
pelo mercado; mas infelizmente, aquelas pessoas acreditavam no discurso que 
circulava nos anos de 1990, de avanço do capital e do papel importante que cada 
um representava, com seus pequenos negócios na mercantilização da mercadoria, 
circulação e troca dos bens de consumo. 

Esse episódio nos despertou muitas reflexões sobre a construção do 
conhecimento em administração e como ele vinha sendo constituído, a partir e em 
prol de um discurso único, naturalizado e universalizado. Dessa forma, a inquietação 
continuou a nos acompanhar, e o confronto com a formação recebida era 
desconfortante, pois, ao expor nossos dilemas, suscitávamos mal-estar entre 
colegas e gestores. Buscamos, então, na área de gestão social outras possibilidades 
de abordagem desse conhecimento, e mesmo na gestão social, persistia certo limite 
teórico/epistêmico desconfortável para nossas indagações.  

Posteriormente nos aproximamos com mais afinco das ciências sociais, e ao 
percorrer esse caminho, percebemos que já vínhamos nos direcionando ao mesmo, 
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tornando-se possível elaborar outra compreensão de mundo e de sociedade além da 
esfera organizacional, o que findou por ir compreendendo as inquietações que nos 
acompanhavam, refletindo sobre outras possibilidades com mais propriedade e 
embasamento teórico antes desconhecido; então aquele círculo vicioso, parece ter 
se transformado em um círculo virtuoso, como pensa Morin (2011), ou seja; romper 
com o ciclo de pensamento que recorre a um só discurso, minimizando a 
perspectiva de múltiplas alternativas. Mas, pensar de forma virtuosa, com alcance de 
possibilidades, imunes as narrativas de uma história única para acontecimentos e 
explicações da realidade, fazendo emergir as possibilidades invisibilizadas pelo vício 
do pensamento. 

Assim, as limitações teórico-epistêmicas que nos eram invisíveis 
perpassavam por uma compreensão de modernidade na esteira do capitalismo 
global, discussões pouco consideradas neste estágio do processo e que nessa nova 
área, antes com pequena aproximação, vislumbrávamos, possibilitando uma 
reconstrução do nosso quadro teórico e epistêmico até então subscrito por um viés 
viciado a um só modo de pensar. 

Talvez aqui se revele certo egoísmo ao tentar encontrar respostas para 
nossos questionamentos dentro do viés estabelecido por nossa visão de mundo, 
talvez estejamos construindo outra visão única do conhecimento, mas com certeza, 
e como já dito, o caminho na academia não é neutro e para cada pergunta, a 
resposta apesar de parecer geral e totalizante, possui um cunho também subjetivo. 
Um dos desafios é refazer-se, renovando o círculo do conhecimento de maneira 
virtuosa quanto ao conhecimento em administração. 

Feitas essas considerações sobre as motivações para a investigação que 
pretendemos desenvolver, e nos posicionando teoricamente voltemos ao propósito 
mais objetivo da tese.  

Nesse processo dialético, estamos religando os conhecimentos, em 
momento onde se vive uma necessidade de transcender uma tradição paradigmática 
cartesiana para uma proposta menos fragmentada de fazer ciência, um paradigma 
dito hegemônico por uma proposta contra-hegemônica de olhar e existir no mundo.  

Ressaltamos que desde o último século, principalmente a partir do último 
quarto do século XX, é possível observar uma tendência no cenário acadêmico de 
uma ciência fragmentada para uma ciência complexa e transdisciplinar. Mas, para 
exercitar tal pensamento, é preciso um novo olhar sobre as coisas para se obterem 
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respostas mais plausíveis aos novos acontecimentos, principalmente porque nossas 
mentes estão condicionadas à formulação de um pensamento baseado na 
racionalidade científica. 

Mas atualmente os ventos sopram em outra direção, e vivemos um tempo de 
reorganização da ciência onde o homem necessita se reintegrar à natureza, a si 
mesmo e aos outros seres vivos. Para tanto, é necessário reformar o pensamento, 
como expressa Morin (2012) e também uma reforma da cultura e da educação que 
proporcione a formação desse homem, minimizando as especialidades e 
maximizando o diálogo entre as várias disciplinas. E a ciência como um tipo 
particular de saber também se deve abrir para que tal conhecimento chegue às 
escolas e universidades de forma mais dialógica e menos determinista, como 
pensam Gonçalves-Maia (2011) e Almeida (2010), dentre outros pensadores. 

Nesses termos, se a própria ciência passa por uma reflexão sobre seus 
fundamentos e desafios diante de uma nova reconfiguração social, a administração 
como ciência social não poderia ficar à margem dessas discussões, até porque se 
constrói e reconstrói na sociedade e nas transformações por ela sofridas, além de 
não ser possível pensá-la sem sua religação com as demais ciências. 

O paradigma hegemônico é construído sob a base de uma racionalidade 
científica, global e totalitária, a qual nega a existência de outros saberes que não 
seguem seus princípios epistemológicos e metodológicos. Assim, o referencial 
emergente traduz-se em um novo paradigma em gestação no paradigma 
hegemônico e versa seguindo uma diversidade epistêmica em uma perspectiva de 
conhecimentos e racionalidades subalternas.  

Compreendemos que o referencial emergente, na visão de Santos (2010a) 
não deve constar apenas de um paradigma científico caracterizado por 
conhecimento prudente, bem como por um outro, social, tendo como característica 
uma vida decente.  

Essa compreensão nos leva a buscar como respaldo teórico-metodológico, o 
que Boaventura de Sousa Santos (2010b) denomina de conhecimento regulação e 
conhecimento emancipação, importando ainda ressaltar que atravessamos um 
momento propício a uma transição paradigmática, entre o paradigma regulação 
(hegemônico) e o paradigma emancipação (contra-hegemônico) desvelando novas 
perspectivas tanto para a concepção do conhecimento científico quanto para o modo 
como observamos à vida, como conduzimos os caminhos da sociedade e avaliamos 
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a natureza e o caráter das possibilidades vindouras numa perspectiva do “dever ser” 
desta sociedade.  

O conhecimento-regulação é compreendido como aquele que transita no 
sentido da ignorância ou caos para ordem, considerando-se a ordem como ciência, 
no sentido hegemônico por nós concebível. Por sua vez, o conhecimento-
emancipação configura-se transitável da ignorância concebida como colonialidade 
para um saber que reconhece o outro e as suas formas de saber, as quais – mesmo 
não expressas por meio da ciência – lhes concede um status de sujeito (SANTOS, 
2010b, p. 32). 

O que é bastante desafiador nessa transição paradigmática do 
conhecimento é religar os saberes, é exercer uma visão transdisciplinar da ciência e 
do conhecimento, mas vamos ao desafio. 

Pretendemos desenvolver nesta pesquisa de tese, um referencial teórico-
metodológico na perspectiva do paradigma proposto por Boaventura de Sousa 
Santos (2010a) de uma “ciência prudente”, e como o próprio autor denomina, “para 
uma vida decente”. Trata-se de uma proposta paradigmática que surge com a crítica 
ao positivismo do paradigma hegemônico das ciências, incluindo-se as Ciências 
Sociais.  

Reconhecemos que o campo da Administração é um dos sustentáculos do 
paradigma-regulação, assim como também o campo do Direito. Nas instâncias, 
ensino e pesquisa seja em Administração/gestão, como nas Ciências Jurídicas, 
estão respaldados no paradigma regulação, reforçando o ensino em administração, 
os modelos racionais de gestão e contribuindo, o ensino jurídico, para a manutenção 
da ordem produtiva e econômica e a legislação que legitima as ações hegemônicas, 
tentando regular a vida social e pessoal da população.  

E como há nas condições sociais uma maior tendência à objetividade do que 
à substantivação da vida, não será coincidência que os cursos de Administração e 
Direito sejam os que possuem maior número de matrículas no Ensino Superior no 
Brasil, pois conforme o censo da Educação Superior do Ministério da Educação, de 
2014 (MEC/INEP/DEED, 2016) o curso de Administração e Direito respondiam 
respectivamente pelo segundo e primeiros lugares em número de matrículas 
presenciais. Em 2013 o número foi de cerca 643 mil e 769 mil, respectivamente, de 
alunos matriculados permanecendo entre as primeiras posições. No caso específico 
de Administração, essa procura pode ser atribuída a uma pretensa possibilidade de 
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empregabilidade em diversas áreas do comércio, indústria e serviços, bem como, à 
oferta de vagas atribuída ao número elevado de instituições que oferecem o curso, 
principalmente devido aos baixos custos para investimento inicial de sua abertura, 
consequentemente para sua manutenção, uma vez que dispensa maiores 
investimentos em laboratórios específicos, dentre outros recursos como os usuais da 
área da saúde, por exemplo. 

Por seu turno, a área da pesquisa em administração no Brasil também é 
expressiva, sendo a terceira maior área de pós-graduação com 163 programas em 
oferta entre mestrado, mestrado profissional e doutorado (Anexo A). 

Salutar destacar que, em muitos casos, os programas de pós-graduação em 
Administração são abertos ao ingressante de outras áreas de conhecimento, sendo 
fácil encontrar contadores, estatísticos e profissionais da saúde nesses cursos. O 
que denota, a partir desses dados, uma abertura significativa à interação com outras 
áreas de conhecimento. 

Esses números elevam a preocupação com a área da administração no que 
concerne ao que está sendo constituído como ensino e pesquisa nessa área, 
portanto na construção do conhecimento em administração, tendo em vista o 
significativo crescimento não apenas no que tange ao ensino, mas em termos da 
divulgação dos cursos na mídia, em que a forte presença do gerencialismo e de 
modismos administrativos são constantemente veiculados, advindos de uma 
colonialidade que perfaz a constituição desse conhecimento.  

Daí podermos relembrar que o conhecimento em administração tem seu 
ponto de partida nas experiências do cotidiano, passou por técnicas e ferramentas 
que organizaram esses conhecimentos em torno de uma ciência; agora a 
administração precisa olhar para o senso comum e aprender novamente com ele, 
mas não para enquadrá-lo em técnicas, mas para assumir as experiências latentes 
de gestão, bem como, com as experiências dos seus sujeitos, numa aproximação de 
novas frentes de estudo e de validação desses mesmos estudos. 

Embora haja um movimento do conhecimento em administração, do topo 
para base e desta para o topo, este conhecimento parece aproveitar pouco as 
experiências alternativas dessa base, sendo sempre gestado na construção de um 
paradigma dominante, no processo de reprodução cultural e social próximo a um 
conhecimento regulação, como dito. Essa presença é sentida na administração pelo 
modus operandi, simbolizado por meio de jargões, vestuário, estrutura física e 
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organizacional, regimentos e condutas que perfazem o arcabouço simbólico dos 
aptos e inaptos a atuar na gestão, configurando relações assimétricas de poder, 
tanto no campo simbólico quanto no campo da cognição. 

Parece confirmar-se assim nessas experiências, o paradigma dominante, 
que se pauta por uma ciência moderna, cuja presença da racionalidade impinge um 
conhecimento científico produzido por poucos e inacessível à maioria, portanto 
inscrito sob um rigor científico no qual mensurar e reduzir são ações factíveis para 
obtenção da compreensão e da dominação, da concepção de verdade absoluta e do 
domínio da natureza, descredenciando outros saberes, circunscritos por outra 
racionalidade.  

Por outro lado, o paradigma emergente apresenta uma série de indícios de 
sua constituição, assim, ele ainda não é uma realidade que se possa caracterizar, 
mas pode-se inferir por meio de algumas teses propostas por Santos (2010a) que 
podem explicar a direção na qual ele caminha. Dentre esses indícios, consta que 
todo conhecimento científico-natural é científico- social; todo conhecimento é local e 
total; que todo o conhecimento é autoconhecimento e por fim que todo o 
conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. 

É nesse movimento entre conhecimento regulação e conhecimento 
emancipação; paradigma dominante e paradigma emergente, que recai nosso foco 
de atenção nesse estudo, tendo como cenário a constituição do conhecimento em 
Administração, indagando-nos sobre a configuração das ideias de colonialidade 
nesse conhecimento, como estão sendo assimilados os processos de construção 
desse saber pelos envolvidos, quais sejam, estudantes de Administração, gestores, 
pesquisadores. Essas reflexões nos parecem importantes, tendo em vista que se 
trata de um dos maiores cursos do ensino superior no Brasil, em termos de 
matrículas; daí depreendermos a relevância em discutir os fundamentos do 
conhecimento em Administração nesse início do século XXI, uma vez que respalda 
as diretrizes educacionais, as metodologias de ensino, as competências e 
habilidades da área. 

Contudo, o nosso campo empírico, conhecimento em Administração, 
assenta-se sob um pano de fundo da modernidade e da 
colonialidade/descolonialidade. 

Daí nosso desejo de conhecer quais perspectivas epistemológicas envolvem 
o conhecimento em administração, à luz da perspectiva colonialidade versus 
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descolonialidade, na tentativa de identificar aproximações com o conhecimento 
regulação, mas também pistas de aproximações com o conhecimento emancipação.  

Para responder a esse objetivo geral, delimitamos como objetivos 
específicos de pesquisa: 

a) Cartografar experiências do conhecimento em administração no Brasil; 
b) Identificar vertentes epistemológicas do conhecimento em administração 

no Brasil; 
c) Analisar essas vertentes à luz da perspectiva 

colonialidade/descolonialidade; 
d) Identificar nas vertentes uma perspectiva do conhecimento 

regulação/emancipação. 
Para tal, buscamos eventos com atratividade para temática tendo em sua 

programação áreas próprias para apresentação e discussão da epistemologia em 
administração, e que se propunha a discutir questões referentes à epistemologia da 
administração. Assim, identificamos O Colóquio Internacional de Epistemologia e 
Sociologia da Ciência da Administração. 

O Colóquio internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da 
Administração teve sua primeira edição em março de 2011, realizado pelo Núcleo de 
Pesquisa em Organizações, Racionalidade e Desenvolvimento, situado na 
Universidade Federal de Santa Catarina com a intenção de congregar os 
pesquisadores interessados na área de epistemologia da administração, uma área 
para o coordenador emergente tanto em nível internacional quanto nacional.  

O Colóquio tem como objetivos:  
a) Promover um evento anual de referência aos estudos sobre epistemologia 

e sociologia da ciência da administração em âmbito internacional; 
b) Integrar pesquisadores em uma rede cujas temáticas sejam pertinentes e 

contribuam para o desenvolvimento do conhecimento da área e; 
c) Fomentar discussões sobre o rigor na produção científica, com destaque 

para a problemática da epistemologia e da sociologia da ciência nos 
estudos organizacionais. 

Em 2015, realizou-se sua quinta edição e conta nas cinco edições com 185 
artigos (ver apêndice) aprovados nas seguintes áreas: Análise Epistemológica da 
Administração. Sociologia da Ciência da Administração. Racionalidade nas 
Organizações e Análise Epistemológica de Domínios Específicos.  
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Identificado o evento e escolhidos os trabalhos (apêndice), dentre a 
variedade de temas possíveis para uma análise em grande escala, optamos por 
realizar uma cartografia simbólica do conhecimento em administração, conforme 
proposta por Santos (2009a, p. 197). Segundo o autor, a cartografia simbólica 
permite a demonstração das “[...] virtualidades analíticas e teóricas de uma 
abordagem sociológica que tome por matriz de referência a construção e a 
representação do espaço”. Nesse sentido, possibilita-se a construção desse espaço, 
no caso objeto de estudo, numa perspectiva de aproximação com o conhecimento 
emancipação, sem descartar a observação do conhecimento regulação. 

Optamos por um espaço que conciliasse estudos de epistemologia e 
sociologia da Ciência da Administração por ser diretamente ligado ao objetivo desse 
trabalho. Por sua vez, o evento é relevante no escopo da Administração para 
apreciação da produção nacional e internacional de trabalhos e propostas que 
tratem sobre epistemologia em administração.  

 
Quadro 1 – Áreas temáticas do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da 
Ciência da Administração 

TEMAS OBJETIVO 

I. Análise 
Epistemológica da 
Administração (ANE) 

Estudos sobre as bases epistemológicas das teorias de administração e 
das organizações; novas perspectivas sobre ideologia e ciência em 
administração; estágio atual e desdobramentos da epistemologia da 
administração; questões e tendências da administração como ciência 
social aplicada; possibilidades e limites da análise multiparadigmática; 
debate sobre a fragmentação da teoria das organizações; tendências e 
sofisticação do paradigma funcionalista; desafios ao paradigma crítico: 
construção teórica e aplicabilidade na gestão. 

II. Sociologia da Ciência 
da Administração 
(SOC) 

Abordagem do campo da administração, sob o ponto de vista das suas 
instituições; interação entre os atores do campo da administração: poder, 
interesse, trocas simbólicas, estratégias e lógicas de ação; condições 
sócio-históricas da elaboração e da divulgação da produção científica 
nesta área; interface entre história da ciência e sociologia da ciência da 
administração. 

III. Racionalidade nas 
Organizações (RAC) 

Impactos dos estudos sobre racionalidade no avanço da epistemologia da 
administração; gestão e racionalidade: propostas de avanço do 
conhecimento; tensão entre racionalidades na prática da gestão; 
decorrências da abordagem de Guerreiro Ramos. 

IV. Análise 
Epistemológicas de 
Domínios Específicos 
(ADE) 

Análise epistemológica da produção científica em domínios conexos à 
administração, com ênfase em temas emergentes, tais como: 
empreendimentos de economia social; relações entre sociedade civil, 
Estado e mercado; administração como ação coletiva; desenvolvimento 
territorial sustentável; políticas públicas; dentre outros. 

Fonte: II COLÓQUIO... (2012) 
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A possibilidade de religação dos conhecimentos entre a administração e as 
ciências sociais, por mais óbvio que pareça, é uma tentativa instigante que pode 
contribuir para o enriquecimento do conhecimento em ambas as áreas. A 
administração observada como nas ciências sociais aplicadas, permaneceu no 
círculo vicioso do pragmatismo e ainda existe certo sentimento de que esse é o viés 
a ser perseguido. Contudo, o processo reflexivo advindo dos estudos sociais 
possibilita ao fazer cotidiano do pesquisador em administração uma condição mais 
favorável de conceder virtuosidade a essa práxis. 

 
1.1 REFLETINDO SOBRE O CONHECIMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Historicamente, as transformações sociais ocorridas no início do século 

XVIII, advindas da revolução industrial, formalizaram os primeiros pensamentos 
sobre a Administração. As novas ferramentas de trabalho, a configuração 
socioeconômica, a formação de um mercado de produtores e consumidores fez com 
que o capitalismo industrial buscasse novas formas de incrementar e organizar a 
produção e consequentemente a vida social. Associado a esses fatores, o Estado-
Nação também buscava um novo ordenamento, o que suscitou a possibilidade de 
um pensar administrativo também na esfera pública, em especial um grande 
enfoque do conhecimento em administração, na área do direito administrativo. 

O conhecimento em administração foi aceito e difundido desde o momento 
em que ganhou o status de ciência, com os estudos de engenheiros como Taylor 
(MOTTA, 1986; WAHRLICH, 1986), ao formular os princípios da administração 
científica no final do século XIX e início do século XX. Por conseguinte, ocorreu um 
aparato em torno da gestão que culminou com a naturalização dela em toda a 
sociedade e a disseminação de um modelo euro-americano universalizado como o 
modelo aceitável de gestão. A partir daí, as escolas em todo mundo passaram a 
formar gestores nos modelos subscritos principalmente pelas escolas americanas. 

No Brasil, a institucionalização do ensino em Administração, por conseguinte 
da área de administração, ocorreu no país por volta dos anos 1950. Configurada nos 
moldes das escolas americanas nas quais muitos profissionais obtiveram suas 
formações em MBA's e cursos técnicos a fim de formar mão de obra apta tanto para 
lecionar quanto para conduzir as empresas brasileiras. Esse era um momento 
político e econômico cuja prioridade era a política desenvolvimentista, 
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impulsionando-se o setor produtivo do país, o que tornava imprescindível a formação 
de gestores e consequentemente de escolas capazes de formá-los. Portanto, desde 
sua implantação, a formação em administração perpassou pelos modelos 
americanos de gestão, o que se configurou em uma importação de autores e 
modismos que até hoje perfazem um rol de elite credível em termos de gestão não 
só no Brasil, mas também em outros países, especialmente, nos países periféricos.  

Constatações presentes em pesquisas como a de Vergara e Pinto (2001) 
que analisou a nacionalidade dos autores referenciados na literatura brasileira sobre 
organização, bem como, Bertero e Keinert (1994), que estudou a evolução da 
análise organizacional no Brasil, conferem a participação assídua de autores 
estrangeiros na literatura de pesquisadores, estudantes e gestores. Esses 
apontamentos desvelam a existência de uma colonialidade1 no pensamento 
administrativo configurando-se em um domínio hegemônico do pensamento 
ocidental, em especial americano e inglês, minimizando-se ou excluindo-se a 
possibilidade de outros conhecimentos, e reconhecimento de outras realidades.  

Os estudos da colonialidade por sua vez, apontam para um estado de 
dominação sob valores sociais, culturais e epistêmicos, naturalizando certas 
condutas e racionalidades, justificando a inculcação e invisibilização de outros 
saberes que fogem a lógica imposta. Podem ser representados pelo pensamento de 
autores como Grosfoguel (2008) e Mignolo (2005, 2010, 2015).  

Apesar dessa evidência, percebemos, na revisão da literatura, a presença 
de correntes mais aproximadas à reflexão crítica e reflexiva e que tenta romper com 
a hegemonia do modo de pensar único e questiona os desafios da produção do 
conhecimento em administração no Brasil. Serva (1990) indica que a construção de 
estudos brasileiros deve-se considerar o legado colonial, com sua importância 
histórica, o papel do Estado e a gênese do empresariado local, e observar os 
aspectos da cultura brasileira, a qual segue o desapego à ritualística social; 
funcionalismo patrimonial versos burocracia weberiana; bem como a personalidade 
flexível e aberta à assimilação.  

Esses aspectos, conforme o autor, podem ser pontos reflexivos para estudos 
de gestão ou estudos organizacionais que privilegiem as características e 
principalmente as experiências nacionais, daí o viés em que nos debruçamos nessa 
                                                           
1 Colonialidade se traduz numa imposição de uma única lógica hegemônica sobre todas as outras culturas, 

epistemologias e modelos civilizatórios. 
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tese, qual seja aquele de tentar elaborar “Uma Cartografia das Perspectivas 
Epistemológicas do Conhecimento em Administração”, como desafio aceito a partir 
dos resultados de estudos de Serva (1990), na pretensão de atualizar esses dados 
da reflexão sobre o conhecimento em administração.  

Quanto aos estudos organizacionais brasileiros encontrados numa 
perspectiva mais aproximada a uma reflexão crítica, e que se aproximam de uma 
outra possibilidade de conhecimento em administração, elegemos como os mais 
significativos, Guerreiros Ramos, Fernando Prestes Motta e Maurício Tragtenberg.  

O pensamento sociológico de Ramos foi influenciado por um espírito 
nacionalista, apoiado na crítica à sociologia brasileira, segundo o qual sofria de 
influências externas e não se detinha à constituição de um pensamento autêntico 
brasileiro para responder às questões nacionais. Nesse sentido, sua obra A 
Redução Sociológica, publicada no ano de 1965, aborda a questão da transposição 
de conhecimentos mais adequada à realidade brasileira. Outra obra basilar é A nova 
Ciência das Organizações, publicada em 1981. O autor aborda, dentre outros 
assuntos, a questão da distinção entre racionalidade instrumental e substantiva, 
defende estudos que tratam da psique humana nas organizações, identificam pontos 
cegos na teoria das organizações convencional e propõem uma abordagem 
substantiva das organizações. Dentre os vários conceitos discutidos por Ramos, e 
utilizado ainda hoje no campo dos estudos críticos em administração encontra-se a 
definição do homem parentético, em contraposição ao homem organizacional. Para 
o autor, o homem parentético busca a autonomia e consciência crítica fugindo ao 
enquadramento do tipo operacional e reativo presente no homem organizacional 
(PAES DE PAULA, 2008). 

Fernando Cláudio Prestes Motta contribui para os estudos críticos da 
administração com sua obra Teoria Geral da Administração em 1974, e em 1986, 
com Teoria das Organizações, este último um dos livros que trata como precursores 
da racionalidade do trabalho, os socialistas utópicos Charles Fourier e Robert Owen. 
Motta também se dedicou a estudos sobre a burocracia, a qual ele compreendia 
como uma forma de dominação. Posteriormente, passou o interesse para a 
subjetividade nas organizações, escrevendo sobre cultura organizacional 
(BRESSER-PEREIRA, 2003). 

A obra de Maurício Tragtenberg tem suma importância para os estudos 
críticos em administração, por introduzir o pensamento sobre autogestão, 
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advogando-a como possibilidade para emancipação dos trabalhadores. Seu 
pensamento versa sobre a burocracia e as teorias administrativas como constituintes 
de poder nas organizações, sob o qual perpassa uma ideologia que bloqueia a 
autogestão. Nesse sentido, destacam-se as obras Burocracia e Ideologia de 1974 e 
Administração, Poder e Ideologia em 1980 (PAES DE PAULA, 2008). 

As visões comentadas nesses estudos que se propõem a uma análise mais 
crítica de um repensar das nossas posições frente à articulação dos conhecimentos 
em administração, estimulou-nos a colaborar em mais um estudo na linha de 
pesquisa das investigações de perspectivas da epistemologia do conhecimento da 
administração no Brasil.  

Nesse sentido, colocamo-nos entre aqueles que se dedicam a esses 
estudos, visto que se percebe uma expansão das fronteiras do conhecimento com a 
participação mais assídua de grupos de discussão, artigos e eventos que tratam da 
epistemologia na administração, mesmo porque a Epistemologia tem como tarefa 
observar o “dever ser do conhecimento”. Consiste em “conhecer este devir e em 
analisar todas as etapas de sua estruturação, chegando sempre ao conhecimento 
provisório, jamais acabado ou definido” (JAPIASSU, 1979, p. 25). É nesse “dever 
ser” que a Epistemologia se apresenta fortemente necessária a área de 
Administração no momento em que a própria ciência vivencia uma reflexão no 
escopo epistemológico.  

 
1.2 MOVIMENTO E TERRITÓRIO DA PESQUISA: caminhos considerados 

 
Ao se iniciar uma investigação, tem-se a pretensão de que tudo se 

estabelecerá a partir de um problema chave ou que decorrerá mediante um 
procedimento de lógica plausível de mensuração. Ao percorrer o caminho, o que 
seria a pergunta de partida se transforma em um grande esquema de várias e tantas 
perguntas. Algumas bem fundamentadas e outras nem tanto. Em seguida, tem-se a 
percepção de que o pesquisador quanto mais avança, mas se sente em um labirinto 
no qual novos questionamentos surgem e tem início uma tempestade de ideias que 
o conduzem ou podem conduzi-lo a nenhum porto seguro.  

Percebemos que o procedimento previamente estabelecido, se distancia da 
realidade investigada e, assim, o que anteriormente era desenhado mentalmente de 
maneira uniforme e sequencial, durante o ato de sua feitura adere a contornos fora 
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do previsto e distancia-se tanto na neutralidade científica, separação do 
sujeito/objeto, quanto no modelo padrão de compreensão da realidade, ou seja, em 
um misto ou conjunto de observação / demonstração / verificação / experimentação / 
comprovação.  

Esse sentimento é compreensível, pois é mediante a pesquisa que os 
conhecimentos acumulados se mantêm vivos e, assim, ela emerge da curiosidade e 
do desejo de ordenar o caos. Esse desejo de ordenamento do caos, de acordo com 
Morin (apud Almeida, 2009) é o que fascina o pesquisador, a noção de ter o domínio 
da verdade e de ter o ordenamento do mundo, como se a ordem fosse o fim último 
da pesquisa.  

No contexto do pensamento complexo e das ciências da complexidade, a 
atividade de pesquisa só poderia ser, então, “um diálogo da natureza”, onde 
ordem/desordem, padrão/desvio, repetição/variação são pares indissociáveis. 
Sempre haverá o imprevisto, o inacessível, o desvio e a desordem. Não se pretende 
negar a existência da ordem, ela é necessária para se organizar as ideias. Contudo, 
também não se nega a desordem, como se pretende no paradigma cartesiano. 
Ambos, ordem e desordem, precisam dialogar (ALMEIDA, 2009).  

Sob essa perspectiva, assumimos que a investigação ganha novas nuances 
no ato de sua consecução e que o porto seguro não é o melhor local a se chegar, 
pois ao nos sentirmos seguros, não mais praticamos o olhar curioso, contemplativo, 
ansioso por novas perspectivas para o que já foi a priori compreendido. O que antes 
parecia um processo de início, meio e fim passa a ser um ciclo retroalimentado que 
se faz e desfaz, dando sentido a opção pelo dialógico e que, nesse processo, a 
instabilidade da execução faz parte do processo de investigação que considera o 
caos e a ordem necessários à teia do conhecimento.  

Após decidir em qual porto ancorar, pressupomos que achamos o caminho e 
tentamos traçar essa rota para futuros navegantes ou mesmo para que os viajantes 
como nós possam acreditar que conseguimos chegar ao porto pelo caminho 
desejado. Surge a preocupação com a metodologia e com a forma de comunicação 
a ser feita.  

Diante da intenção de conhecer a perspectiva do conhecimento em 
Administração no Brasil, nos aproximamos das práticas cartográficas presentes nos 
trabalhos do Grupo de Pesquisa Cultura, Política e Educação e do Observatório 
Boaventura em Estudos Sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
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Sociais – PGCS/UFRN, (ALVES, 2000; ANDRADE, 2001; FERNANDES, 2011; 
GICO, 1998; MEDEIROS, 2005; NOBRE, 2003, 2005; SILVA, 2006; SPINELLI, 
2007; TOSCANO, 2006) bem como, trabalhos apresentados em outras instituições 
no Brasil (ALMEIDA, 2006; MEDEIROS, 2013). 

Assim, no roteiro de outros trabalhos realizados por nossos pares, 
apresentaremos a seguir apontamentos acerca da cartografia e como esta se 
desenha nesse trabalho com o movimento e o território aqui considerados. 

 
1.2.1 Sobre cartografia, mapas e mecanismos de distorção. 
 

Encontramos em Joly (1990, p. 7), que “a cartografia é a arte de conceber, 
de levantar, de redigir e de divulgar os mapas”, tendo funções variadas como, por 
exemplo, a função de referência; de inventário; de explicação; prospecção e 
comunicação; dentre outras. A cartografia é compreendida como uma ciência que 
tem como um dos produtos finais mais conhecidos os mapas. Por essas funções 
apresentadas, pode-se também considerar que os gráficos, as redes, os inventários, 
constituem-se mapeamentos. 

Apesar da concisão dessa conceituação apresentada, ela também é 
abrangente e não se exime da complexidade que envolve a cartografia, uma vez que 
corroboramos novamente com o autor quando ele cita uma definição mais abarcante 
adotada em 1966 pela associação cartográfica internacional a qual concebe a 
cartografia como um conjunto de operações científicas, artísticas e técnicas. 

 
O conjunto dos estudos e das operações científicas, artísticas e técnicas que intervém a partir dos resultados de observações diretas 
ou da exploração de uma documentação, em vista da elaboração e do estabelecimento de mapas, planos e outros modos de expressão, 
assim como de sua utilização (JOLY, 1990, p.8-9).  

Isso confere a gama de variáveis que envolvem a concepção e divulgação 
dos mapas/cartas diante da importância histórica que possui, sendo uma das formas 
mais antigas de representação e que na atualidade se tornou bastante popular 
devido ao uso extensivo de sistemas de informação e de novas tecnologias que não 
só diversificaram a sua interatividade, bem como a sua adoção por outras áreas do 
conhecimento, não sendo mais uma ferramenta usual de representação apenas da 
Geografia.  
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Complementando essa definição Taylor (apud MARTINELLI, 2014, p. 22-23), 
considera que a “Cartografia é a organização, apresentação, análise e comunicação 
da especialidade georreferenciada sobre amplo leque de temas de interesse e uso 
para a sociedade num formato interativo, dinâmico, multimídia, multissensorial e 
multidisciplinar”. 

 
1.2.2 Mecanismos de distorção ou elaboração de mapas 

 
A elaboração de mapas compreende uma possibilidade de distorção da 

realidade para poder representá-la em uma forma que possibilite a leitura ou 
visualização, sendo três os mecanismos possíveis: escala, projeção e simbolização. 

Conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1999, p. 23), 
“escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel e 
sua medida real”. De forma similar, para Joly (1990, p. 20), “a escala de um mapa é 
a relação constante que existe entre as distâncias lineares medidas sobre o mapa e 
as distâncias lineares correspondentes, medidas sobre o terreno”. Assim definida, 
consideramos escala como sendo a relação entre a distância real e aquela 
representada no mapa. 

O problema básico das representações gráficas dos mapas, principalmente 
no que concerne à representação da Terra, é a distorção utilizada para representar a 
sua forma curva em uma forma plana. Portanto, não há uma assertividade nessa 
projeção, ou seja, sempre haverá algum tipo de distorção. A projeção se refere à 
capacidade de os mapas serem manuseados, como por exemplo a projeção que se 
faz das superfícies curvas, como no mapa mundi. Nas palavras de Santos (2009a, p. 
203), “A decisão sobre o tipo e o grau de distorção a privilegiar é condicionada por 
fatores técnicos, mas não deixa de ser baseada na ideologia do cartógrafo e no uso 
específico a que o mapa se destina”.  

Já a simbolização, diz respeito aos símbolos gráficos usados para marcar 
elementos e características da realidade espacial selecionada. Segundo Joly (1990, 
p. 17), os mapas são um conjunto de sinais e tais sinais são transcritos por meio de 
símbolos, que traduzem uma convenção proposta pelo elaborador do mapa. 

O que nos instiga, surpreende e ao mesmo tempo nos desafia na prática da 
cartografia, e em especial no desenho de mapas, é saber que eles representam uma 
dada realidade e que esta, para ser representada, é distorcida por meio de certos 
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elementos ou mecanismos que a princípio parecem mera técnica, mas as escolhas 
estão associadas às intenções do cartógrafo. 

Assim, como em um processo de investigação, o cartógrafo também adere a 
uma assunção de ordem/desordem e de variáveis subjetivas presentes nas suas 
escolhas. Instiga-nos por sermos chamados a mantermos uma observância, ou 
como sugerido por Passos e Kastrup (2012, p. 8-11), uma atitude atenta, para não 
tornar a pesquisa uma retórica de um só pensamento ou pensador.  

Surpreende-nos, pela possibilidade de já haver trabalhos nessa perspectiva 
em outras áreas que não a geografia, e ao mesmo tempo, por nos fazer ver, 
observar, constatar a presença de cartografias, em suas várias formas, mapas; 
redes; gráficos, em vários lugares e que passaram despercebidos por nós antes 
dessa incursão no tema.  

Por fim, desafia-nos, além de observar a nossa subjetividade, o dever de 
atender também o rigor científico exigido pela academia. Como nos adverte Kirst 
(2003, p. 97): 

 
[...] para que se possa ter certa estabilidade na pesquisa cartográfica, certos cuidados devem ser observados – como a coerência conceitual, a força argumentativa, o sentido da utilidade dentro da 
comunidade científica e produção de diferença; enfim, o rigor científico.   

Resolvemos destacar esse item sobre a intencionalidade inerente à 
cartografia a fim de esclarecer que é necessário estar ciente dessa perspectiva e de 
mantermos, como dito acima, uma atitude atenta e em reflexão, dando sentido ao 
processo dialógico de conhecimento que circunscreve as perspectivas 
epistemológicas do conhecimento em Administração.  

Portanto, corroboramos com Martinelli (2014, p. 23), ao afirmar que 
“atualmente não se pode definir cartografia sem se referir ao mapa, ao processo por 
meio do qual ele é criado e ao contexto social no qual ele se insere”.  

Com esses mecanismos, Santos (2009a), descreveu uma cartografia 
simbólica das representações sociais com base no Direito, a qual serve de subsídio 
para outros estudos que possuem em seu cerne metodológico a cartografia 
simbólica, como se citam exemplos de Almeida (2006) e Medeiros (2013), bem como 
os trabalhos oriundos do Grupo de Pesquisa em Cultura Política e Educação e 
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Observatório Boaventura de Estudos Sociais do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da UFRN.  

Entende-se assim, que este aporte metodológico possibilita uma religação 
do problema do ponto de vista teórico para identificar experiências e saberes 
possíveis em uma lógica contra-hegemônica, pois se compreende que a proposta de 
Santos (2009a), permite abordar não apenas o que está visível, mas também a 
invisibilidade presente e muitas vezes não percebida.  

 
1.2.3 A cartografia como estratégia da pesquisa  

 
Toca-nos a ideia de que a cartografia simbólica possibilita a visualização no 

espaço/tempo do sujeito e do objeto. Do sujeito enquanto pesquisador não se exime 
da sua subjetividade construída em espaço/tempo permitindo à tradução; e do 
objeto, pois não pode ser descontextualizado da história dos eventos que o colocam 
em escala maior ou menor.  

Assim, para Abbagnano (2012), a metáfora é uma transferência de 
significado; ao utilizar a cartografia como metáfora, transferem-se aspectos 
presentes na ciência cartográfica como apoio às reflexões que estão por vir. 
Compreendendo-se que a cartografia é, ao mesmo tempo, arte, ciência e técnica, o 
que permite a observação multifacetada da realizada não se esvaziando as 
possibilidades diante do que se vê, mas integrando as diversas reflexões da 
realidade que se pretende cartografar; nesse canário, amparamo-nos na cartografia 
como linguagem metafórica, um instrumento de apoio teórico-metodológico ao 
trabalho proposto. 

A opção da cartografia como estratégia metodológica se dá por ela 
possibilitar, primeiro, um encontro entre sujeito/objeto, para compreendermos nesse 
encontro o próprio sujeito que se constrói diante de uma atitude atenta para com o 
rigor científico, bem como, o processo reflexivo de si próprio; segundo, por encontrar 
na história da cartografia um processo epistêmico para se pensar e repensar como 
construção social, tendo aproximações com os estudos pós-coloniais, e do 
movimento “giro decolonial”; por fim, por permitir a compreensão do objeto na 
condição de movimento. 

Dessa forma, a epistemologia é considerada nesse trabalho como 
pertencente à ordem do movimento e cujo referencial será o olhar do 
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cartógrafo/pesquisador, ressaltando que o próprio cartógrafo/pesquisador também 
se movimenta num processo de construção/reconstrução de si e do objeto de 
pesquisa. 

Prosseguindo, o cartógrafo/pesquisador para cartografar precisa de um 
território e este será o conhecimento em Administração. Na intenção de analisar a 
perspectiva epistemológica do conhecimento em Administração no Brasil, buscamos 
trabalhos que nos dessem pistas dessa situação, o que nos conduziu às várias 
edições do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da 
Administração, no período de 2011 a 2015. 

Compreendemos, portanto, a área da Administração como um grande 
território para as etapas que serão desenvolvidas neste trabalho, bem como o 
sentido de conhecimento, a concepção teórico-metodológica que os autores 
expõem, e que vamos identificar como pistas do conhecimento-regulação e 
conhecimento-emancipação, interessando-nos mais aquele conhecimento 
considerado contra-hegemônico ou conhecimento-emancipação, conforme 
referencial teórico-metodológico referido, destacando-se Santos (2006a; 2009a; 
2010b), como o “acendedor de lampiões”. 

A primeira pista, sobre o conhecimento em administração foi a identificação 
de evento específico, próprio, o Colóquio Internacional de Epistemologia e 
Sociologia da Administração; importante frisar que o evento proporciona a discussão 
que pode anteceder amadurecimentos dos trabalhos para uma publicação definitiva, 
tendo em vista que congregam por área temática pesquisadores que interagem na 
troca de conhecimentos e experiências, o que não exclui os trabalhos de um 
processo de submissão/aceitação rigoroso dentro dos propósitos do evento. 

Nesse sentido, elaboramos o levantamento de todos os artigos chegando ao 
saldo de 185 apresentados nas cinco edições. Ressaltamos que no primeiro ano 
(2011), apenas foram submetidos ao evento, os resumos; nos anos seguintes, os 
trabalhos completos. Em seguida, analisamos todos os artigos por meio dos títulos e 
palavras-chave, para apreender o sentido das ideias discutidas. 

A segunda pista foi a identificação em grande escala das perspectivas gerais 
apresentadas nas cinco edições do evento. Inicialmente, poderíamos ter optado por 
uma análise a partir das áreas apresentadas pelo evento, quais sejam: Análise 
Epistemológica da Administração; Sociologia da Ciência da Administração; 
Racionalidade nas Organizações; e Análise Epistemológica de Domínios 
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Específicos. Mas a partir das primeiras leituras, concluímos que isso não significaria 
muito em termos de análise, pois alguns trabalhos poderiam ser classificados em 
uma área, mas ter uma aderência maior a outra e essa divisão por área 
correspondia a algo muito próprio do evento como meio de organização e facilitação 
da comunicação no próprio evento. Tal decisão foi acertada, visto que nas análises 
conseguimos identificar exatamente isso, temas que estavam em uma área, mas de 
aderência em outra.  

A terceira pista foi uma identificação em pequena escala, na qual pudemos 
observar detalhes que fugiam a uma observação mais ampla. E por fim identificamos 
os trabalhos que se constituíram em fagulhas de uma perspectiva epistemológica da 
administração numa projeção de modernidade e colonialidade.  
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2 CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO EM 
ADMINISTRAÇÃO  

 
O conhecimento em Administração pode ser assimilado sob algumas 

perspectivas, quais sejam: históricas, sociológicas, filosóficas e epistemológicas. 
Neste capítulo, apresentaremos um panorama geral de sua constituição enquanto 
ciência a partir dessas perspectivas a fim de mantermos uma compreensão de suas 
origens, das conexões possíveis na atualidade, para em capítulos seguintes 
indicarmos possibilidades futuras.  

 
2.1 AS PERSPECTIVAS CONSTITUINTES DO CONHECIMENTO EM 
ADMINISTRAÇÃO  

 
2.1.1 A perspectiva histórica 

 
Sob uma perspectiva histórica, o surgimento da Administração ocorreu em 

meio a uma grande transformação social associada à produção de bens e serviços e 
à instauração do capitalismo industrial. A institucionalização da administração, como 
ciência, remonta-se a acontecimentos históricos que conduziram ao 
desenvolvimento da Administração Pública na Europa e ao desenvolvimento dos 
Estudos Organizacionais nos Estados Unidos (MELLER, 2013; CHEVALIER, 1980). 

Na Europa, o interesse pelos estudos organizacionais, ocorreu com o 
aumento do intervencionismo do Estado e a consequente necessidade da eficácia 
das ações administrativas, conduzindo maior interesse aos métodos de gestão e à 
tendência à racionalização na gestão pública. Contudo, o estudo sobre organizações 
tem um papel importante a partir dos trabalhos de Max Weber (WAHRLICH, 1986), 
por meio da construção do tipo ideal de burocracia, caracterizada pela 
profissionalização, a hierarquia das funções e a impessoalidade das regras. A partir 
daí, outros estudiosos passaram a olhar as organizações e estudá-las, tentando criar 
preceitos que fossem universais aplicados tanto ao setor público quanto ao setor 
privado, como ocorrido nos Estados Unidos, onde se priorizaram aspectos mais 
gerais sobre as organizações.  

Nesse sentido, a Administração teve seus primeiros estudos científicos 
conduzidos por engenheiros cujos trabalhos originaram a Escola de Administração 
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Científica, capitulados por Frederick Winslow Taylor, Estados Unidos, e Jules Henri 
Fayol, França (WAHRLICH, 1986). Taylor recorre a estudos de tempos e 
movimentos para o aumento da produtividade e acreditava haver princípios 
científicos que pudessem levá-lo a esse objetivo. Já Fayol estabeleceu os princípios 
da Administração, ações processuais como planejar, dirigir e controlar, que norteiam 
o trabalho do gestor. 

 Posteriormente, estudos caracterizaram a Escola de Relações Humanas, 
apresentando-se uma nova etapa no desenvolvimento dos estudos das 
Organizações, abrindo espaço para abordagem comportamental e sociológica.  

Outras escolas de pensamento surgiram para congregar e articular os 
estudos em administração em torno de saberes cientificamente aceitáveis, 
influenciadas muitas vezes pelas descobertas científicas de outras áreas como 
cibernética, matemática, biologia, sociologia, psicologia entre outras2. Esses 
conteúdos são reunidos para fins de ensino superior na disciplina Teoria Geral da 
Administração, e, em alguns casos como Teoria das Organizações que subsidiam os 
aspectos teóricos nos estudos organizacionais.  

Atualmente, com a perspectiva ecológica e responsabilidade social, novos 
enfoques são assimilados pela Ciência da Administração a fim de obter novas lentes 
para análise das situações diversas inerentes às organizações. Motta e Vasconcelos 
(2008) destaca como tendências de pesquisa, estética organizacional, tempo, 
filosofia, poder, religiosidade e estudos críticos; as organizações teatrais como 
universo de legitimação e significação simbólica; análise do discurso; estudos de 
gênero diversidade e pós-modernidade e estudos ligados ao poder. 

Cabe aqui uma digressão. Em muitos casos, apesar de chamarem-se 
escolas da Administração na condição de disciplina, ainda persiste a nomenclatura 
de Teoria Geral da Administração (TGA), em vez de Teorias ou Escolas da 
Administração. O mesmo acontece com a disciplina Teoria Organizacional (TO), 
como se houvesse uma só e total explicação para a realidade organizacional, não 

                                                           
2 Motta e Vasconcelos (2008), para efeitos didáticos, classifica em: Escola Clássica de Administração e 

Administração Científica; Escola de Relações Humanas; Teorias da Motivação e Liderança; Processos 
decisórios nas organizações; O estruturalismo e a Teoria da Burocracia; Teoria dos sistemas abertos e a 
perspectiva sociotécnica das Organizações; O Sistema e a contingência; Desenvolvimento Organizacional; 
Visão transversal; Homem, Organização e Meio Ambiente. Abrange ainda aos enfoques teóricos denominados 
por ele de Pós-contingencias: Cultura Organizacional; Aprendizagem organizacional; Poder nas Organizações, 
Teorias ambientais e Psicanálise e Psicodinâmica Organizacional. 
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explicitando que há uma gama de estudos que tratam das relações sociais mantidas 
nas organizações e que sua observação pode ocorrer sob lentes diversas.  

Quanto ao uso dessa nomenclatura, é provável que para manter o status 
quo de ciência, ser mais credível haver uma teoria geral ao invés de teorias, 
garantindo certo poder de convencimento de que são estudos respaldados 
cientificamente. Infere-se também que, dado o recorrente amparo em outras ciências 
conforme já dito anteriormente, a nomenclatura usada adjetiva uma característica 
própria e inerente à Administração, consolidando sua área de estudo dentro dos 
estudos organizacionais. 

Outra possibilidade de divisão histórica da Ciência da Administração, 
(CHEVALLIER; LOSCHAK, 1980), ou managerial (CHANLAT, 1999) nos é 
apresentada em três momentos.  

O primeiro compreende ao período do fim do século XIX até a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) que corresponde ao período no qual o aperfeiçoamento 
das técnicas de controle do trabalho inspirou a Administração a ser ciência, 
ocorrendo o aparecimento dos primeiros gestores assalariados e das primeiras 
escolas de gestão, bem como das associações de dirigente e das publicações 
especializadas. O segundo período abrange o fim dos anos 1940 a início dos anos 
1980, período em que surge a sociedade de consumo de massa e ocorre uma 
expansão de consultorias de management, crescimento de empresas e da 
Terceirização da Economia com a crescente demanda para empregos na área de 
gestão. O terceiro período, que foi a partir dos anos 1980, apresenta uma forte 
tendência à competitividade, Globalização e imperativo financeiro. No entanto, 
paralelas à eficácia na gestão, outras exigências são requeridas à organização, 
como competências jurídicas, ambientais, sociais e fiscais conduzindo as 
organizações às ações estratégicas. 

Diante dessa breve descrição histórica, observamos que a história da 
Ciência Administrativa normalmente é contada do ponto de vista do norte epistêmico 
para o sul, seja pela origem dos autores, publicações ou teorias, sobremodo devido 
à perspectiva histórica, peculiar a cada contexto em seu espaço/tempo, o que 
estamos denominando de conhecimento-regulação; conhecimento baseado no 
paradigma dominante.  

É salutar acrescentar que, sendo a Ciência da Administração historicamente 
nascente no Norte, em especial Estados Unidos, França e Inglaterra, os sujeitos e 
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objetos validados para contar e serem referenciados na história das organizações, 
da gestão e dos negócios, bem como das personalidades relacionados a essas três 
esferas, concentram-se nesses países. Indubitavelmente não são frequentes relatos 
de histórias de negócios, gestão e organizações procedentes do sul epistêmico, ou 
seja, países considerados periféricos, ou seja, em desenvolvimento. Exceto quando 
se enquadram no estereótipo da “boa gestão”, como caracteriza Faria (2013) ao 
descrever sob a luz da descolonialidade, o demérito dado a empresas familiares em 
detrimento das grandes corporações, categorizando de “boa gestão” os modelos de 
gestão validados no norte, em especial nos Estados Unidos, e por “má gestão”, os 
modelos que não aderem a esse cânone. Ou, quando se relacionam a experiências 
classificadas como empreendimentos sociais, que remetem a tecnologias de gestão 
social, configuradas no sul global, dado às características de baixa cobertura social 
das comunidades desses países.  

Tais experiências, comumente classificadas como uma área diversificada da 
gestão e que, à luz de um paradigma racional dominante, leva a condições de 
inserção no mercado de trabalho ou de melhorias à qualidade de vida de 
comunidades carentes, exemplos repassados na academia sob a égide da gestão 
social ou da administração de organizações de terceiro setor, por vezes inseridas 
como disciplinas optativas, eletivas ou complementares na vida acadêmica dos 
estudantes em formação, mas que aderem a uma racionalidade instrumental. 

No tocante à perspectiva histórica, acompanhamos recentemente no Brasil, 
um movimento na área da administração que busca (COSTA; BARROS; MARTINS, 
2010): 

 
 Resgatar os aspectos históricos e interculturais em oposição à 

descontextualização das práticas organizacionais; 
  Ressaltar a contribuição teórica e, aproximar os pesquisadores do 

contexto nacional por meio do uso do método histórico.   
Conforme afirmamos anteriormente, a Administração se fez e se faz no 

contexto histórico. Cabe então manter uma observância quanto ao locus dessa 
historiografia. Portanto, seguindo o pensamento dos autores citados, esses estudos 
apresentam alguns limites e possibilidades.  

Como limite, subscrevem o processo de hegemonização do conhecimento 
dado ao paradigma funcionalista sociológico, o qual não incentiva a perspectiva de 
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novos objetos, novos olhares, e novas abordagens. Sendo esse o paradigma que se 
sobressai nas análises organizacional ou administrativa, esse é um limite aos 
avanços dos estudos que consideram o método histórico. Outro limite trata da 
aceitação de que o olhar histórico está apoiado em uma perspectiva tanto 
epistêmica quanto política; entretanto, como é sabido, o método histórico é subscrito 
pela lente do historiador, salientando-se que apesar dessa especificidade, de igual 
modo se opõem aos modelos funcionalistas de pesquisas. Apesar dos limites 
apresentados, Costa, Barros e Martins (2010, p. 297), distinguem como 
possibilidades: 

 
(1) refletir sobre a práxis social do pesquisador, uma vez que cada época seleciona novos temas que, no fundo, falam mais de suas próprias inquietações e convicções do que em tempos memoráveis; 
(2) considerar novas fontes, novos problemas e novas abordagens, uma vez que a tomada de consciência da construção social do fato 
histórico e da não inocência do documento descortina os processos de manipulação que se manifestam em todos os níveis da constituição do saber histórico e administrativo; e 
(3) perceber que novas perguntas podem deslocar o foco de análise do exógeno para o local, o que pode contribuir para o 
desenvolvimento de análises mais críticas sobre ideologias administrativas correntes.  

Dado às limitações e às possibilidades consideradas, corroboramos com os 
autores quanto à aproximação com uma mudança paradigmática, uma vez que a 
possibilidade do método histórico desvela outro olhar, outra consciência.  

 
2.1.2 A perspectiva sociológica 

 
Sob a perspectiva sociológica, Chevallier; Loschak (1980), afirmam ser uma 

área que possibilita uma gama variada de estudos, como o da sociologia política que 
possui interesse na administração pública e nos contextos de poder, nos quais essa 
administração está inserida; e a sociologia das organizações, que inclui 
organizações de diversas naturezas e assenta-se sobre o postulado de que, para o 
funcionamento de uma organização, não se pode basear apenas em regulamentos, 
mas também na motivação e comportamento dos atores envolvidos, o que se 
constitui para França Filho (2009) na área de comportamento organizacional.  
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Vivemos em um mundo onde as organizações são partes constituintes de 
nossas vidas; trabalhamos, estudamos, usufruímos de uma série de bens e serviços 
produzidos e /ou comercializados em organizações e, sendo assim, do ponto de 
vista sociológico, os estudos da área da Administração possuem interesse na 
atuação dessas organizações, seja para um cunho mais processual e técnico seja 
para um estudo de formas de poder, socialização, gênero, entre outros.  

Portanto, em ambos, sociologia das organizações ou comportamento 
organizacional, os conteúdos estão associados a uma possibilidade de 
compreensão das organizações, interação dos seus atores e os processos que 
circundam sua existência, manutenção e sustentabilidade. 

Para tal, essas organizações não podem ser vistas descoladas da sociedade 
e do contexto no qual estão imersas, considerando a dinâmica e constituição dessa 
sociedade. Do ponto de vista de Chanlat (1999), a dinâmica e o tipo de sociedade 
que estamos construindo assenta-se em três pontos: a hegemonia do econômico; o 
culto da empresa e o consequente crescimento do pensamento empresarial sobre 
as pessoas, pontos que estão interligados e que suscitam duas perspectivas. Uma 
de que há certo glamour na área administrativa, dado às exposições midiáticas 
sobre empresas e negócios; os gurus da Administração, com receitas de sucesso 
para todos que desejam empreender; e a outra visão, a hegemonia econômica, que 
se efetua nas relações preponderantes como fim último da Administração, nas quais 
se enfatiza o fim nos resultados, e não nas relações.  

O crescente aumento do pensamento empresarial, ou da cultura do 
management é algo que do ponto de vista sociológico interessa aos estudiosos da 
área, onde o conjunto de valores, conceitos, jargões próprios das organizações em 
sua maioria privadas, são associados ao mundo da vida: performance empresarial; 
clima e cultura organizacional; alinhamento estratégico; ou quando simplesmente 
sugerimos em conversas informais às pessoas, que tomem a direção das suas 
vidas; dentre outras possibilidades de uma hermenêutica empresarial. São 
possibilidades de tornar a administração cada vez mais presente no cotidiano, sendo 
essa presença estabelecida sob uma ótica de regulação a qual falaremos mais 
adiante. 

A cultura do management é compreendida por Wood Júnior, Tonelli e Cooke 
(2011, p. 237), como um conjunto de pressupostos compartilhados entre empresas e 
sociedade que incluem:  
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a) a crença no livre mercado; 
b) uma visão das pessoas como empresários de si mesmos;  c) a percepção da gestão como um meio para a excelência maciça individual e a melhoria coletiva; 
d) a utilização maciça de símbolos e palavras-chaves relacionadas ao management (por exemplo, a inovação, sucesso e excelência);  
e) a convicção de que os conhecimentos de gestão permitem a otimização das atividades organizadas.  

A popularidade da gestão pode ser considerada quando observamos o 
número de estudantes nos cursos superiores em administração, fomentando essa 
cultura do management na qual o gestor apresenta-se como figura central e apto a 
perpetuar a hegemonia política e econômica da atualidade.  

De acordo com os quadros adiante, percebemos o que já chamávamos 
atenção na introdução deste trabalho, o crescimento considerável de matrículas 
presenciais no ensino superior no curso de Administração e com a inserção dos 
cursos superiores de tecnologia, ampliando-se o leque de possibilidades na área por 
meio de curso cujo foco é mais restrito a uma área específica de atuação dentro do 
vasto campo da Administração. 

Observar esses números nos possibilita duas análises por intermédio da 
formação concebida pelo Ensino Superior. A primeira de que há uma possibilidade 
de proporcionar uma formação capaz de potencializar o compromisso social desses 
profissionais com a sua realidade nacional e, assim, minimizar os efeitos de uma 
cultura do management e de uma colonialidade, permitindo o reconhecimento de 
conhecimentos outros.  

A outra análise trata de uma possibilidade de que, o que está posto é a única 
forma de conduzir as ações como profissional, perpetuando-se a ignorância sobre 
outras possibilidades. Dessa forma, na primeira análise, poderíamos proporcionar 
um legado diferente às futuras gerações de administradores/gestores e, por 
conseguinte, às organizações, numa transformação que não asseguramos ser 
melhor ou pior que a situação atual, mas dentro de uma pluralidade mais coerente 
com o nosso cotidiano e com o nosso tempo.  

Na segunda análise, estaremos sendo reprodutores de um status quo. 
Sobremodo, a observância irrestrita de uma única alternativa epistêmica é 
perturbadora, e tal perspectiva avança sobre a vida social dos indivíduos. 
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Considerando-se a sociedade envolta por organizações, é observável o fato 
de constituir-se e perpetuar-se o conhecimento em Administração apenas sob esse 
viés epistêmico, ou próximo a um conhecimento-regulação. 

 
Quadro 2 – Total de matrículas no ensino superior presencial no Brasil 

CURSOS  TOTAL DE MATRICULAS 
2014 2013 2012 2011 2010 

TOTAL DE MATRICULAS  
GRADUAÇÃO PRESENCIAL  6.486.171 6.152.405 5.923.838 5.746.762 5.449.120 
Direito  812.897 769.173 736.586 722.800 694.447 
Administração  623.373 643.048 668.985 702.987 705.690 
Pedagogia  320.694 319.571 307.296 305.103 297.581 
Engenharia civil  312.154 254.779 196.744 143.630 99.521 
Ciências contábeis  267.977 257.516 249.529 239.488 224.228 
Enfermagem  248.594 227.823 233.926 243.597 244.568 
Psicologia  207.070 179.892 162.280 147.270 136.420 
Engenharia de produção  154.449 137.853 124.666 108.552 87.208 
Arquitetura e urbanismo  144.920 120.667 101.339 86.163 73.631 
Fisioterapia  128.873 109.190 102.649 101.191 99.216 

Fonte: MEC, 2016. 
 

Quadro 3 – Classificação por número de matrículas no Ensino Superior Presencial no Brasil 
CURSOS  CLASSIFICAÇÃO ANUAL 

2014 2013 2012 2011 2010 
TOTAL DE MATRICULAS 
GRADUAÇÃO PRESENCIAL  - - - - - 
Direito  1 1 1 1 2 
Administração  2 2 2 2 1 
Pedagogia  3 3 3 3 3 
Engenharia civil  4 5 6 7 10 
Ciências contábeis  5 4 4 5 5 
Enfermagem  6 6 5 4 4 
Psicologia  7 7 7 6 6 
Engenharia de produção  8 8 8 10 13 
Arquitetura e urbanismo  9 10 13 14 15 
Fisioterapia  10 13 12 13 11 

Fonte: MEC, 2016 
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2.1.3 A perspectiva filosófica 
 

Do ponto de vista filosófico, a administração está associada à escola 
pragmática, filosofia voltada para a ação, valorização dos fatos. Por isso, apesar de 
estar localizada academicamente como uma ciência social, pois lida com grupos de 
indivíduos, também tem um pé uma ciência social aplicada; atende para tal a 
normas e funções, numa perspectiva mais prescritiva (MELLER, 2013). 

A aproximação da Ciência da Administração da corrente pragmática é fruto 
do seu surgimento em meio a uma transformação social, como apontado, que foi 
conduzindo os estudos da área para a resolução de problemas ligados a um 
resultado final, de uma organização produtiva ou mesmo para manutenção social. 

Evidencia-se que a Administração se aproxima dessa corrente, pois desde 
seu surgimento, lida com fatores da ordem da ação, da prática e do concreto. Assim, 
a dicotomia existente ainda hoje entre teoria e prática, pode ser compreendida por 
esse rompimento reflexivo presente no pragmatismo, exercendo forte presença na 
perspectiva epistemológica da ciência administrativa e também por ter a gestão 
como foco, caracterizando o que se chama de vertente do gerencialismo.  

Sob esse aspecto, conforme Paes de Paula (2008) essa vertente está 
associada a um caráter ideológico de harmonização da relação capital e trabalho, 
associado ao conceito de para economia de Guerreiro Ramos, ou seja, a ênfase no 
dinheiro e no mercado.  

Essa aproximação com o pragmatismo, não elimina a influência de outras 
correntes filosóficas nas abordagens e ferramentas da Administração, como por 
exemplo, o cartesianismo de Descartes e sua influência sobre a ferramenta da 
qualidade proposta por Ishikawa ou mesmo à influência de Nietzsche no perfil e 
características dos empreendedores (MENEZES; MATOS, 2013).  

O conhecimento em Administração normalmente é associado a outras 
ciências como a psicologia, matemática, economia, mas pouco se trata da sua 
relação com a filosofia, e fica evidente que a mesma possui ligações estreitas com o 
que se concebe enquanto artifício do pensamento ou discurso administrativo. Não 
sendo ao acaso que surgem sofismas e retóricas na área da administração, para os 
estudiosos originam-se de pensamentos filosóficos por vezes bem formulados e em 
outros casos sem o devido aprofundamento teórico, sendo, enquanto disciplina na 
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formação do administrador, rechaçada por estudantes e de modo menos explícito 
por professores.  

Esse comportamento é compreensível a partir do momento que a filosofia no 
final dos anos 1990 foi reintegrada ao currículo do ensino superior em administração 
e, portanto, gerações de docentes e administradores não tiveram contato com tal 
matéria, além de só recentemente também integrar a matriz curricular do ensino 
médio.  

Assim, espera-se que as gerações atuais e futuras tenham um entendimento 
de que a filosofia abrange não só a vida cotidiana, mas que muitos dos discursos e 
abordagens do conhecimento em administração são oriundos de correntes 
filosóficas e que possuem pressupostos de compreensão do mundo, da vida, do 
homem e da sociedade. 

Feitas essas considerações sobre os aspectos históricos, sociológicos, 
filosóficos da Ciência da Administração, e contribuindo um pouco mais para o 
entendimento dessas perspectivas, nos reportamos novamente aos autores 
Chevallier e Loschak (1980) ao analisarem a Ciência da Administração sob três 
perspectivas: a jurídico-política; a gestiológica ou managerial; e a sociológica.  

Na perspectiva jurídico-política, o único objetivo é a administração estatal, 
norteada pelo direito público. A gestiológica, busca a otimização dos fatores de 
produção para um objetivo específico; trata do estudo da gestão, ciência do 
management, na qual a organização racional preza pela eficiência, o que concebe 
um teor de conhecimento científico mais elaborado, podendo sob essa perspectiva 
ser adotado também no setor público. Essa perspectiva pode ser associada ao que 
França Filho (2009) trata por técnicas e metodologias gerenciais, ou simplesmente 
gerencialismo, conforme Meller (2013). 

As técnicas dizem respeito ao conjunto de ideias amparadas na 
racionalidade instrumental e, portanto, na busca da eficiência. Ações prescritivas 
voltadas para o ordenamento gerencial auxiliando o trabalho do gestor. Dado seu 
caráter utilitário, essas ações almejam aos objetivos fins e podem ser desprovidas, 
segundo França Filho (2009), de atributo ético.  

Nesse caso, a produção do conhecimento é confundida com a submissão de 
metodologia de gestão empresarial. Verifica-se que é passível de modismos e de 
discursos retóricos gerenciais. O autor ressalta que há uma lacuna na construção de 
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técnicas ou metodologias cujos objetivos não sejam exclusivamente econômicos, 
como – por exemplo – na área de gestão social.  

Nesse ponto, inferimos que a área de gestão social, sofre com o excessivo 
modus operandi percebido pela gestão de organizações privadas, portanto com fins 
lucrativos, ou seja, há uma migração de metodologias e técnicas gerenciais que 
fogem à natureza que permeia a gestão social.  

 
2.1.4 A perspectiva epistemológica 

 
Feitas essas considerações, adentramos na perspectiva epistemológica da 

administração. Para Chevallier; Loschak (1980), a Ciência da Administração ainda é 
uma ciência social em gestação. Apesar de ser uma afirmação escrita em 1980, ela 
ainda pode ser considerada devido a gama de pontos de reflexão que a Ciência da 
Administração lida e que se questiona continuamente.  

Um dos principais pontos de reflexão para o seu desenvolvimento é o seu 
objeto de estudo. De acordo com França Filho (2009) a questão é se indagar se a 
administração tem como objeto a gestão e como prática as organizações enquanto 
fenômeno social. Pela ótica de Chevallier; Loschak (1980), a administração ora 
orienta-se como Ciência da Administração pública, ora como ciência das 
organizações.  

França Filho (2009) se propõe a debater esse tema com o objetivo de 
ampliar a visão que é dada à administração, expandindo a perspectiva usual de que 
se trata de um conjunto de atividades, relacionadas a ação e voltadas à gestão de 
organizações, e essa visão só poderá ser ampliada se analisarmos o caráter e a 
natureza das ideias dessa área. O sentido que o autor apresenta suscita uma 
reflexão para pensar o "dever ser" da administração, tratando-se, pois, de uma 
questão epistemológica. 

Para Chevallier; Loschak (1980), se julgarmos o objeto restrito apenas à 
esfera pública estaremos restringindo e delimitando esse estudo, negando as outras 
atividades sociais. E se restringirmos apenas à esfera das organizações, seja ela de 
qualquer natureza, pública ou privada, estaremos negando que há uma ausência de 
demarcação entre as organizações de natureza diferente, o que deve ser 
considerado para efeito de estudos administrativos.  
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Dessa forma, os autores em questão consideram que ambas as teses 
comportam parte de verdade, tendo em vista que no caso da administração pública, 
há de se considerar que as instituições públicas estão inseridas em uma esfera com 
variáveis específicas, respaldadas historicamente pelos conceitos de Estado e de 
Sociedade Civil, bem como das relações tecidas por ambos. Já no caso das 
organizações, há que se considerar a sua contextualização com os aspectos 
hegemônicos, tendo em vista que a administração é um fenômeno indissociável do 
meio. 

Não há consenso quanto ao objeto de estudo da administração, seja como 
gestão, organização ou mesmo como ato administrativo. Sob nossa perspectiva, o 
repensar a administração vai muito além de discutir qual o objeto da administração, 
mas sim qual a natureza e o caráter das ideias, pois dependendo dessa natureza, o 
objeto pode ser alterado. Seja com o foco nos atos administrativos, na atuação dos 
gestores ou na organização como fenômeno social, normalmente observado que 
essas ações se voltam para a manutenção do status quo, em um ordenamento 
ideológico e/ou hegemônico. 

Por sua vez, no âmbito da produção científica, identificam-se três 
características que associam a administração ao pensamento hegemônico, são eles: 
o estrangeirismo; o paroquialismo e a colonialidade. 

O estrangeirismo ocorre sob forte influência de autores americanos e 
ingleses, na literatura da área, sem contar a disseminação dos famosos “gurus da 
administração”; o paroquialismo trata da formação de grupos de elite cujas 
referências são requisitos para a aceitação da produção acadêmica e; por fim, o item 
central na nossa tese que é a colonialidade presente nos estudos da área. 

Observamos que os estudos na área de administração sofrem 
consequências de uma colonialidade que subjaz a possibilidade de conceber um 
conhecimento, ou melhor, conhecimentos em administração sob uma perspectiva 
local mais crítica e reflexiva acerca das questões organizacionais e de gestão, e 
suas implicações no contexto sócio econômico e político.  

Essa colonialidade promove uma injustiça cognitiva no pensar dos atores 
que transitam nesta área, seja pela reprodução do saber acadêmico, com suas 
exigências produtivistas, suas matrizes curriculares e agendas de pesquisas; seja 
pelas entidades empresariais e os meios de comunicação especializados em gestão 
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empresarial ou pública, ancorados muitas vezes em um aporte teórico e 
metodológico também ocidentalizado, naturalizado e dominante. 

Do ponto de vista epistêmico, conforme vimos indicando, identifica-se na 
administração uma prevalência do paradigma positivista, funcionalista e 
estruturalista, principalmente devido à fragmentação da área em subáreas como 
marketing, recursos humanos, logística e à tendência aos estudos quantitativos de 
metodologias descritivas e de estudos de casos, enfatizando-se os casos de 
sucesso nas subáreas citadas.  

A reflexão epistemológica sobre a Ciência da Administração teve início nos 
anos 1970 e começo de 1980, motivados pela crise da ciência, crise econômica, 
social e política. Porque a administração constrói e se reconstrói na sociedade e nas 
transformações por ela sofridas, não dá para pensar a Ciência da Administração 
sem suas implicações com as demais ciências.  

Para Meller (2013), um dos fatores que ampliam o interesse pela 
epistemologia da administração são as críticas dirigidas ao predomínio do 
funcionalismo; assim há uma busca de novas abordagens na análise do fenômeno 
organizacional e um interesse por uma qualidade científica. Além disso, conforme 
Serva (2012), algumas contribuições para a teoria administrativa perpassam por um 
mapeamento da realidade do campo de atuação profissional tanto de gestores 
quanto de acadêmicos pela possibilidade de uma atitude reflexiva dos 
pesquisadores com consequente melhoria das agendas de pesquisa.  

Concordamos com esses autores no sentido de que é salutar conhecer, 
pensar, refletir, recolher e não simplesmente oferecer crítica aleatória ou favorecer 
determinadas metodologias e linhas de pensamento sem se ter a noção do 
movimento de construção do conhecimento em administração, localizando-se 
epistemologicamente.  

Em um movimento de consciência ou com (ciência), como pensa Morin 
(2010), nossa proposta inicial de uma ciência prudente, consideraria que a prudência 
está nesse conhecimento sobre os fundamentos e o movimento do próprio 
conhecimento, cuidando dos possíveis desvios de posicionamento epistêmico e 
metodológico, escolha de métodos e estratégias de investigação, sem ter a 
consciência dos referenciais básicos dessas práticas, naturalizando as escolhas, 
efetivando-se uma miopia de perspectiva no que está. 
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Sem escolhas de vias, no sentido de privilegiar este ou aquele pensamento, 
ter consciência que ao apoderar-se de um, outro lhes é paralelo como um meio de 
pesquisa e de divulgação do conhecimento. Tais escolhas perpassam por uma 
consciência e por um conhecimento de quem está à frente das divulgações 
científicas ou das salas de aula, na condução, formação de novos gestores. Esse é 
um dilema importante para ser discutido a fim que o ensino em Administração ou 
Gestão não seja tratado como um repositório de ideias preconcebidas e de falta de 
opção epistêmica. 

Uma experiência rica nessa direção é o estudo sobre as formas de ver, 
compreender e refletir a área da Administração, apresentada por Leal Santos, 
Santos e Braga (2015), por meio de três abordagens teóricas da produção científica: 
Estudos Ortodoxos da administração, Estudos Organizacionais e Estudos Críticos 
em Administração. 

Nas palavras dos autores, os Estudos Ortodoxos da Administração, 
constituem-se na “produção científica aplicada às organizações produtivas 
mercantis, concebida nos moldes da ciência positivista, do método empirista, do 
liberalismo econômico, dos princípios de engenharia, tendo por fim elevar a 
eficiência produtiva do capital e do trabalho” (LEAL SANTOS; SANTOS; BRAGA, 
2015, p. 3); e possuem suas origens nos seguintes acontecimentos históricos: 
sistema capitalista de produção, revolução industrial e do movimento de doutrina do 
management.  

Esses fatos históricos compuseram situações propícias para a consolidação 
da força de trabalho, do capital e das ferramentas propulsoras da economia baseada 
na produção e comercialização de mercadorias, e atualmente em serviços, em que a 
força do management como estratégia de gestão, orquestrou os recursos 
necessários para essa propulsão econômica e produtiva. Nesse cenário, como já 
aludido, surgiram as primeiras experiências em torno da Administração com os 
princípios lançados por Taylor. Assim, os estudos classificados como ortodoxos, ou 
conforme Leal Santos, Santos e Braga (2015), o pensamento ortodoxo na 
Administração possui ligações com aspectos pragmáticos, prescrito, e o 
funcionalista, comprovado na diversidade de artigos e cases em especial das áreas 
de domínios específicos como marketing, finanças, gestão de pessoas, para citar as 
mais conhecidas. 
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Por sua vez, Estudos Organizacionais, podem ser compreendidos por todo 
conhecimento produzido na tentativa de descrever, interpretar e explicar o 
comportamento das, e nas organizações, tendo como referência teórica as 
produções oriundas da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia, da Economia, da 
Ciência Política, entre outras.  

Nesse campo se localizam as áreas de comportamento organizacional e da 
teoria das organizações, duas áreas bastante populares para Administração. A 
primeira por comportar estudos que compreendem, explicam e provavelmente 
sugerem modificações no comportamento de indivíduos e grupos em contextos 
organizacionais nos quais são expostos a procedimentos e técnicas administrativas. 
Conforme Cunha (apud LEAL SANTOS; SANTOS; BRAGA, 2015, p. 10) os tópicos 
em evidência podem caracterizar-se como individuais (crenças, valores, 
personalidades), como processos individuais (percepção, motivação, tomada de 
decisão, julgamento, implicação e controle), características grupais (dimensão, 
composição e estruturais, e processos grupais (tomada de decisão e liderança) e 
quando esses tópicos são estudados em conjunto, aspectos individuais, grupais e 
organizacionais observam-se alguns aspectos como turnover, absenteísmo e 
estresse. 

Por sua vez, as teorias das organizações, como o nome sugere, tratam de 
um composto de teorias sobre organizações, os membros e os procedimentos de 
gestão que a compõem. Dessa interação surgem estudos que de acordo com os 
autores em tela, versam sobre escolhas estratégicas, dependência de recursos, 
ecologia organizacional, tecnologia, reestruturação e a teoria institucional. Estudos 
mais recentes incluem a perspectiva feminista, crítica, cognitiva e pós-moderna.  

Por fim, para tratar dos Estudos Críticos em Administração, nos reportamos 
a Davel e Alcadipani (2003) que em artigo analisam a produção brasileira dos anos 
de 1990 e indagam o que é ser crítico em estudos críticos na Administração. Em 
resposta os autores citam que os Estudos Críticos em Administração “viriam 
favorecer um desenvolvimento nacional e democrático das instituições modernas, 
nas quais cidadãos responsáveis, autoreflexivos e autônomos se tornam 
progressivamente menos dependentes para receber entendimentos sobre suas 
necessidades” (DAVEL; ALCADIPANI, 2003, p. 75). 

Para atingir essa visão, os estudos críticos em Administração, deveriam 
aderir a um conjunto de três possibilidades: a) promulgação de uma visão 
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desnaturalizada da administração; b) intenções desvinculadas da performance, e c) 
o ideal de emancipação. Para esses estudos, prosseguem, a organização é uma 
construção sócio-histórica e não pode haver uma naturalização, ampla e vulgar das 
teorias (DAVEL; ALCADIPANI, 2003).  

Em nosso entendimento, em muitos casos nos quais se subtrai o contexto 
histórico original, naturalizam-se e universalizam-se as teorias, isso pode ocorrer, 
independentemente das circunstâncias históricas e dos aspectos locais do contexto. 
Os estudos críticos não aderem à racionalidade instrumental, não se preocupam em 
gerar conhecimento para melhoria da eficácia organizacional. Portanto não precisam 
prover as organizações de medidas que possibilitem melhorias na performance. 

Os autores citados sugerem que estudos sob essa perspectiva crítica devem 
“nutrir e promover o potencial da consciência humana para refletir de maneira crítica 
sobre as práticas opressivas, facilitando, assim a extensão dos níveis de autonomia 
e responsabilidade das pessoas”. Para os autores em questão, a autonomia é 
conceituada por eles como, “capacidade de os seres humanos produzirem 
julgamentos que não sejam impedidos ou deformados por dependências sociais 
inúteis associadas à subordinação e às desigualdades de riqueza, de poder e de 
conhecimento”; a responsabilidade é compreendida como “desenvolvimento de uma 
consciência de nossa interdependência social e, consequentemente, a compreensão 
de nossa responsabilidade coletiva para com os outros (DAVEL; ALCADIPANI, 2003, 
p. 75). Nesse estudo, concluem que há uma carência de pesquisa que aprofunde 
conhecimentos sobre práticas e organizações nacionais que as abordagens críticas 
são ainda muito discretas, tanto pela:  

 
Influência marcante das tradições modernistas, a abordagem crítica 
brasileira ainda é orientada pela determinação de grandes estruturas, carecendo de questionamentos sobre: (a) a verdade dita absoluta 
das teorias administrativas, sejam elas de natureza crítica ou não, (b) o ritmo cotidiano e discursivo das práticas organizacionais e (c) as questões vinculadas a gênero (DAVEL; ALCADIPANI, 2003, p. 84). 

 
No sentido de compreender os estudos organizacionais e como marco dos 

primeiros estudos voltados à epistemologia da Administração, Serva (2012) cita três 
obras principais, as três primeiras apresentadas no quadro abaixo: em 1979 o livro 
“Sociological Paradigmas and Organizational Analysis” dos autores Gibson Burrell e 
Gareth Morgan; em 1979 a obra “A Ciência Administrativa” de Chevallier e Loschak 
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(1980); e o terceiro, o livro de Alberto Guerreiro Ramos, “A Nova Ciência das 
Organizações”.  

Em 2014, Serva (2012), amplia o quadro referente ao desenvolvimento da 
epistemologia da Administração, destacando algumas publicações; verifica-se, 
então, que há um interesse especial pela epistemologia em domínios específicos, 
como marketing, estratégia e empreendedorismo, interesses também observados 
pelo tratamento dado ao tema epistemologia em eventos no Brasil, como no evento 
da Associação Nacional de Cursos de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), 
que segundo Serva (2013), desde 2009, foi inserido o tema de Epistemologia na 
Divisão de Ensino, Pesquisa na Administração, em 2010 também foi objeto de 
inserção na divisão de Estudos Organizacionais e acrescentamos a instituição do 
tema na divisão de Marketing no ano de 2015.  

A realização do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da 
Ciência da Administração também é considerado relevante para o desenvolvimento 
da área, uma vez que congrega pesquisadores e interessados nesse contexto, sem 
contar a inserção da disciplina de Epistemologia da Administração nos currículos de 
programas de Mestrado e Doutorado, como bem nos lembra Serva (2013). 

No quadro abaixo, identificamos a cronologia de publicações sobre o tema 
Epistemologia. Apesar de considerarmos o campo de estudo sobre epistemologia 
recente no Brasil, identificamos estudos que apresentam interesse em saber como o 
conhecimento em Administração é constituído, bem como, o interesse pela 
Epistemologia em domínios específicos, como Marketing, Estratégia e 
Empreendedorismo. 

 
Quadro 4 – Autores e obras associadas à Epistemologia em Administração 

Cronologia Autores Obras O que abordam 

1979 (Canadá) Gibson Burrell  
Gareth Morgan 

Sociological 
Paradigms and 
Organizational 
Analysis 

Apresenta quarto paradigmas 
baseados em estudos da sociologia e 
que norteiam a análise organizacional 

1980 (França) Chevalier  
Loschak 

A Ciência 
Administrativa 

Aborda aspectos da epistemologia da 
administração, enfatizando a 
constituição do campo científico e os 
obstáculos epistemológicos a 
considerar 
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1981 (Brasil) Alberto Guerreiro 
Ramos 

A nova Ciência das 
Organizações 

A discussão passa pelos seguintes 
temas: a organização como um 
sistema epistemológico; pontos cegos 
da teoria organizacional corrente; 
reexame da noção de racionalidade; 
peculiaridade histórica das 
organizações econômicas; interação 
simbólica e humanidade. 

1986 (Canadá) 
Michel Audet 
Jean-Louis 
Malouin (Org) 

La production des 
connaissances 
scientifiques de 
l`Administration 

Aborda temas como campo, a 
cientificidade a diversidade e os 
processos de produção dos 
conhecimentos na área administrativa 

1990 (França) 
Alain Charles 
Martinet, 
Yvon Pesqueux 

Épistémologie de La 
Stratégie. In: 
Martinet, A.C. (org.) 
Épistémologies et 
sciences de gestion 

Epistemologia da área estratégia 
empresarial 

1990 (França) Micallef, A 

Épistémologie du 
marketing. In: 
Martinet, A.C. (org.) 
Épistémologies et 
sciences de gestion 

Epistemologia do marketing 

2000 (França) Hatchuel 

Que horizont pour 
les sciences de 
gestion? Vers une 
théorie de làction 
collective 

Interpreta a teoria administrativa 
enquanto teoria da ação coletiva 
baseada na dimensão do saber e das 
relações interpessoais 

2000 (Brasil) 
Fernando 
Coutinho Garcia, 
Marcelo Bronzo, 

As bases 
epistemológicas do 
pensamento 
administrativo 
convencional e a 
crítica à teoria das 
organizações. 

Pressupostos que sustentam a 
racionalidade da ciência e suas 
repercussões na ciência 
administrativa. 

2004 
Tatiane Barleto 
Canizela 
Guimarães 

Análise 
epistemológica do 
campo do 
empreendedorismo 

Análise epistemológica do campo do 
empreendedorismo 

2004 (Estados 
Unidos) 

Sterwat Clegg 
Chis Carter, 

Máquina estratégica: 
fundamentos 

Base epistemológica da gestão 
estratégica com o cartesianismo 
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Martin Komberg epistemológicos e 
desenvolvimentos 
em curso 

apresentando sete falácias da área 

2013 (França) 
Alain Charles 
Martinet, 
Yvon Pesqueux 

Épistémologie des 
Sciences de Gestion 

Leitura epistêmica crítica do corpus de 
pesquisa sobre organizações e seu 
impacto na vida dos homens da 
sociedade e do planeta 

Fonte: Elaborado a partir de Serva, 2013. 
 

Falaremos a seguir um pouco mais sobre a obra de Burrell e Morgan dada a 
relevância que terá para a consecução desse trabalho, uma vez que essa obra 
apresenta um esquema metateórico fundamental para a compreensão do 
conhecimento em administração. 

 
2.2 OS PARADIGMAS SOCIOLÓGICOS DE BURRELL E MORGAN 

 
Os quatro paradigmas-chave apresentados por Gibson Burrell e Gareth 

Morgan (1979), no livro “Sociological Paradigmas and Organizational Analysis” 
apresentam uma proposta de que a Teoria Social pode ser analisada sob as 
perspectivas: a) Funcionalismo; b) Estruturalismo; c) Humanismo Radical e d) 
Estruturalismo Radical (BURRELL; MORGAN, 1979). Esses paradigmas quando 
observados em conjunto constituem-se, segundo os próprios autores, em um mapa 
que auxiliará os investigadores das teorias organizacionais a compreenderem o 
quadro de referência que circunscreve as pesquisas e pensamento de autores da 
área, compreendendo o motivo de certas teorias serem mais populares ou atrativas 
que outras.  

 Antes de explicar os paradigmas, e para uma melhor compreensão deles, 
faz-se necessária uma apresentação sobre os pressupostos que orquestraram esse 
mapeamento da Teoria Social. Em particular no campo da ciência da administrativa, 
isso é bem relevante, uma vez que, em muitos casos, as experiências 
administrativas são repassadas e assimiladas sem o entendimento dos aspectos 
condicionantes que prevalecem nas escolhas, organização, apresentação, análise e 
comunicação dessas experiências. 
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 Os pressupostos, chamados pelos autores de metateóricos, são ontologia, 
epistemológica, natureza humana e a metodológica (quadro 5), e cada um desses 
pressupostos indica duas possibilidades distintas de interpretação.  
 
Quadro 5 – Esquema para analisar os pressupostos sobre a natureza das ciências sociais 

 
Fonte: Elaborado a partir de Burrell e Morgan (1979).  

 
O pressuposto (a) ontológico diz respeito à essência do fenômeno 

investigado; questiona se a realidade é fruto da consciência do indivíduo ou impõe-
se a ela como produção externa.  

O pressuposto (b) epistemológico relaciona-se com o que é verdadeiro ou 
falso; conforme os autores, relaciona-se com as bases do conhecimento, como o 
mundo é compreendido e como essa compreensão é transmitida.  

O pressuposto (c) natureza do homem está associado com a interação do 
sujeito com seu meio, será o homem determinado ou produto do meio ou ele tem um 
livre arbítrio em suas escolhas e ações.  

Esses pressupostos determinam o último (d) a metodologia.  
Quando a investigação se aproxima metodologicamente da abordagem 

nomotécnica, há uma tendência a basear-se em protocolos sistemáticos e técnica 
pautada pelo objetivismo, enquanto numa aproximação a metodologia ideográfica, 
enfatizam-se as constatações da subjetividade. Ou seja, baseado na concepção que 
se tem de homem, do conhecimento e do ser, a metodologia adapta-se ao conjunto 



54 

de pressupostos, por exemplo, a concepção de uma realidade concreta e objetiva; 
suscita uma metodologia que identifique e defina quais as relações, busca um 
ordenamento de leis universais.  

Por outro lado, uma concepção de realidade pautada na experiência 
subjetiva, na criação do mundo social, solicita diferentes questões e diferentes 
maneiras como o indivíduo cria, modifica e interpreta o mundo, considerando que é 
sob a ótica do observador, sob sua subjetividade.  

Sob essa ótica observam-se duas dimensões, subjetiva e objetiva, que 
conduzem duas abordagens também subjetiva e objetiva, que por sua vez 
determinam a compreensão acerca da natureza do fenômeno (ontologia); natureza 
do conhecimento (epistemologia); natureza do homem, e natureza das 
possibilidades de investigação dos fenômenos.  

Feitas essas considerações, explicaremos os quatro paradigmas propostos 
por Burrell e Morgan (1979), conforme apresentado na figura adiante, na qual se 
podem visualizar os quatro paradigmas dispostos em um quadrante de dois eixos. 
No vertical, os pressupostos metateóricos da natureza da sociedade, a mudança 
radical e da regulação; e, no eixo horizontal, os pressupostos metateóricos da 
natureza da ciência, subjetiva e objetiva. 

 
                Quadro 6 – Paradigmas sociológicos 

 
Fonte: Elaborado a partir de Burrell; Morgan (1979). 
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O paradigma funcionalista, compreende o mundo como ele é, partindo de 
uma realidade objetiva, na intenção de produzir explicações ordenadas e reguladas, 
portanto está ligado à sociologia da regulação. Tende a ser realista, positivista, 
determinista e nomotécnico. Objetividade e regulação são palavras essenciais para 
defini-lo.  

O paradigma interpretativista, tem aproximação com a sociologia da 
regulação, mas compreende o mundo como ele é, partindo de uma realidade 
subjetiva. Tende a ser nominalista, antipositivista, voluntarista e ideográfico. O 
mundo social é um produto da subjetividade e intersubjetividade dos indivíduos. 
Subjetividade e regulação são palavras que definem esse paradigma.  

O paradigma humanista radical enfatiza a mudança radical, busca 
transcender as limitações dos arranjos sociais e nesse sentido explicitar o que 
impede a emancipação do homem. Tende a ser nominalista, antipositivista, 
voluntarista e ideográfico.  

 O paradigma estruturalista radical, apesar de estar ligado à sociologia da 
mudança radical, trata de uma mudança sob o ponto de vista da objetividade. Tende 
a ser realista, positivista, determinista e nomotécnico. 

Interessante destacar que essa proposta de Burrell e Morgan, de acordo 
com Caldas (2005), argumenta que haveria uma limitação ao desenvolvimento do 
campo de pesquisa em teoria organizacional devido, em primeiro lugar, ao 
desconhecimento inconsciente e indiscutido dessa realidade paradigmática; e, 
segundo, a aceitação da hegemonia funcionalista. Prossegue ressaltando a 
contribuição do trabalho de Burrell e Morgan aos estudos organizacionais e seu uso 
intensificado nos anos 1980 e 1990, contudo, após o lançamento do livro “Imagens 
das Organizações” de Morgan em 1996 (apud CALDAS, 2005, p. 55), a comunidade 
acadêmica enveredou para o uso de metáforas, conforme propunha o livro, e 
diminuiu as referências aos paradigmas sociológicos.  

Outro fato salutar para a diminuição dessas referências foi o dilema gerado 
entre os acadêmicos, afirmando que os paradigmas deveriam ser utilizados 
isoladamente; também poderiam ser analisados de forma conjunta, sofrendo 
severas críticas de estar polarizando a discussão em vez de elucidá-la e de não 
contemplar espaços para perspectivas mais atuais como os estudos da 
complexidade. 
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Apesar dessas críticas, a proposta dos paradigmas sociológicos é um marco 
na possibilidade de estudos da Administração, pois apresenta de forma didática um 
posicionamento frente às Ciências Sociais. Assim, apesar de pouco referido 
atualmente nos estudos acadêmicos, os paradigmas constituem uma referência 
quando se trata de estudos sobre epistemologia da administração como o nosso. 

Destarte, em nosso entendimento, o paradigma sociológico foi, e ainda é, 
uma referência na área do conhecimento em Administração, para identificação e 
análise de referências teóricas e de abordagens, sejam funcionalistas, 
interpretativistas, ou estruturalistas, haja vista sua conotação histórica, 
compreendendo-se a necessidade de conhecer os pressupostos sob os quais se 
erguem e apoiam o pensamento em Administração, em suas diversificadas 
abordagens. Além do mais se torna imprescindível esse conhecimento histórico, 
para se interpretar o pensar em Ciências Sociais da Administração. Essa 
possibilidade por si só reveste a proposta de Burrell e Morgan de relevância no 
campo da epistemologia da Administração, enfoque dessa pesquisa. Entretanto 
apesar da notoriedade dos paradigmas sociológicos e da sua relevância para o 
conhecimento em Administração, persiste certo desconhecimento na 
produção/reprodução do conhecimento em Administração, quanto aos pressupostos 
que o condicionam ou compõem seu direcionamento.  

A expressão desse desconhecimento de pressupostos que norteiam o 
conhecimento em Administração pode ser observada a partir da naturalização de 
teorias ou abordagens e de modelos de gestão que contribuem para a cultura do 
management presente não só na vida organizacional, mas na vida dos cidadãos, 
como citado anteriormente, onde se estabelece performances de atuação no mundo 
do trabalho e na vida social, sem uma reflexão de como o aceite dessas teorias 
podem deixar de substantivar as relações, dando lugar a reprodução do 
conhecimento em Administração sem pensar seus pressupostos e natureza das 
ideias, dada a ligação ideológica existente e sua associação ao poder econômico. 

 Sob essa ótica o melhor é não ponderar, não pensar o pensamento e 
reproduzir o que é conveniente para manutenção da ordem imposta, naturalizar o 
que está posto, no caso, a cultura do management ou gerencialismo, como modelo e 
opção única, sem ser necessário cogitar sua intencionalidade.  

Diante do exposto, reforça-se a importância do estudo do campo sociológico 
e epistemológico que circunda o conhecimento em Administração, não 
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menosprezando as intenções do pesquisador, para fazer suas inferências teórico-
metodológicas quanto ao que se identifica e se analisa, sendo essa opção um 
reflexo do sujeito, uma opção coadunante com o seu modo de encarar a vida e de 
contextualizar-se no mundo.  

Em outras palavras, reconhecer que há possibilidades outras, é possibilitar 
escolhas, as quais devem estar sintonizadas com a perspectiva de vida dos sujeitos. 
Mas como escolher se o que está disposto é um discurso único, e como escolher se 
o sujeito não foi provocado a pensar, refletir; parece haver uma cegueira no 
conhecimento, como pensa Morin (2012), porém crê-se que há fagulhas de 
esperança. 

Daí os motivos e objetivos de nos debruçarmos no desenvolvimento do 
conhecimento em Administração, na reflexão da constituição desse saber, que, 
embora mantenha umas aproximações com o conhecimento-regulação, não se 
exclui a possibilidade de aproximação com o conhecimento-emancipação, muitas 
vezes invisibilizado diante de uma cultura gerencialista e de uma educação que não 
possibilita a atuação do sujeito como agente transformador do mundo.  

Visto dessa forma, tal pensamento alinha-se ao conhecimento pertinente, 
defendido por Morin (2012, p. 15), ao afirmar que o conhecimento pertinente é 
aquele: 

 
Capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, 
no conjunto em que está inscrita. Podemos dizer até que o conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e 
abstração, mas, principalmente, pela capacidade de contextualizar e englobar.  

No entanto é preciso vigilância e atenção para podermos transigir, fazendo 
concessões de parte a parte; assim, a relevância dos paradigmas sociológicos não 
nos deve impedir de podermos transcender à proposta de enquadramento, 
classificação, fechamento e expandir as fronteiras do pensamento no que concerne 
ao conhecimento, no caso, em Administração. Como não poderia deixar de ser, 
diante do contexto observamos que os pressupostos básicos dos paradigmas 
sociológicos se assentam em uma visão dual de mundo. 

Esse pensamento dual, antagônico, reflete uma visão ocidentalizada de 
mundo, que ao polarizar-se, força a aceitação de um e a negação de outro. Essa 
invisibilidade, na concepção de Santos (2010b), não se dá porque é insistente, mas 
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por ser condicionado à ideia de não validade, e assim ele é forçosamente destituído 
de força epistêmica. Expandiremos na seção seguinte essa concepção de 
conhecimento-regulação e conhecimento-emancipação projetados à luz da 
modernidade/colonialidade. 
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3 O CONHECIMENTO COMO MOVIMENTO REGULAÇÃO/EMANCIPAÇÃO: 
ENCONTRANDO FAGULHAS DE UM “DEVER SER” 

 
Nossa intenção nessa parte é compreender o movimento entre o 

conhecimento-regulação e o conhecimento-emancipação, partindo da construção do 
conhecimento em Administração, numa intenção de encontrar fagulhas de uma nova 
episteme subscrita pelo conhecimento-emancipação, visto que o conhecimento 
nessa área parece aproximar-se do conhecimento- regulação.  

Essa busca ocorre sob a perspectiva da modernidade/colonialidade e será 
realizada, como anunciado, a partir da elaboração de uma cartografia baseada no 
exercício prático do exame do material empírico da pesquisa de campo (apêndice), 
portanto um espaço específico para analisar o pensamento que trata do Colóquio 
Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, tendo 
como respaldo teórico-metodológico as ideias de Santos, Brandão e Viana (2001) e 
Santos (2006a, 2006b, 2009a, 2010a, 2010b) e do movimento 
Modernidade/Colonialidade, destacando autores como Grosfoguel (2008), Quijano 
(2010) e Mignolo (2005; 2010; 2015). Em Boaventura de Sousa Santos fomos 
buscar inspirações nas metáforas apresentadas sobre modernidade e 
conhecimento. Grosfoguel (2008), Quijano e Mignolo nos deram uma visão mais 
ampla sobre a colonialidade presente nessa modernidade. 

Os autores em destaque compõem um quadro teórico que ampara nossas 
ideias sobre o conhecimento em Administração, entre a regulação e a emancipação, 
cientes de que não há uma ruptura entre essa condição do conhecimento nem 
prospectamos essa possibilidade.  

Ao invocarmos a metáfora de Santos sobre o pensamento moderno, 
reconhecemos que há uma linha abissal, como linha que comporta o conhecimento-
regulação, e que do outro lado da linha, deve haver um conhecimento-emancipação 
ainda não consolidado, portanto, para o autor, um conhecimento em “dever ser”. 
Buscamos em Japiassu (1979) e Bloch (2006), amparo reflexivo para dar suporte ao 
desenrolar da caminhada em movimento; Japiassu (1979) por conceituar a 
Epistemologia como um conhecimento provisório, aderente à perspectiva do 
conhecimento-processo, em contraposição a um conhecimento-estado, e de Bloch 
(2006) em aproximação ao conceito do “ainda não”, ou seja, de uma tendência, 
latência ou possibilidade. Se essa possibilidade se fará positiva ou negativa, é 
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incerto. Entretanto, da incerteza do conhecimento decorre a necessidade de 
destacar, em qualquer conhecimento, as grandes interrogações sobre nossas 
possibilidades de conhecer.  

Assim, embora a perspectiva do “dever ser” possa parecer estranha, por não 
ser um estado real e mensurável para os ditames do que é conhecimento para a 
ciência tradicional, assumimos que a passagem paradigmática pode ser feita por 
meio de sinais de orientação do paradigma em gestação, o qual pode ser 
metaforizado nesse trabalho como fagulhas de um “dever ser”.  

Conforme Wagner (2006, p. 118), “em vez de uma forma de conhecimento 
válida; haverá, então, duas: uma que domina porque apoia a dominação e outra que 
luta para se firmar porque põe em causa a dominação”. Apostamos sempre na ideia 
da não aceitação de um conhecimento único, mas conhecimentos em movimento, 
ora em expansão; ora em retração, mas que haja sempre o reconhecimento de 
ambos, ou pelo menos um respeito por ambos.  

A fim de compreendermos essa possibilidade de conhecimentos no âmbito 
do conhecimento em Administração, discorreremos sobre a concepção de 
modernidade na qual respaldam-se os conceitos de colonialidade, conhecimento-
regulação, conhecimento-emancipação. Ademais, abordaremos a naturalização e 
universalização das teorias da administração, tentando nos deter em seus aspectos 
nucleares, na intenção de podermos enxergar e compreender perspectivas 
paradigmáticas de fagulhas do "dever ser". 

 
3.1 A PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO DE MODERNIDADE 
E COLONIALIDADE  

 
3.1.1 O conhecimento no pensamento de Boaventura de Sousa Santos 

 
A discussão sobre o conhecimento na visão de Boaventura de Sousa Santos 

tem neste trabalho o seu marco na obra "Um discurso sobre a ciência", cuja primeira 
edição veio à luz em 1987, na qual são abordadas duas versões para os 
conhecimentos advindos da modernidade: o conhecimento-regulação e o 
conhecimento-emancipação, oriundos da análise de duas rupturas epistemológicas.  

A primeira seria a ruptura que nos conduz do senso comum à ciência como 
é conhecida nos dias atuais, “uma ciência modernista que desenvolve o 
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conhecimento como regulação e que sustenta a colonização e a ordem” (WAGNER, 
2006, p. 117). A segunda ruptura, nesse início de século XXI, em processo de 
consolidação, que trata de um "dever ser" que conduz a ciência ao novo senso 
comum, ou seja, conduz-nos do conhecimento-regulação ao conhecimento-
emancipação.  

 
O conhecimento-regulação é a forma de conhecimento que se constrói ao longo de uma trajetória entre a ignorância concebida como caos e o saber concebido como ordem, enquanto o 
conhecimento-emancipação se constrói ao longo de uma trajetória entre a ignorância concebida como colonialismo e o saber concebido 
como solidariedade (SANTOS, 2010b, p. 32).   

No conhecimento-regulação, a diversidade é compreendida como um caos e 
busca a transformação do caos em ordem por meio da racionalidade. O 
conhecimento-regulação, descaracteriza o que não pode ser reduzido à ordem da 
racionalidade, sendo associado a uma situação de colonialismo. Para Santos 
(2009a, p. 30), a solidariedade é uma forma de conhecimento obtida como forma de 
reconhecimento do outro, ou seja, reconhecer que o outro existe é também assumir 
que ele é produtor de conhecimento, portanto trata-se de reconhecer a existência de 
conhecimentos outros.  

Compreendemos, a partir dessas definições, que o conhecimento em 
administração se constitui sob o influxo de um conhecimento-regulação, como dito. 
Nos seus primórdios, baseando-se em técnicas e procedimentos, buscou o status de 
ciência; na verdade estava dando significado ao caos e ordenando para se ter o 
domínio, pois só dominamos aquilo que conhecemos. O aprofundamento e domínio 
do conhecimento seria caracterizado ainda no sentido de manter esse conhecimento 
sob jugo de um determinado poder. Nesse cenário seria inviável o controle sobre 
diversificados conhecimentos, que, sob a lógica dual, antagônica do ocidente, para 
validar-se uma perspectiva, exclui-se, ou negligencia-se a outra, daí se caracterizar 
como dual, e não dupla. Assim, o que se contrapõe a um pensamento duplo, entre 
ambas (regulação/emancipação) é a proposição de complementaridade, de respeito 
a outra, respeitando-se as diferenças entre ambas as perspectivas. 

Assim o conhecimento-regulação na administração parece sobressair-se, ao 
longo da sua história, definindo-se por prescrição e adequação à performance, 
reconhecida por autores e estudos que indicam a presença de uma colonialidade, 



62 

constituindo-se numa forma de conhecimento válido que conduz modos de gestão 
credíveis. Enquanto o conhecimento-emancipação na administração mantém 
aproximações com perspectivas críticas, como vimos, as quais se apoiam na 
responsabilidade, autorreflexão e autonomia do sujeito, rejeitando e pondo “em 
xeque” a naturalização e universalização de teorias ligadas ao conhecimento da 
Administração. Entretanto, chamamos a atenção para o fato de que amparar-se nos 
quesitos de responsabilidade, autorreflexão e autonomia, não necessariamente liga 
o conhecimento à emancipação, mas aproxima-o a uma visão que enxergue as 
possibilidades.  

Por sua vez, o "discurso sobre a ciência" foi sendo aprofundado por Santos 
(2010a), e discutidas as “condições epistemológicas e sociais da emergência de 
novas concepções, multiculturais e emancipatórias de conhecimento” (NUNES, J., 
2006, p. 63). A sobreposição da lógica do desenvolvimento da modernidade com a 
lógica do Capitalismo estabeleceu a supremacia do conhecimento-regulação e a 
recodificação do conhecimento- emancipação. Nesse processo histórico, o 
conhecimento-regulação passou a ser a ordem e o conhecimento-emancipação a 
ignorância e, nesse palco, a ciência consolidou-se como verdade inquestionável. 
Para Mignolo (2006, p. 671), “em sua fase regulatória, a ciência tem servido como 
padrão para avaliar todas as formas de conhecimento que não se enquadrem nos 
limites, nos regulamentos, nas normas e nos princípios daquilo que foi criado e 
concebido como uma supremacia epistêmica”. 

De acordo com Abbagnano (2012, p. 157), ciência é o “conhecimento que 
inclui em qualquer forma ou medida, uma garantia de sua validade [...] e essa 
garantia pode consistir" na demonstração, descrição e corrigibilidade, características 
que permitem à Ciência o diferenciar-se do mito e da religião, por ter essa 
sistematização adequada à validação. Distingue-se também da Filosofia, pois 
conforme descreve Gonçalves-Maia (2011, p. 28), “a Filosofia é o princípio e o fim, a 
indagação primeira e a explicação última, a procura da verdade absoluta do homem 
e do universo, quer exterior ou interior, enquanto que a Ciência é um meio, a 
investigação e o encontro de verdades parceladas”. Nestes termos, a Ciência 
passou a ser uma das maneiras de representação de mundo; e dessa maneira 
concentrou os esforços de construção do conhecimento na sociedade moderna. 
Conforme Mignolo (2006, p. 668): 
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O que está em jogo aqui, portanto não é apenas a “ciência” como conhecimento e prática, mas toda a ideia de ciência no mundo 
moderno/colonial, a celebração da ciência na perspectiva da modernidade e a revelação, até há pouco silenciada, da opressão epistêmica que, em nome da modernidade, foi exercida enquanto 
forma particular da colonialidade.  

A perspectiva de modernidade ocidental pensada por Santos (2010b) está 
associada a uma modernidade centrada na Europa e historicamente em prol de seu 
desenvolvimento histórico. Essa modernidade trata, aos olhos do autor, de um 
“paradigma sociocultural que se constituiu a partir do século XVI e se consolida entre 
finais do século XVIII e meados do século XIX” (2010b, p. 31), amparado sob dois 
pilares: o pilar da regulação social e o pilar da emancipação social, sendo o pilar da 
regulação social assentado sob três princípios: o Estado, o mercado e a 
comunidade.  

O pilar da emancipação social concebido pela modernidade, embora 
pensado no processo histórico, assenta-o na racionalização da vida, das instituições, 
da cultura e do conhecimento, orientados linearmente por uma definição de 
progresso, impedindo a realização da emancipação, devido aos cuidados do 
controle social, dificultando a participação do sujeito social, e sustentando a 
colonização e a ordem, como dito. Assim, o projeto de modernidade não conseguiu 
harmonizar esses dois pilares e a regulação acabou encobrindo a emancipação, 
constituindo-se em uma hegemonia. 

Para Santos (2010b), essa concepção de modernidade denominada de 
modernidade ocidental é eurocêntrica, visto que o Estado, o mercado e a 
comunidade, bases da regulação social, são interpretados na sua realidade 
extraeuropeia, e não se devam estabelecer parâmetros de análise iguais para 
contextos diferentes. Consideram-se assim, os europeus donos de uma pretensa 
civilidade e colonialismo, e os povos colonizados, emudecidos em seus saberes, 
considerados ignorantes frente ao processo civilizatório, perpetrado pela Europa.  

 
3.1.2 A colonialidade sob a visão do movimento modernidade/colonialidade 

 
Para compreendermos um pouco os aspectos da colonialidade presente na 

constituição do conhecimento, trazemos à pauta as ideias do movimento 
Modernidade/Colonialidade. 
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O grupo, ou como também designado Movimento 
Modernidade/Colonialidade, foi constituído no final dos anos 1990, composto por 
intelectuais latino-americanos ligados a diversas universidades, e se propôs a 
realizar um movimento epistemológico que viria a renovar a teoria crítica das 
ciências sociais latino-americanas no século XXI, e a radicalização do argumento 
pós-colonial no continente por meio da noção de “giro decolonial”. 

Defendem a “opção decolonial” – epistêmica, teórica e política – para 
compreender e atuar no mundo, marcado pela permanência da colonialidade global 
nos diferentes níveis da vida pessoal”. Sendo, “giro decolonial” termo cunhado por 
Nelson Maldonado-Torres, em 2005, para designar o movimento de resistência 
teórico e prático, político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade, 
uma vez que para esse movimento, modernidade e colonialidade não podem ser 
compreendidas isoladamente (BALLESTRIN, 2013, p. 89). 

Nesse sentido, Aníbal Quijano (apud FIGUEIREDO, 2010), considera a 
modernidade como um conjunto de elementos objetivos e subjetivos que fundam um 
modo de existência social e que desenham a sociedade moderna tal como a 
conheceram. Complementarmente, Mignolo (2015), afirma que “a modernidade não 
é um período histórico, mas a autonarração dos atores e instituições que, a partir do 
Renascimento, conceberam a si mesmos como o centro do mundo”. Declarações 
que corroboram com o pensamento de Dussel (1993), ao afirmar que a modernidade 
surge quando a Europa ao se afirmar como centro de uma história mundial induz um 
conceito de modernidade permeado pela dominação para com o resto do mundo. 
Essa autonarração da modernidade, impôs o que concebem por eurocentrismo, 
concepção de mundo subscrita pelo homem branco, cristão. A análise de 
modernidade presente na concepção do movimento Modernidade/Colonialidade, 
consta de uma perspectiva do sul para o sul, como dito, numa radicalização do 
pensamento pós-colonial na América Latina.  

Partindo da concepção de Dussel (1993), sobre o mito da modernidade, 
pretendemos revelar a naturalidade com a qual aceitamos a ideia de que 
determinadas teorias são produzidas em lugares geo-históricos versus histórias e 
saberes locais subalternos, e que as localizações geo-históricas estão em estreita 
relação com as localizações epistemológicas. Ao caracterizar o que advém da 
Europa como moderno, a modernidade comete um epistemicídio, como pensa 
Santos (2010c) de culturas e tradições ao desqualificar o que não atendia ao quadro 
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de obediência epistêmica que perpetuou o conceito de progresso, associado ao 
capitalismo transmutado ao longo da história sob supremacia de condução do 
conhecimento sob o prisma do utilitarismo, até os dias atuais.  

A modernidade é compreendida como um fato europeu imposto para 
justificar a colonização e o domínio bélico, político e cultural, sobre os territórios 
dominados. Para Dussel (apud ABDALLA; FARIA, 2013), trata-se de uma 
concepção que precisa ser superada, e propõe substituição ao universalismo 
europeu, uma transmodernidade como um projeto futuro, mas, necessário para 
transcender um mito irracional; o mito da modernidade, que subjugou outras culturas 
e as fez crer que essa era uma história única. Desvela-se assim, como nossa 
formação epistêmica está arraigada ao imaginário marcado por uma colonização 
intelectual eurocêntrica, promovendo uma naturalização e universalização de história 
e teorias, estando intimamente ligada a colonialidade do saber: 

 
A elaboração intelectual do processo de modernidade produziu uma 
perspectiva de conhecimento e um modo de produzir conhecimento que demonstram o caráter do padrão mundial de poder: colonial/moderno, capitalista e eurocentrado. Essa perspectiva e 
modo concreto de produzir conhecimento se reconhecem como eurocentrismo (QUIJANO apud BALLESTRIN, 2013, p. 106).  

O movimento Modernidade/Colonialidade é originário do Grupo de Estudos 
Subalternos Latino-americano, similar ao grupo de estudos subalternos criado nos 
anos 1970 na Ásia. Devido às divergências teóricas, esse Grupo de Estudos foi 
desagregado em 1998, ano em que ocorreram os primeiros encontros entre os 
membros que posteriormente formariam o movimento Modernidade/Colonialidade. 

Na opinião de Grosfoguel (2008), o Grupo de Estudos desagregou-se devido 
à incapacidade de romper com a episteme do Norte, e pela preferência teórica aos 
autores do Norte. A incongruência partiu da seguinte questão: se o grupo se 
propunha a estudar o Sul a partir do Sul, como se apoiar em aportes teóricos do 
Norte, dentre esses Derrida, Foucault, Gramsci? 

O movimento Modernidade/Colonialidade apresenta um conjunto de 
conceitos significativos para amparar a crítica à colonialidade, como os conceitos de 
"colonialidade do poder" e "colonialidade do saber", pois se a colonização parecer 
um conceito em desuso ou um aspecto de compasso histórico, a colonialidade não o 
é dada a sua negação epistêmica planetária. Assentam seu pensamento no conceito 
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de sistema-mundo apresentado por Wallerstein (2002). Conforme Scott (2009), o 
conceito de sistema-mundo é uma estrutura econômica, política e cultural, amparada 
nos conceitos de império-mundo e economia-mundo. Por sua vez, o império-mundo 
é definido por politicamente único, mas economicamente alinhado sob uma política, 
apesar da diversidade étnica como, por exemplo, o império romano e chinês; já a 
economia-mundo é compreendida como constituições política e étnicas diversas, 
mas economicamente única. A economia-mundo alargou suas fronteiras e 
constituiu-se no sistema-mundo, culturalmente diverso, mas com uma única divisão 
do trabalho (SCOTT, 2009). 

Para Mignolo (2005), a conceituação de sistema-mundo é utilizada como 
uma metáfora para a constituição do sistema-mundo/moderno/colonial, introduzindo 
assim o conceito de colonialidade como o outro lado da modernidade, cujo vínculo 
se deu com o estabelecimento do ciclo comercial no Atlântico, ou como afirma 
Dussel (1993), quando a Europa encobriu o outro de si mesmo. Isso porque não 
ocorreu apenas o domínio político/econômico, mas para tal, impôs-se a 
descaracterização do outro na condição de cultura, religião e organização social. Até 
a perspectiva de Economia foi descaracterizada e universalizada, sendo contumaz, 
ao se falar em capitalismo, relacioná-lo como único modo de economia em vigor, 
sendo distorcidamente sinônimo de Economia. 

Essa visão é ampliada por Grosfoguel (2008), numa perspectiva de um 
pensador do sul para o sul, considerando sistema mundo europeu/euro-norte-
americano moderno/capitalista/colonial/patriarcal. Dessa forma, o autor em tela, 
categoriza todas as circunstâncias conceituais que compõem o arcabouço de leitura 
da modernidade a partir do pensamento de Dussel (1993). Sob essa ótica, 
acrescenta Mignolo (2005), a colonialidade é constitutiva da modernidade e não 
derivativa dela, deixando claras as conexões desses conceitos. Para que haja 
modernidade nos moldes subscritos por esses autores, trouxeram à tona, a 
presença simultânea da colonialidade. 

A colonialidade se traduz, para estes, na imposição de uma única lógica 
hegemônica sobre todas as outras culturas, epistemologias, possibilidades e 
modelos civilizatórios. Constitui-se numa estratégia que naturaliza, legitima cobre 
com um véu de normalidade, toda uma gama de valores social e culturalmente 
construídos, que estabelecem relações de poder impositivas, invisíveis e mesmo 
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inconscientes, que alienam e falsamente justificam o direito dos colonizadores de 
impor seus valores, em todos os tempos e lugares (FIGUEIREDO, 2010). 

Assim entendida, essa colonialidade é caracterizada em colonialidade do 
poder, do saber e do ser, cujos esforços de compreensão encontram-se centrados 
nas duas primeiras expressões (poder/saber). Para Mignolo (2010, p. 12), a matriz 
colonial de poder é uma estrutura complexa e apresenta os seguintes níveis de 
entrelaçamento: 
 
          Quadro 7 – Matriz colonial de poder 

 
Fonte: Ballestrin (2013). 
 

A colonialidade do poder, termo proposto por Quijano em 1989 (apud 
BALLESTRIN, 2013), instaura-se a partir da ideia de raça, gênero e trabalho que se 
constituem em molas mestras para o impulsionamento do Capitalismo Mundial no 
Período Colonial. Essa classificação tornou-se um argumento ou mecanismo de 
exploração econômica por parte do capital e de controle social por parte do 
colonizador, como dominador político. A exploração, traduzida em colonialidade do 
poder, perpetuou uma classificação sentida até hoje, pelas nações colonizadas e 
que transcendeu os aspectos políticos e econômicos inculcando uma violência que 
oprime um lado da diferença colonial, e faz com que não se perceba essa opressão 
dada à concepção natural e universal, que se dá aos fatos advindos da 
modernidade/colonialidade.  

Reside aí a segunda tradução da colonialidade: a colonialidade do saber, 
que converge em um legado epistemológico do eurocentrismo, impedindo a 
compreensão do mundo, a partir do próprio mundo em que vivemos, e das 
epistemes que lhe são próprias.  

Já para Mignolo (2006, 2015), o conceito de diferença colonial é fundamental 
para entender aspectos elementares da colonialidade. Assim, na linha que une e 
separa modernidade e colonialidade, cria-se e estabelece-se a diferença colonial, 
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não a diferença cultural, mas a transformação da diferença cultural em valores e 
hierarquias raciais e patriarcais, por um lado, e geopolíticas, por outro. Noções como 
“Novo Mundo”, “Terceiro Mundo”, “Países Emergentes” não são distinções 
ontológicas, provêm de regiões do mundo e de pessoas. São classificações 
epistêmicas, na qual quem classifica controla o conhecimento. Dessa forma, a 
diferença colonial é uma estratégia fundamental, antes e agora, para rebaixar 
populações e regiões do mundo. 

A partir da conceituação de diferença colonial, Mignolo (2006; 2015) introduz 
a definição de "geopolítica do conhecimento", a qual pressupõe que falamos a partir 
de um determinado lugar situado nas estruturas de poder, no caso de um lado ou 
outro da diferença colonial. O que Mignolo (2006; 2015), denomina "geopolítica do 
conhecimento", Grosfoguel (2008), por sua vez, denomina "corpo-política do 
conhecimento", considerando que se deve observar o locus de emissão do 
conhecimento, tanto quanto o corpo que fala, traduzindo esse conhecimento. Nesse 
sentido, podemos considerar que a diferença colonial possibilita reconhecer a 
emissão desse conhecimento, identificando não somente o lugar epistêmico, mas 
também o seu lugar social. Grosfoguel (2008, p. 119), apresenta essa distinção 
significativa na relação de poder, e justifica o porquê de pensarmos, em muitos 
casos, conforme o dominador:  

 
O fato de alguém se situar no lado oprimido das relações de poder 
não significa automaticamente que pense epistemicamente a partir de um lugar epistêmico subalterno. Justamente, o êxito do sistema-
mundo colonial/moderno reside em levar os sujeitos socialmente situados no lado oprimido da diferença colonial a pensar epistemicamente como aqueles que se encontram em posição 
dominante.   

O pensar fronteiriço é uma maneira de ser e de existir de todos que habitam 
na fronteira que separa e une colonialidade e modernidade. Quem habita a fronteira 
do lado da colonialidade é atingido pela diferença colonial. Esse pensamento acerca 
da diferença colonial altera significativamente o nosso modo de pensar sob o 
paradigma hegemônico, talvez por isso a designação de “giro decolonial”. Uma 
reviravolta que conduz a uma posição oposto ao que se pensa ou acredita-se 
pensar.  
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Trata-se de uma oportunidade de transição paradigmática não fácil de se 
concretizar, devido à força epistêmica que sobrepõe não somente a ciência, como 
uma força de expressão dessa episteme colonizante, mas pela dominação do 
pensar e agir cotidiano, traduzido nessa violência epistêmica. “Embora use esta 
abordagem como ponto de partida, pensar a partir da diferença colonial obriga-nos a 
considerar com maior seriedade as estratégias ideológico-simbólicas, bem como a 
cultura colonial/racista do mundo colonial/moderno” (GROSFOGUEL, 2008, p. 128). 

Diante do exposto podemos conceber uma possibilidade de compreensão de 
como se impõe a neutralidade científica e a naturalização dos discursos 
hegemônicos. Quando não conhecemos quem fala, não podemos contextualizar as 
vozes (GROSFOGUEL, 2008).  

A neutralidade imposta às ciências enuncia uma invisibilização tanto do 
sujeito quanto do lugar que produz esse conhecimento, o que denota uma 
eliminação da possibilidade de se questionar a geopolítica do conhecimento, 
significando, que ao assumir a neutralidade, descaracterizamos o sujeito que fala e o 
lugar de onde fala, não possibilitando uma análise do constructo tanto do lugar como 
do sujeito, não possibilitando discutir a natureza e o caráter das ideias apresentadas, 
ocultando as estruturas da colonialidade de poder e saber. 

A reflexão, a observação, o pensar proporcionam ao conhecimento uma 
possibilidade de autoavaliação, num processo dialético que contribui para o 
desenvolvimento do conhecimento e do conhecedor. Essa reflexão também 
possibilita alimentar um pensar das suas ações sobre o corpo social e sobre o 
entorno que perfaz o conhecimento.  

Convém, portanto, despertar a consciência sob essa situação, indagando-se 
quais as possíveis atitudes. Conforme Mignolo (2015), três são os caminhos; 
primeiro tentarmos nos assimilar; segundo, adaptarmo-nos ao melhor que podemos, 
pois temos que viver; e terceira, adaptarmo-nos e começarmos a construir projetos 
que apontam para outras formas de vida. Nesse momento, a consciência e o ser de 
fronteira transformam-se no pensamento fronteiriço em ação, também denominado 
de pensamento crítico fronteiriço, que é necessariamente crítico e descolonial e 
distingue-se da teoria crítica da Escola de Frankfurt, não porque seja melhor ou pior, 
mas porque aquela experiência incrustada na história da Europa é diferente da 
experiência das histórias coloniais. Nesse sentido, o movimento 
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Modernidade/Colonialidade deixa clara sua opção por um pensamento do sul, pelo 
sul e para o sul. 

Para Grosfoguel (2008), a perspectiva epistêmica descolonial exige 
possibilidades, pensamento mais amplo que o cânone ocidental, inclusive o 
ocidental de esquerda. Tratando-se de um diálogo crítico numa perspectiva 
pluriversal, considerando a perspectiva de pensadores críticos do sul global, que 
pensam a partir de corpos e lugares étnicos-raciais/sexuais subalternos. O processo 
descolonial contraponto e resposta à tendência histórica da divisão do trabalho no 
âmbito das ciências sociais, na qual o sul global fornece experiências enquanto o 
norte global, as teoriza e as aplica. 

A necessidade da proposta de uma epistemologia descolonial procede por 
um desenvolvimento de um pensamento de fronteira, respondendo ao 
fundamentalismo que permeia o pensamento advindo da colonialidade do poder e 
do ser. Segundo Grosfoguel (2008) há alguns aspectos a considerar sobre a 
perspectiva epistêmica descolonial. Primeiro, exige um cânone de pensamento mais 
amplo do que o cânone ocidental, ou como sugerido por Santos (2006b, p. 778), as 
experiências do mundo excedem a experiência ocidental do mundo. É preciso 
reconhecer essa pluralidade de racionalidades, conforme trata Dussel (apud 
MIGNOLO, 2006), e de socialização do conhecimento. 

Segundo, uma perspectiva descolonial universal, não se pode basear num 
universalismo abstrato, mas considerar os diversos projetos 
políticos/éticos/epistêmicos em prol de uma pluriversidade. Terceiro, uma 
descolonização do conhecimento consideraria seriamente a 
perspectiva/cosmologias/visões de pensadores críticos do sul global a partir de 
corpos e lugares subalternizados.  

Para tanto, a proposta do movimento Modernidade/Colonialidade é de uma 
decolonização3, conforme Ballestrin (2013, p.111) “decolonização é um diagnóstico e 
um prognóstico afastado e não reivindicado pelo mainstream do pós-colonialismo, 
envolvendo diversas dimensões relacionadas com a colonialidade do ser, saber e 
poder”.  
                                                           
3 A opção por decolonialidade (sem a letra s) ou de-colonialidade (com ou sem hífen) conforme BALLESTRIN 

(2013), foi uma sugestão de Catherine Walsh, para demarcar a distinção entre a proposta do Movimento 
Modernidade/Colonialidade e a concepção histórica de descolonização via libertação nacional durante a guerra 
fria. Nesse estudo, trataremos por descolonialidade para não parecer uma palavra estranha a quem não está 
familiarizado com a literatura proposta pelos autores.  
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Assim, a descolonialidade torna-se o terceiro fator do agora trinômio 
modernidade/colonialidade/descolonialidade. Embora sua gestação tenha início com 
Dussel ao propor ao mito da modernidade a perspectiva de transmodernidade, na 
qual todas as racionalidades poderiam contribuir avançando para o que hoje Mignolo 
denomina de transmodernidade pluriversal, não havendo espaço para um caminho 
uni-versal, mas vários caminhos, pluri-versais (BALLESTRIN, 2013). 

A crítica epistemológica atua no sentido de trazer à tona aspectos 
negligenciados tanto pelo poder político econômico e social desse modelo 
civilizatório como aspectos de gênero, raça e divisão do trabalho. Evidencia-se o 
quanto é perversa a inculcação de um conhecimento dito universal e natural, 
composto de um discurso único que dada a força bélica, política e econômica levou 
a cabo um programa de dominação de uma civilização.  

A partir da concepção de Grosfoguel (2008) sob os aspectos que conferem 
naturalidade e universalidade aos discursos hegemônicos, como visto, observamos 
que no tocante ao conhecimento em Administração, encontramo-nos também sob 
uma possibilidade de naturalização e universalização de conhecimentos por vezes 
desfocados do contexto nacional obedecendo a uma racionalidade subscrita pelos 
moldes euro-americanos de gestão. 

É sob o campo epistemológico que recai a nossa preocupação em observar 
e acompanhar um possível diálogo entre o conhecimento em administração e a 
perspectiva descolonial, para estabelecer possibilidades de um conhecimento 
descentrado dessa atual colonialidade. 

Para Grosfoguel (2008), todo fundamentalismo, seja hegemônico ou 
marginal têm em comum a premissa de que existe uma única tradição epistêmica a 
partir da qual pode alcançar-se a verdade e a universalidade. Nesse sentido Faria 
(2013) sugere que vivemos um fundamentalismo em gestão, constituído pela 
naturalização e universalização da gestão no mundo. 

Compreendemos que a possibilidade de uma transmodernidade perpassa 
por um processo de descolonialidade que possibilite um desvelar da modernidade 
sob a égide do eurocentrismo, e, por conseguinte, as teorias naturalizadas e 
universalizadas sob a história única, dentre elas as teorias sociais. Nesses termos, 
sendo o conhecimento moldado sob a hegemonia da ciência e próximo à regulação, 
a possibilidade de um conhecimento- emancipação associa-se a uma perspectiva de 
descolonialidade epistêmica. Ou seja, o conhecimento-emancipação para se 
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constituir faz-se necessário descolonizar para que, livre da amarra de uma única 
episteme possa ser refletido numa perspectiva de inacabamento, caso contrário 
tornar-se-á um conhecimento constituinte de um novo pensar único. Essa 
perspectiva inclui outros saberes e outras racionalidades. Constitui-se, em nosso 
entender, uma possibilidade de visão sob outro paradigma.  
 
3.2 A LÓGICA DE PRODUÇÃO DAS AUSÊNCIAS E A CONTRALÓGICA DAS 
EMERGÊNCIAS  

 
A proposta de Santos (2009a) é discutir as formas ou alternativas que evitem 

o desperdício das experiências existentes fora do eixo hegemônico, ou pensamento 
hegemônico, e propor uma nova racionalidade; segundo o autor, a hegemonia e com 
ela o pensamento das ciências sociais, por vezes, adere ao paradigma hegemônico, 
negando as experiências sociais alternativas surgidas a partir das margens. Para se 
evitar essa perda de experiências, ele propõe uma nova racionalidade, a razão 
cosmopolita, pois o pensamento hegemônico pauta-se na razão indolente, e parte 
de uma crítica a esta razão que ocorre sob denominações a seguir elencadas:  

 
                      Quadro 8 – Formas de ocorrências da Razão Indolente 

 
Fonte: Adaptado de Santos (2009a). 

 
A razão impotente, é aquela que se compreende como tal e não entra em 

ação por pensar que nada pode fazer, subestima-se e põe-se em situação de risco 
por se achar impotente, permitindo que outras razões escrevam a história por si.  

A razão arrogante considera-se livre, por ter essa liberdade, arvora-se do 
direito de não a exercer. 

A razão metonímica considera-se a única razão em questão e como tal não 
reconhece a coexistência de outras razões. 
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A razão proléptica, concepção de que a história tem um sentido e uma 
direção, não pensa no futuro por conceber o tempo como presente. 

Baseando-se na conceituação dessas razões, Santos (2009a) escolhe duas 
delas para desenvolver sua crítica, por entender que prescrevem um itinerário 
possível para a instauração da modernidade ocidental e sua expansão na condição 
de hegemonia: a razão metonímica e a razão proléptica, das quais se apropria para 
desenvolver o conceito de sociologia das ausências e sociologia das emergências 
que irá desenvolver respectivamente como uma sociologia que trata das 
invisibilizações dos fenômenos sociais (ausências), ou os faz emergir (emergência).  

Na razão metonímica, as partes não existem sem o todo, e não há nada fora 
do todo; admite-se uma única lógica que governa esse todo e as suas partes 
constituintes; nessa lógica, o todo passa a ser um termo de referência para as 
partes.  

No entendimento de Santos (2006b), trata-se de uma razão que fomenta a 
dicotomia favorecida por uma hierarquia, ou seja, no pensamento ocidental 
caracterizado pela dualidade ocidente/oriente, homem/mulher, norte/sul, dentre 
tantos exemplos, expõem o quanto nosso conhecimento e modo de compreensão 
apoiam-se nessa perspectiva dual, cuja hierarquia expressa-se pela exclusão, 
descredenciamento e inferiorização de um dos lados, além de gerar alienação e 
compreensão limitada das realidades. Entretanto, fazer coexistir essa totalidade com 
outras totalidades é fundamental segundo o autor, assumindo também que partes de 
uma totalidade podem migrar de uma para outra. Nesses termos, a razão 
metonímica devido à sua hierarquização e lógica de referência, contrai o presente. 

Por sua vez, a razão proléptica dilata o futuro; nos argumentos de Santos 
(2006b), nessa dilatação, o progresso não tem limites e torna-se infinito, portanto 
sem exigir pressa em constituição de um presente que demorará a chegar. A crítica 
da razão metonímica é, pois, uma condição necessária para recuperar as 
experiências desperdiçadas, primeiro pela razão totalizante e segundo por uma 
perspectiva de pouca emergência diante de um processo histórico linear. 

Examinando o que vai conceber como "sociologia das ausências", afirma 
que se trata de uma investigação que visa demonstrar que, o que não existe, é, na 
verdade, produzido como não existente, isto é, uma alternativa não credível ao que 
existe; enquanto a "sociologia das emergências" oportuniza a possibilidade de se 
trabalharem as expectativas de experiências latentes, agindo com as possibilidades 
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e capacidades de saberes e práticas emergentes; seu propósito é transformar 
objetivos impossíveis em possíveis, transformando assim as ausências em 
presenças.  

Portanto, trabalha com a emergência do tempo não linear, com a 
emergência de cuidar do futuro e para isso dá oportunidade de considerar as 
expectativas de experiências latentes, agindo com as possibilidades e com as 
capacidades; lida com saberes e práticas emergentes, consequentemente 
produzidas nas margens e marginalizadas por não serem credíveis.  

No entendimento de Santos (2006b), as ausências são produzidas na 
medida em que o sistema hegemônico dilata o futuro e contrai o presente, 
transformando as expectativas de hoje em promessas do amanhã. Sendo assim, 
com a dilatação do futuro, são perdidas as experiências sociais passíveis de 
observação no momento dado. Assim sendo, a proposta da sociologia das 
ausências é de dilatar o presente, fazendo expandir essas possibilidades e a 
sociologia das emergências de contração do futuro, fazendo emergir, no agora, as 
possibilidades. 

 
Quadro 9 – Representação da Sociologia das Ausências e Sociologia das   Emergências 

 
Fonte: Interpretação da autora, jan. 2016. 

 
Essa constituição das ausências procede não somente pela influência da 

razão indolente em sua forma metonímica e proléptica, mas também pelo emprego 
de cinco lógicas de produção da não existência, quais sejam; Monocultura do saber, 
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Monocultura do tempo linear, Lógica da classificação social, Lógica da escala 
dominante e Lógica produtivista, conforme aponta Santos (2006b, p. 787-788).  

As cinco lógicas assumem um papel importante na afirmação do paradigma 
hegemônico, penetrando na sociedade, no modo de concepção e pensamento do 
mundo da vida, tatuando esse pensamento nos indivíduos, conforme se descreve 
cada uma a seguir.  

A Monocultura do saber e do rigor do saber. Trata-se da legitimação do 
saber ou das experiências por cânones reconhecidos, no caso, por meio da ciência 
moderna e da arte, como meio de produção de conhecimento-verdade e de alta 
cultura. Essa monocultura produz não somente o conhecimento, mas considera que, 
quem fica à margem torna-se o ignorante ou o inculto. Nesse sentido, rotula por 
inferior aquele que não é legitimado pela ciência ou não aprecia os conceitos 
estéticos ditos de alta cultura. Assim, rebaixam-se aspectos outros de expressões, 
bem como de conhecimentos, como por exemplo, os conhecimentos de cura dos 
pajés e as expressões artísticas dos artistas de rua, ou experiências fora dos 
cânones hegemônicos, inclusive de saberes outros que não aqueles considerados 
hegemônicos. 

A dualidade entre os conceitos de atraso/avanço, primitivo/moderno, 
obsoleto/inovação são antagonismos oriundos da Monocultura do tempo linear, 
retratando a concepção de história em sentido e direção únicos e conhecidos, 
pressupondo uma história única, em detrimento de uma perspectiva cíclica, na qual 
haveria possibilidade de confrontos e comunhões, assimetrias e simetrias, avanços 
e recuos, em um movimento mediante circunstâncias diversas. Com a possibilidade 
do tempo linear, o que segue à frente é sempre o moderno, o avançado, o inovador 
e, por conseguinte, seguem à frente os países do norte global e os discursos 
universalizados de progresso, globalização e modernidade. 

Na Lógica da classificação social, ocorre uma naturalização das 
diferenças, que são hierarquizadas, distribuindo-se a população em categorias 
naturais e gerais, por raça e sexo; as mais comuns, devido às consequências 
dessas duas categorias também para a relação capital/trabalho. A função da 
naturalização é de negar a classificação ou hierarquização, tornando o processo 
normal e necessário, como numa predefinição de papéis a se cumprir. Portanto, 
quem é inferior não pode ser credível, cumprindo-se assim a produção da não 
existência por meio da inferioridade, numa dicotomia homem/mulher, branco/preto, 
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cristão/não cristão, dentre outras classificações tão naturalizadas na sociedade 
ocidental no século XX. 

A Lógica da escala dominante valoriza o que é universal e global, pois 
possuem um lastro de atuação muito maior que o particular e local por exemplo. 
Sendo estas formas, universal e global tidas como dominantes diante de outras 
escalas possíveis. Nesse sentido, com a valorização do mundial e global, o 
particular e local não é legitimado, por pertencer a uma escala incapaz de projeção. 
A globalização se projeta e se autoalimenta dessa lógica, pois possui lastro para 
uma projeção maior que o local4.  

A quinta lógica de produção de não existência é a Lógica produtivista, na 
qual o trabalho produtivo é aquele que maximiza o lucro. O que não atinge esse 
status não é credível, mas sim estéril, preguiçoso ou profissionalmente 
desqualificado, improdutivo. Portanto, essa lógica é construída a partir da 
monocultura do modelo de produtividade capitalista. 

A compreensão tanto da sociologia das ausências, como da sociologia das 
emergências em sua plenitude, para Santos (2006b), não pode ser desassociada 
dessas cinco lógicas; partindo-se delas podemos ampliar a possibilidade de 
enxergar as ausências e vislumbrar as emergências alargando os sentidos, quanto à 
concepção de presente e futuro, numa perspectiva de como a sociedade pode se 
fortalecer diante do que se apresenta como ausente.  

O processo de assimilação dessas lógicas pela sociedade, prossegue 
Santos (2006b), é tão forte que o discurso é reproduzido como se fosse a verdade 
máxima a ser vivenciada. Nega-se a cultura local, os padrões de vida locais e os 
conflitos locais para globalizar ações e pensamentos que não pertencem ao nosso 
modo original de ser, na condição de cultura ou economia. Essa crítica não 
impossibilita um pensar e agir global, mas possibilita um pensar e um agir locais. 

No caso do conhecimento em administração, percebe-se que a monocultura 
do saber e do rigor do saber estão presentes no momento que rechaçamos outros 
tipos de conhecimentos que não aderem à cultura do management, não respondem 
aos apelos mercantilistas, tendo em vista que este conhecimento em administração 
é respaldada por princípios e condutas normativas universais, independente do seu 

                                                           
4 Remete-se ao exemplo das preocupações de globalização da participante do curso, citados na introdução deste 

trabalho. 
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contexto histórico local, para se firmar enquanto modelo de gestão, principalmente 
se não aderem ao pensamento euro-americano. 

Por meio da monocultura do tempo linear podemos compreender a visão 
linear de certos discursos, que, ao se submeterem a essa monocultura, emitem uma 
imagem de inovação, associada – por exemplo – a discursos sobre 
empreendedorismo, os quais, descaracterizam empresas que trabalham sob 
perspectiva da tradição, como é o caso de empresas familiares, que de acordo com 
Abdalla e Faria (2013), por vezes, classificam-se como atrasadas devido à 
persistência em modelo fora do que prescreve a imposição de empresas 
estrangeiras. Além dos discursos que fomentam o progresso, modernidade e 
globalização, proferidos como únicos, sem diagnóstico do espaço tempo em que se 
inserem as experiências de gestão.  

A naturalização da lógica da classificação social é tão tênue que passa 
despercebida no mundo organizacional, apresentando-se uma categorização 
acentuada tanto por raça quanto por sexo (gênero), refletindo-se não só em número 
de cargos ocupados entre homens e mulheres, mas também em números de vagas 
em empregos, e principalmente, desigualdade de salários recebidos. 

Por seu turno, a lógica produtivista é uma das que, aderente ao capitalismo 
neoliberal, subscreve um receituário dentro do que é gestão ou não gestão, no que 
se refere à dualidade já abordada anteriormente entre o produtivo e o improdutivo. 
Este último, desqualificado por não aderir a essa lógica, quanto ao conhecimento em 
administração, podendo ser assimilada como uma lógica aderente à performance 
em gestão. 

No que concerne ao conhecimento em administração, ressaltamos que não 
se trata de descredenciar essas situações aderentes ao management e à 
performance, mas de não as considerar como únicas possibilidades sob a égide de 
uma episteme.  

Diante das cinco lógicas relatadas, Santos (2006b) propõe a construção das 
cinco contra lógicas, um caminho para a Sociologia das Ausências: Ecologia dos 
saberes, Ecologia da temporalidade, Ecologia dos reconhecimentos, Ecologia das 
transescalares e Ecologia de produtividade. 

Como um contraponto à monocultura do saber e do rigor científico, propõe-
se a Ecologia dos saberes, que põe em xeque a não credibilidade concedida a 
outros saberes fora o saber científico. Passa-se então a identificação de outros 
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saberes e de outros critérios capazes de legitimar as experiências até então não 
aceitas cientificamente. Considera-se que não há ignorância em geral, nem saber 
em geral, mas possibilidade de coexistência numa perspectiva de diálogo. 

Na Ecologia da temporalidade o tempo linear não é a única concepção de 
tempo. As experiências alternativas são consideradas residuais porque não 
trabalham com o tempo linear e por isso não são consideradas contemporâneas. 

Para a Ecologia dos reconhecimentos, as Sociologias das Ausências 
propõem uma nova articulação entre o que é igual e diferente, desconstruindo a 
diferença e a hierarquia, pois a lógica da classificação social incide sobre o agente 
ou protagonista das alternativas e, por isso, legitima a experiência. 

Quanto a Ecologia das transescalares, esta trata da “recuperação do que 
no local não é feito da globalização hegemônica”. Identificar no local o que não é 
globalizado e reglobalizá-lo como contra-hegemônico (SANTOS, 2006b, p. 792).  

E, por fim, a Ecologia de produtividade, que propõem a recuperação e 
valorização dos sistemas alternativos de produção. 

Percebemos que as monoculturas produtoras de ausências podem ser 
superadas pelas ecologias e ambas, lógica e contralógicas de produção de 
ausências auxiliam na compreensão da colonialidade presente no campo da ciência 
e, por conseguinte, no conhecimento em Administração.  

Enquanto que as monoculturas induzem a uma lógica do saber formal, da 
linearidade e do progresso, da estratificação social, da escala global e da produção 
capitalista, por sua vez, as ecologias possibilitam uma lógica de superação dessas 
ausências, instigando a uma valorização e recuperação do que foi relegado por ser 
qualificado como ignorante, improdutivo, inferior, residual e local (LIMA E 
GERMANO, 2012). 

 
3.2.1 Tradução intercultural  

 
Compartilhamos nesta investigação, a proposta de "Tradução" desenvolvida 

em vários momentos da obra de Boaventura de Sousa Santos, e que, em uma das 
suas entrevistas, afirmou entender tradução "como se cria rede; inteligibilidade; 
confluência; sentimento de diferenças, mas articuladas, sem ter que usar uma língua 
só" [...] (NUNES, R., 2005, p. 279). Em outros momentos, afirma que a concebe 
como um “procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as 
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experiências do mundo, tanto as disponíveis, como as possíveis, reveladas pela 
sociologia das ausências e a sociologia das emergências" (SANTOS, 2006a, p. 802); 
sendo a sociologia das emergências, aquela que "procura identificar aquilo que 
existe em potencial, aquilo que ainda não é, mas que poderá vir a ser, e procura 
resgatar, multiplicar e diversificar as experiências" (VARGAS, 2011, p.113).  

O que propomos então, ao analisar o "conhecimento em administração", não 
é criar uma teoria geral para esse conhecimento, o que seria uma contradição com a 
nossa proposta metodológica, mas indicar o trabalho de Tradução que, nas palavras 
de Santos (2006b), buscaria captar dois momentos dos nossos estudos: a conexão, 
a relação hegemônica entre as experiências, e aquelas experiências que estão para 
além dessa relação, ditas contra-hegemônicas, permitindo criar "inteligibilidade 
recíproca entre as experiências" do mundo do conhecimento em Administração, 
possíveis fagulhas desse conhecimento que estamos tentando encontrar, uma 
tradução entre saberes, conhecimentos, experiências. Considerando que o trabalho 
de tradução confere uma possibilidade de concepção de um conhecimento- 
emancipação, tendo em vista, como já dito, que esse conhecimento atua sob a ótica 
da solidariedade que por sua vez considera as possibilidades de outras razões. 

A tradução entre saberes assume, assim, uma hermenêutica diatópica. Visto 
que interpreta duas ou mais culturas e identifica diferenças e igualdades gerando 
contribuição recíproca na complementação de ambas, pois para a tradução, 
nenhuma cultura é completa e nessa interação de práticas e saberes, ocorrem 
convergências e alternativas contra-hegemônicas. Em suma, como dito, o trabalho 
de tradução é um procedimento capaz de criar uma inteligibilidade mútua entre 
experiências possíveis e disponíveis sem destruir as suas respectivas identidades. A 
tradução, que denominamos, como pensa Santos (2006a) Intercultural, propõe-se a 
criar uma inteligibilidade entre diferentes saberes sem destruir um ao outro, e 
compreende três tarefas epistemológicas a saber: descolonizar; democratizar; 
desmercantilizar; a primeira (Descolonizar), explicita nas experiências de "Semear 
outras soluções" (SANTOS, 2005); Democratizar, explícitas nas experiências 
encontradas em "As vozes do mundo" (SANTOS, 2009b); e Desmercantilizar, 
expostas, analisadas e refletidas nas experiências da obra "Produzir para viver" 
(SANTOS, 2002). 

Essas experiências apontadas em Santos (2002, 2005, 2009b), bem como o 
percurso do seu pensamento, contemplam a transição paradigmática da Ciência, 



80 

preocupação constante das suas ideias; interpõe essa transição paradigmática como 
a transição do paradigma da modernidade, do conhecimento regulação para o 
paradigma emergente do conhecimento emancipação. No paradigma da regulação, 
somos reféns de um paradigma que nos coloca contra o sentido do universo; 
centrados nesse paradigma estão o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. No 
paradigma da emancipação está o conhecimento emergente, ainda em "dever ser". 

Nesse cenário, o conhecimento da Administração vem se tecendo; ora 
aproximando-se dos eventos históricos, sociais, não sendo imutável, nem ocupando 
uma esfera isolada do seu meio, ora sofrendo as consequências das tensões e 
crises, retroalimentando-se. Entretanto, enquanto conhecimento validado pelas 
forças hegemônicas, em sua trajetória possui imbricações com o poder hegemônico, 
com a ciência como reguladora e propulsora de desenvolvimento e progresso, 
pertencendo a um discurso de legitimação desse poder, principalmente no final do 
século XX e início do século XXI quando há uma prescrição centrada na 
globalização neoliberal. 

Nessa perspectiva, indagamo-nos ao longo dessa pesquisa quem produz, 
por fim, o conhecimento em Administração? Quais os contextos que o constituem? 
Como é assimilado? Essas são inquietações que nos acompanham e nos põem à 
prova, visto que, é inegável sua vinculação a uma geopolítica do conhecimento, a 
qual é definida por Santos (2010b, p. 29) como a problematização de “quem produz 
o conhecimento, em que contexto o produz e para quem o produz”. Do ponto de 
vista histórico, reconhecemos que o conhecimento em Administração é produzido a 
partir do norte global, em um contexto de modernidade e cuja produção reflete-se 
em prol de um capitalismo neoliberal.  

Tanto o norte global, como o sul global, que vimos tratando neste trabalho, 
são apresentados como uma metáfora, como o fazem todos os estudiosos dos 
estudos das epistemologias do sul e dos estudos descoloniais, não necessariamente 
um uso de identificação geográfica, mas principalmente político e social para 
designar uma expressão de locus epistêmico. Por conseguinte, a modernidade 
apresentada no contexto histórico no qual constituem-se os conhecimentos em a 
administração como ciência, são compreendidos sob a concepção de modernidade 
ocidental. 

Contudo, nessa perspectiva de modernidade, é impossível não haver uma 
tensão entre esses dois pilares, o da regulação social e o da emancipação social. A 
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título de compreensão, esses pilares estão postos em duas fortes tradições teóricas 
da modernidade ocidental, respectivamente, o Liberalismo Político e o Marxismo. 
“Enquanto o Liberalismo Político confina as possibilidades de emancipação ao 
horizonte capitalista, o Marxismo concebe a emancipação social num horizonte pós-
capitalista” (SANTOS, 2010b, p. 31). 

Nesse diapasão e ainda recorrendo à trajetória intelectual das ideias de 
Santos (2010b), ele afirma que o pensamento moderno ocidental é um pensar 
abissal, visto que está respaldado num sistema de distinções visíveis e invisíveis, 
fundado na tensão entre regulação e emancipação, e que nessa tensão o 
conhecimento possui seus fundamentos mais representativos, embora a linha que 
distingue os dois lados, seja manipulada por um lado da linha, tornando o outro lado 
invisível, como já apontamos. Assim de um lado está a Ciência, do outra a Crença, o 
Mito, vistos como conhecimentos antagônicos; os conceitos fundados na Ciência 
são aqueles considerados válidos, visíveis, e, do outro lado é produzida a 
invisibilidade, os conhecimentos rivais, como chama Santos (2002), ao tratar da 
“produção para viver” e não para ser explorado pelo sistema capitalista.  

Compreendemos que o conhecimento em Administração se aproxima dessa 
tensão entre o poder-regulação e o poder-emancipação. Se por um ângulo há uma 
imbricação ideológica entre a Administração e o poder hegemônico, também há uma 
exigência de desenvolvimento de um pensamento mais crítico, mesmo que não seja 
considerado um pensamento emancipatório, mas que possibilite uma perspectiva 
mais reflexiva sobre o cotidiano das organizações e a própria atividade do gestor. 

Contudo, após a configuração de um pensamento mais alinhado à 
concepção da colonialidade para repensar o conceito de modernidade ocidental, 
percebemos que a própria exigência da reflexão crítica perseguida por alguns 
autores do conhecimento em Administração, também estava centrada num horizonte 
de regulação, e percebemos também que a episteme que se sobressai nos 
trabalhos da área é, por vezes, reproduzido sem o devido olhar crítico da geopolítica 
do conhecimento, o que a tornava construta de uma episteme colonializante.  

Essa miopia diante do conhecimento regulação ocasiona a invisibilização de 
experiências latentes e desperdiçadas por não serem consideradas credíveis nas 
circunstâncias concebidas da Ciência. Ainda nos apoiando no pensamento de 
Santos, refletiremos a seguir, como são produzidas essas ausências, ao 
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observarmos as perspectivas da sociologia das ausências e sociologia das 
emergências proposta por Santos (2006b), e que já foram apontadas anteriormente. 

Ao se refletir sobre a modernidade propõe-se uma reflexão epistemológica, a 
qual deve renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social em busca de 
novas possibilidades para às questões do nosso tempo, conforme Santos e Mendes 
(2010). Tais referentes, prossegue Santos e Mendes, são questões não apenas 
social, político e cultural, mas epistêmicas, pois a maneira de trabalharmos o 
conhecimento foi repassada erroneamente; assim, a proposta alternativa é um 
investimento em uma nova epistemologia, a Epistemologia do Sul, sendo esta 
considerada em uma de suas explanações como:  

 
O conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, 
pela norma epistemológica dominante, valorizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes têm produzido e investigam as condições de um diálogo horizontal entre 
conhecimentos. A esse diálogo entre saberes chamam-se ecologias dos saberes (SANTOS E MENDES, 2010, p. 11).  

A Epistemologia do Sul possui, para seu defensor, uma perspectiva a longo 
prazo, pois, nesse caminho, deve também ser abandonada para formar um novo 
pensar sem norte ou sul, capaz de fazer a tradução. Ele não propõe formular uma 
teoria, caso fosse, estaria sendo novamente hegemônico e evitando o surgimento de 
novas possibilidades. Assim, parte-se da compreensão, que há uma lógica 
dominante na forma de assimilar o conhecimento. Essa lógica é permeada pela 
racionalidade indolente, que faz do conhecimento científico algo imutável, o qual 
subjaz qualquer outra compreensão de mundo possível. Romper com essa lógica é 
retirar o véu do que não foi possível reconhecer como existente, devido à cegueira 
causada pela colonialidade das ideias. 

 
3.3 POR UMA PROPOSIÇÃO SIMBÓLICA AO CONHECIMENTO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Nesse cenário, a crítica epistemológica suscita possibilidades de atuação, 

sob outras perspectivas. Santos (2010a) sugere na transição paradigmática, uma 
segunda ruptura, qual seja, da Ciência para o senso comum, excluindo, não os 
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conhecimentos da Ciência, mas uma ciência moldada no pensamento hegemônico e 
associada na atualidade do capitalismo neoliberal. Esse caminho da Ciência ao 
senso comum, deverá ser realizado com a atenção e o cuidado de não ser absorvido 
novamente pela regulação, mas sendo um movimento de expansão e contração, 
pois os dois lados devem coexistir para existir. Nesse compasso, "o conhecimento-
emancipação se constrói ao longo de uma trajetória entre a ignorância concebida 
como colonialismo e o saber concebido como solidariedade” (SANTOS, 2010b, p. 
32). Reconhecer essa ignorância faz parte desse desvelar, e conceber essa 
solidariedade é reconhecer e assumir a coexistência de outros conhecimentos; 
conhecimentos pluriversais, como dito por Mignolo (2006). 

A proposta dos autores latinos, referidos neste trabalho, é de ampliar o 
conceito de colonialismo por colonialidade, numa linha de tempo contínua da história 
que ainda se escreve, mas que foi escrita a partir de um paradigma imposto, 
caracterizado geo-epistemicamente, que avançou sobre o mundo da vida, por meio 
da égide da Ciência, pautada na racionalidade, na razão indolente, conforme Santos 
(2009a).  

Para dar prosseguimento a uma proposta que transcenda o cenário descrito, 
Mignolo (2006), trabalha numa perspectiva de gnose ou conhecimento limiar, 
propondo uma reflexão crítica sobre a produção do conhecimento que implica a sua 
redistribuição geopolítica, considerando que cada teoria possui papel e significado 
diferente do seu lugar geo-histórico para outros lugares onde migram; essa ação, em 
nossa interpretação, conflui ao paradigma da ciência prudente de Santos (2006a), e 
constituirá o conhecimento-emancipação, que é tecido nesses termos; inicialmente 
pelo desvelo de uma circunstância subscrita sob dominação, principalmente política 
por meio bélico e posteriormente sociocultural por meio da Ciência; para então 
oportunizar a solidariedade de conhecimentos, ou uma episteme centrada nas 
Epistemologias do Sul (SANTOS; MENDES, 2010). 

Esse desenrolar pode ser realizado por meio da desconstrução da lógica de 
produção de ausências numa aproximação a ecologia dos saberes. Mas como fazer 
uma construção de uma nova episteme pautada em um pluriversalismo? Santos 
(2009a, p. 31) propõe então que seja por meio do trabalho da tradução, já apontada. 

 
É por via da tradução e do que designo por hermenêutica diatópica que uma necessidade, uma aspiração, uma prática numa dada 
cultura pode ser tornada compreensível e inteligível para outra 



84 

cultura. O conhecimento-emancipação não aspira uma grande teoria, aspira sim a uma teoria da tradução que sirva de suporte 
epistemológico às práticas emancipatórias, todas elas finitas e incompletas e, por isso, apenas sustentáveis quando ligadas em rede.   

Como já apontado, Santos (2009a) refere-se há uma tensão entre regulação 
e emancipação no seio do paradigma dominante, na construção da ciência. 
Contudo, no tocante ao conhecimento da administração, parece prevalecer uma 
dominação do conhecimento-regulação, dada a força epistêmica que lhe é 
constitutiva, considerando-se que a naturalização das teorias sociais se ampliam 
para a ciência da administração conforme descrito pela constituição e 
desenvolvimento do conhecimento em Administração. 

A perspectiva do conhecimento-emancipação se dará por uma possibilidade 
de desvelamento, conforme descrita acima e, ao mesmo tempo, uma ampliação das 
fronteiras do pensamento. Considerando que o conhecimento em Administração se 
aproxima do cânone hegemônico, como dito, necessita-se realizar um alargamento 
de fronteiras desse conhecimento, para incluir outras razões, que possam ser 
contempladas conforme proposto por Mignolo (2006) quanto ao ser pluriversal.  

Assim sendo, em nossa concepção, ao denominarmos ciência da 
administração estaremos considerando o ponto de vista da regulação, enquanto que 
ao distinguir por conhecimento e pensamento em Administração, estamos nos 
aproximando de uma ampliação dessas fronteiras, prospectando uma fagulha de 
emancipação que possa ser gestada nessa fronteira que ora avança, ora recua. 
Interessante ressaltar que ao propor o movimento de avanço e recuo, descartamos a 
possibilidade de estarmos andando em círculos, visto que substituímos nossa 
percepção sob um único eixo, que permite o avanço e recua quando lhe é 
conveniente.  

Essa mudança de percepção deu-se, ao analisarmos as lógicas e contra- 
lógicas propostas por Santos (2006b); então percebemos quanto a nossa cognição 
está formada no paradigma regulação, constituindo nossas referências, por assim 
dizer, no pensamento colonializado do poder/saber, no sentido descrito pelos 
autores latinos, mitigando a possibilidade de saída do centro para as margens. A 
colonialidade parece ser uma força concêntrica que controla o movimento de avanço 
e recuo e ao associar-se ao Produtivismo, vale-se desse controle para aperfeiçoar-
se como sistema dominante por meio da reificação. 
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 Dito isso, a ideia de uma metáfora para representar esse movimento pode 
ser apropriada por meio do concêntrico e do exótico. 

Seguindo essa linha de raciocínio, metaforizamos que o conhecimento em 
Administração pautado sob a perspectiva da regulação adere a um movimento 
concêntrico, apesar de constituir ondulações, obedecem a um só referencial, são 
homocêntricos, oscilam, mas sob um único ponto. Dessa forma estão centrados sob 
a razão indolente e subjaz às lógicas de produção de não existência mantendo sob 
controle as ondulações que passam a ser concessões de uma pretensa 
emancipação, que será reabsorvida pela regulação. Sob esse conhecimento 
compreendemos a cultura do management. 

Seguindo a metáfora e em contraponto, apresenta-se o conhecimento 
excêntrico, que inicialmente precisa ser despido da assimilação com o exótico no 
sentido pejorativo de “esquisito”, “selvagem”, aludindo a uma figuração fantasiosa. 
Mas ao mesmo tempo se perguntando e por que não? Se o esquisito e o excêntrico 
estão à margem, fora do centro de referência? A compreensão de um conhecimento 
excêntrico sugere a compreensão, assimilação das contralógicas de produção de 
ausências, com a qual o sujeito será capaz de reconhecer-se como margem, mas 
pertencente a uma teia, e ao mesmo tempo que pertencente a uma teia ser capaz 
de criar a partir dela o seu próprio conhecimento concêntrico. 

Numa perspectiva de reencantamento, observamos que a melhor maneira 
de simbolizarmos o conhecimento-emancipação é aproximá-lo de uma outra forma 
de expressão do conhecimento, além da Ciência, a Arte. Especialmente as artes 
visuais cujas variações incluem a escultura, pintura, gravura, designer, entre outras 
formas de expressão que, por meio de formas e cores, apresentam percepções de 
mundo, vida, coisas, situações, objetos, lidando com os sentidos e a cognição, 
lembrando-nos de que é necessário pensar. Mas para que pensar? Em resposta, 
Santos, Brandão e Viana (2001) apresenta algumas razões.  

Porque estamos numa fase de transição paradigmática, numa fase em que 
temos que pensar qual é o tipo de conhecimento que pode nos conduzir da melhor 
maneira por essa transição, pois as transições são processos constituídos por 
descontinuidades, turbulências de escalas, agitação. E o pensamento constituído em 
outros períodos tem dificuldade em se adaptar a essas circunstâncias, romper com 
as barreiras impostas pela linearidade do pensamento, sair da égide das razões e 
pensar sob uma nova epistemologia.  
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Outra razão, também indicada por Santos, Brandão e Viana (2001), é a 
necessidade de refletir a própria ação e mobilização exigida para o pensar. A 
autorreflexão não trata apenas de autorreflexão individual, mas sim coletiva e pensar 
as razões do porquê dessa ação e mobilização. Esse processo implica uma decisão 
quanto a tarefas intelectuais, tarefas morais e tarefas políticas. Por isso, tem-se que 
ter uma lucidez indispensável. É preciso ter uma nova ciência social e um novo 
cientista social, para pensar a objetividade e a neutralidade impostas pela busca da 
verdade científica. 

Em sequência, é necessário pensar por que é necessário lutar contra o des-
pensamento, a inculcação de que não há alternativas a globalização hegemônica. 
Para pensar alternativas, precisa-se praticar a hermenêutica da emergência e para 
resgatar-se o conceito de Bloch (2006) do “ainda não”. Fazer emergir o que ainda 
não está presente por causa da hegemonia.  

Por fim, por que pensar? Simplesmente porque não podemos confiar em 
quem pensa por nós, em quem se arroga a pensar por nós. Por quê? Como é 
argumentado pelas lógicas de produção de ausências, porque nos dizem uma série 
de coisas que é perigoso tomar por verdadeiras (SANTOS; BRANDÃO; VIANA, 
2015). 

Pensar de maneira lúcida sendo contemporâneo no sentido dado por 
Agamben (2009, p. 46). Contemporâneo não é pertencer cronologicamente ao 
tempo, tendo aderência a ele, mas poder olhá-lo de longe e estar nele ao mesmo 
momento. “Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para 
nele perceber não as luzes, mas o escuro”. Não significa que no escuro não 
possamos ver, mas adaptar nossos olhos a essa escuridão não é estar na inércia ou 
passividade, mas é uma atividade para poucos que não se deixam ofuscar pela luz 
do seu tempo. 

Ver a desordem como fala Morin (2010), descolonizar como diz Mignolo 
(2010), para ter essa lucidez, essa autorreflexão e decidir de forma plurilateral, para 
poder emergir, e ver com uma distância crítica o que está a se passar; ter-se um 
pensar complexo, uma vez que esse tempo é complexo. 

Por essas razões, a arte é compreendida como uma possibilidade de deixar 
os observadores e criadores livres para expressar seu universo conceitual, admirá-lo 
ou repudiá-lo. A gama de sentimentos expressas sob forma de arte e a liberdade de 
interpretação alude a uma perspectiva própria à emancipação, onde o 
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reconhecimento do outro é possível, mas não garante que seja traduzido da mesma 
forma. Assim, a partir do pensar metafórico, elegendo a arte como o outro lado do 
pensar a Ciência, citamos duas alternativas metafóricas, para expressar em temos 
de simbolização, ideias acerca da Administração: Wood Júnior (2001) trabalha a 
perspectiva do teatro e do cinema numa simbolização para as organizações, 
compreendidas como espetaculares e, em 2011, apresenta o movimento 
Tropicalismo como simbolização para os estudos pós-coloniais na gestão de 
recursos humanos no Brasil.  

Reiteramos, com esses exemplos, a possibilidade do trabalho de tradução 
para pensar os aspectos constitutivos do conhecimento em Administração.  
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4 CARTOGRAFIA DO TERRITÓRIO: O MOVIMENTO EM GRANDE E PEQUENA 
ESCALA 

 
Com o objetivo de conhecer as perspectivas epistemológicas do 

pensamento em administração, analisamos os artigos nas cinco edições do evento 
Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, 
nos anos de 2011 a 2015, a partir dos títulos, resumos e palavras-chave, totalizando 
185 artigos. Não foi nossa intenção quantificar em categorias, tendo em vista que 
elas são compreendidas como pistas e não possibilidades conclusivas, o que seria 
pretensioso tendo em vista que o estudo do conhecimento em Administração, e sua 
epistemologia no Brasil é recente. Não obstante, mesmo sendo nova, convém 
identificar quais as possibilidades epistemológicas que estão por vir. 

Nesses termos, nossa análise inicialmente partiu de duas posições, uma em 
pequena escala e outra em grande escala. Em pequena escala agrupamos os 
trabalhos que diante dos temas nos sugerem uma aproximação, sendo eles: 
Economia Solidária, Racionalidade, Administração Pública e Domínios específicos. 
Analisados no item "Considerações específicas da produção intelectual". 

Em contraponto, fizemos o movimento em grande escala, em que 
observamos duas pistas de análises: a análise epistemológica da Administração 
(Cartograma temático 2)5; em que se apresentam as análises mais amplas sobre o 
conhecimento da Administração e, análise epistemológica em estudos 
organizacionais (Cartograma temático 3).  

Ainda em grande escala, observamos ocorrências significativas para uma 
compreensão da perspectiva epistemológica da Administração apresentadas no 
espaço em análise, e para efeito desse estudo agrupadas em; diversidade de 
estratégias metodológicas, diversidade de autores e diversidade de conteúdo, essa 
última denominada de interdisciplinaridade. Essas pistas serão abordadas no item 
"Considerações gerais da produção intelectual", apresentada no Colóquio 
Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração. 

                                                           
5 Cartograma conforme IBGE (2016) “é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, 

tendo como base os resultados de observações diretas ou a análise de documentação já existente, visa à 
elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão gráfica ou representação de objetos, elementos, 
fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização”. Representa uma dada variável 
que se busca estudar ou constar como representativa diante do estudo ou análise pretendido.  
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Por fim, apresentaremos o item: "Aproximações com o conhecimento- 
regulação" e "Aproximações com o conhecimento-emancipação" nos quais 
buscamos fagulhas de um pensar emancipador para o pensamento em 
administração no Brasil. Considerando os conceitos apresentados anteriormente e à 
luz da modernidade/colonialidade/descolonialidade.  

 
4.1 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 
APRESENTADA NO COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E 
SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO  

 
Articulamos a análise em grupos de tema que, em nossa compreensão, 

estão correlacionados e que discutem os aspectos epistemológicos da área, mas 
também apresentam autores, analisam experiências à luz de determinadas teorias 
ou indicam perspectivas de novas leituras, partindo de novos objetos de estudo. 
Assim obtivemos as seguintes pistas:  

Economia solidária: Esse grupo congrega temas como Gestão social, 
Gestão de comunidades, Economia da comunhão e organização substantiva, os 
quais se constituem temática recorrente no Colóquio. O crescente interesse pela 
economia solidária e seus aspectos de gestão impulsionaram, nos últimos quinze 
anos, um interesse por sua episteme, principalmente com a delimitação do chamado 
Terceiro Setor e a constituição, no Brasil, de diversas organizações não 
governamentais, associações, grupos produtivos e cooperativas, além do incentivo à 
economia solidária por parte do poder público. Verificamos, por meio das 
comunicações apresentadas no evento em tela, interesse por estudos sobre a 
racionalidade nessas organizações, e análise epistêmica partindo de novos aportes 
teórico-metodológicos, bem como, trabalha-se pela distinção da produção de 
conhecimento na esfera da gestão social, da produção de conhecimento das 
gestões públicas e privadas. 

A economia solidária tem-se destacado acentuadamente como uma área 
pontual no conhecimento em Administração, tendo eventos e publicações 
específicas para divulgação de suas pesquisas, como por exemplo o encontro 
nacional de pesquisadores em gestão social que em 2016 realizará sua IX edição. 

Conforme Cattani et al (2009, p.162) “a economia solidária pode ser 
entendida por congregar atividades econômicas organizadas segundo princípios de 
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cooperação, autonomia e gestão democrática”. Sendo uma área com possibilidade 
de emergência de experiências mais próximas da realidade nacional, potencialmente 
elencadas como uma área de experiências do sul global. No ensino superior, em 
algumas matrizes curriculares, constatam-se disciplinas relacionadas à gestão 
social, o que denota um crescente interesse pela área e uma oportunidade de 
apresentar a potencialidade dos conhecimentos em Administração fora do eixo 
público e privado. 

Racionalidade: estudos baseados em Guerreiro Ramos e Jünger 
Habermas. Os estudos sobre racionalidade nas organizações no Brasil foram 
bastante difundidos após o reconhecimento da obra de Guerreiros Ramos, a nova 
ciência das organizações. Por isso, ele é sempre citado em estudos que envolvem 
essa temática. Observamos interesse especial pela racionalidade instrumental e 
racionalidade substantiva; tema presente em todas as edições do evento, tão 
difundidos que possuem área temática própria; de 2011 a 2015 foram apresentados 
23 artigos nessa área, tendo ocorrido uma redução no ano de 2015. Citamos os 
exemplos de alguns títulos: “Tensão entre racionalidades: estudo de caso na ecovila 
Itapeba”; “Tensão entre racionalidades na abordagem substantiva das 
Organizações”; “As racionalidades segundo os teóricos do (pós)modernismo para a 
análise das empresas familiares”; “Epistemologia da Razão Substantiva de Guerreiro 
Ramos”; “Racionalidade e bases epistemológicas na qualificação de Gestores 
governamentais”; “Patrocínio, racionalidades e tomada de decisão: Um estudo em 
uma Organização do Terceiro Setor de Natal/RN”. 

Áreas de domínios específicos, observamos conforme o Cartograma 
temático 1, áreas como Finanças, Marketing, Balanced Score Card, Administração 
Estratégica, Empreendedorismo, começam a trabalhar as questões epistemológicas 
específicas de sua realidade. Como visto em capítulo anterior, a discussão 
epistemológica em áreas de domínio específico possuem trabalhos incipientes e tem 
seus primeiros passos em empreendedorismo, estratégia e marketing (SERVA, 
2013); ganham respaldo entre estudiosos dessas áreas e se constituem em 
trabalhos que passam a ser utilizados como referências por apresentarem de forma 
ampla as origens epistêmicas e suscitam possibilidades para a área de estudo, 
apontando caminhos e novos estudos em epistemologias específicas, como os 
encontrados no colóquio e que se apresentam como produção nacional. 
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Nas áreas de Marketing, Balanced Score Card e Estratégia, conforme o 
Cartograma temático 1, prevalecem o estágio de identificação dos paradigmas que 
na atualidade mantêm relação e sustentam suas principais referências teóricas em 
seus domínios de atuação, sob essa análise, os autores identificaram aproximação 
ao paradigma funcionalista. 

No que condiz à área financeira, observamos além da identificação com o 
paradigma positivista e funcionalista um movimento em torno da inserção de análise 
multiparadigmática6 específica para finanças comportamentais e pessoais. A análise 
multiparadigmática na área financeira permite a relação com a realidade mais 
complexa na qual o ser humano interage. Essa é uma possibilidade ainda utilitarista, 
pois se apropria de uma abordagem mais ampla a fim de conhecer para dominar, 
contudo não se exclui a importância da tendência a uma abordagem mais próxima à 
complexidade. 

                                                           
6 O multiparadigmático é compreendido como uma estratégia de adoção de perspectivas teórico metodológicas 

diversas. Nele se podem obter similaridades e alternâncias teóricas mediante a complexidade de um fenômeno 
organizacional. 
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Cartograma Temático 1 – Estudos epistemológicos em áreas de domínios específicos 
ÁREA TÍTULO DESCRIÇÃO 

FINANÇAS 

Finanças corporativas: 
sua organização e base 
epistemológica 
(2013) 

Evidenciar como estão organizados os estudos em administração financeira e qual é o paradigma que 
dá sustentação as teorias apresentadas até a atualidade. Ficou entendido que a corrente do 
positivismo, racionalismo e racionalidade instrumental predominam sobre as decisões e embasam a 
teoria financeira. No entanto observa-se uma análise multiparadigmática e uma mudança de corrente 
ao analisarmos as finanças comportamentais pela teoria da complexidade e da racionalidade 
substantiva, sendo que este último enfoque é encontrado também nos estudos em finanças pessoais.  

Um resgate 
epistemológico do 
conhecimento em 
finanças (2011) 

Discutir epistemologicamente a evolução da Teoria das Finanças, desde seu provável surgimento até o 
momento atual. Pretende-se demonstrar que as finanças tradicionais e as finanças modernas, são fruto 
direto de correntes como o racionalismo, o positivismo e suas vertentes, como o utilitarismo, e que 
recentemente, o paradigma da complexidade tem influenciado de maneira contundente o arcabouço 
teórico das finanças, proporcionando novas formas de se entender o mecanismo dos mercados 
financeiros. Permite a inserção de elementos psicológicos, biológicos e neurais no arcabouço teórico 
das finanças, a fim de termos cada vez mais, modelos condizentes com a realidade em que se insere o 
ser humano. 

MARKETING Marketing! Onde está o 
paradigma? (2013) 

Verificar por meio do conceito de paradigma, novas perspectivas de compreender as pesquisas 
acadêmicas em marketing, a evolução do pensamento de marketing e as metodologias utilizadas nos 
estudos da qualidade de serviço. 

BALANCED SCORE 
CARD 

Os fundamentos 
conceituais do Balanced 
scorecard: uma análise 
epistemológica da 
argumentação proposta 
por Robert Kaplan 
(2013) 

Examinar os recursos argumentativos empregados por Kaplan (2008a) em seu artigo “Conceptual 
Foundations of the Balanced Scorecard” para buscar validação de sua metodologia - Balanced 
Scorecard - junto à comunidade científica, à luz das bases epistemológicas que orientam as pesquisas 
no campo dos estudos organizacionais, a saber, os paradigmas funcionalista e crítico. 
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O Paradigma 
Funcionalista e o 
Balanced Scorecard: 
Uma análise 
epistemológica confirma 
a abordagem 
hegemônica (2014) 

Hipótese de que o Balanced Scorecard (BSC) é significativamente associado ao paradigma 
funcionalista. 
Confirmam a hipótese que fomentou a pesquisa, evidenciando a orientação do paradigma funcionalista 
no BSC 

 
ADMINISTRAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

Contribuição das 'visões 
baseadas em práticas 
sociais' para a estratégia 
na administração (2011) 

Desenvolver uma exposição e discussão sobre qual a contribuição das 'visões baseadas em práticas 
sociais', atualmente com forte exposição no campo dos Estudos Organizacionais, para o tema da 
Estratégia na Administração. Principal contribuição das 'visões baseadas em práticas sociais' é 
oferecer um olhar mais realístico acerca da complexidade organizacional, a partir do foco nas práticas 
de gestão sustentadas numa realidade organizacional, possibilitando uma análise de elementos 
racionais, teoréticos, laborais e viscerais existentes na natureza multifacetada delas. 

Os Paradigmas 
Interpretativista, 
Funcionalista, 
Humanismo Radical e 
Estruturalismo Radical 
adotados no Estudo 
sobre Estratégia 

Realizar um estudo bibliométrico na busca de observar em quais paradigmas, os estudos realizados 
sobre estratégia se enquadram, considerando a ótica dos quatro paradigmas de Burrell e Morgan. 
Constatou-se a predominância do paradigma funcionalista, assim como uma reduzida presença de 
artigos que explicitam as suas escolhas teórico-metodológicas, como fundamento para seus estudos 
empíricos. 

Por uma síntese crítica 
do planejamento formal 
e da Estratégia como 
prática (2014) 

Considerações sobre a relação do planejamento formal e as ações dos indivíduos, pela via do realismo 
crítico. 

Os pressupostos 
epistemológicos do 

Analisar os fundamentos epistemológicos da evolução dos estudos sobre planejamento estratégico. 
Embora haja alguns pressupostos similares, em termos gerais podemos indicar que Ansoff se 
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planejamento 
Estratégico: do precursor 
ao seu principal crítico 
(2015) 

caracteriza por premissas funcionalistas, enquanto Mintzberg se aproxima do paradigma crítico, 
sobretudo quando se considera especificamente o campo de conhecimento da estratégia 
organizacional. 

EMPREENDEDORISMO 
Limitações 
epistemológicas do 
Ensino de 
Empreendedorismo 

Contribuir para o debate acerca da necessidade de um aprofundamento da discussão sobre os 
fundamentos epistemológicos dos conteúdos ministrados nos cursos de graduação em Administração, 
em especial nas disciplinas voltadas à formação de empreendedores. Permitirá uma melhor 
compreensão das deficiências estruturais do capitalismo e da inadequação da formação tradicional de 
empreendedores voltados para a lógica do mercado. 

Fonte: Anais do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração (2011-2015).  
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Consideramos que esses estudos de identificação dos paradigmas que 
suportam as teorias e ferramentas das áreas específicas são um passo relevante 
para compreensão da constituição do conhecimento nessas áreas. 

Evidenciamos que há um interesse quanto à identificação e aprofundamento 
da discussão sobre os fundamentos epistemológicos dos conteúdos que compõem 
áreas específicas da Administração, conforme verificado nos temas do Cartograma 
temático 1. Porém, é necessário que além da identificação seja feita uma leitura 
interpretativa dessa informação estabelecendo limites e possibilidades dentro e fora 
do paradigma identificado. Dessa maneira, a contribuição para o campo em questão 
será substancial no sentido de promover um discernimento do papel dos gestores 
frente à sociedade e frente às abordagens identificadas para cada área. 

Destacamos dentre essas áreas, o trabalho sobre Epistemologia ligado ao 
Empreendedorismo "Limitações epistemológicas do ensino de Empreendedorismo”, 
pois se constitui em um estudo que além de identificar os fundamentos que balizam 
o Empreendedorismo, posiciona-se quanto ao tipo de abordagem utilizada na 
formação tradicional de empreendedorismo. Esse tipo de trabalho chama atenção 
pela proposição em despir as verdades únicas da área específica, principalmente na 
área do empreendedorismo em que há uma disseminação muito forte de uma 
cultura do management.  

Essa atitude aproxima-se de um desvelamento do que está imposto 
epistemologicamente, desnaturalizando um discurso aceito sem assimilação, 
reforçando uma ausência de opções por desconhecimento de outras perspectivas 
que não as que são expostas como únicas. Por esse motivo, reforçamos que a 
identificação do locus do discurso, a desmistificação da neutralidade do discurso e a 
desuniversalização das teorias contribuem para uma crítica descolonial.  

Corrobora para que não haja uma reprodução passiva de discursos prontos 
consumidos constantemente por diversos discentes e docentes na academia. Fora 
dos muros da academia, as circunstâncias não são diferentes, talvez obtenham uma 
proporção maior devido à cultura gerencial fortemente presente não apenas na 
classe empresarial, mas no mundo da vida. 

Área de administração política, congregamos nessa pista todos os 
trabalhos que se referem à gestão pública e administração pública, apesar de não 
terem uma expressão em quantidade, eles estão relacionados a outros temas como 
racionalidade e gestão, corroborando com a nossa perspectiva interdisciplinar. 
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 Citamos os exemplos de alguns títulos: “Racionalidade e bases 
epistemológicas na qualificação de Gestores governamentais”, “A ideologia 
neoliberal e a formação de administradores públicos à luz das lentes 
epistemológicas de Louis Althusser”, “Uma análise epistemológica do conteúdo das 
regras deontológicas do código de ética do servidor público federal do Brasil”, “As 
possibilidades epistemológicas para a ampliação da Teoria da Administração 
pública: o novo serviço público”, “As Contribuições dos Estudos Críticos em 
Administração e os Desafios da Gestão e de Políticas Públicas Intersetoriais para 
Pessoas em Situação de Rua em Florianópolis (SC/Brasil)”, “Redução sociológica do 
conceito de eficiência: uma ressignificação para a gestão pública”. 

Feitas essas considerações, podemos inferir que os estudos apresentados 
no Colóquio, extrapolam os paradigmas de Burrell e Morgan, visto que, em alguns 
casos, não há adesão a um paradigma, mas a uma análise multifacetada, o que 
discorda da proposta de unilateralidade do paradigma sociológico dos autores 
canadenses. Talvez, por isso, foi difícil inicialmente identificar, dentro da proposta 
desses autores o raciocínio desenvolvido, pois além do Colóquio ser um espaço 
para exposição multifacetada dos estudos da área da Administração, constitui-se em 
espaço para pensar o pensamento. A quantidade e a diversidade de títulos 
apresentados nas cinco edições são consideradas como uma demanda residual que 
estava em latência e carecia de espaço próprio para tal articulação.  

Partindo dessa posição, numa análise em grande escala dos trabalhos 
apresentados no evento em tela, evidenciamos que estes fogem à perspectiva do 
antagônico, aproximando-se da perspectiva dual, isso significa que o espaço 
proposto se consolidou como uma grande arena não de disputas, mas de 
possibilidades. Constitui-se em um espaço para exercício da tradução, considerando 
tradução uma rede de ideias e autores diversificados, como apontado. 

Assim posto, a capacidade de contextualização apresentada é de englobar 
diversas compreensões acerca da epistemologia e sociologia do conhecimento em 
administração, e nos faz crer que a perspectiva para esse campo de conhecimento 
no Brasil, caminha numa possibilidade de pensamento mais amplo e pluridisciplinar, 
aceitando as várias nuances que possibilitam um pensar sobre a Administração, 
sem negar a possibilidade de se reconstruir a cada nova perspectiva. 

Dentre os trabalhos apresentados no Colóquio não identificamos exaltação 
da cultura do management, comum ocorrer em eventos que tratam de áreas 
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específicas como marketing, logística, recursos humanos. Por ter uma abordagem 
sociológica e epistemológica, encontramos possibilidades diversas de discussões 
que questionam ponderam e apresentam reflexões para uma melhor compreensão 
da ligação do conhecimento da Administração no mundo atual, possibilitando novos 
questionamentos e novas possibilidades. 

Por outro lado, esse ponto de vista pode vir a sofrer críticas, como trabalhar 
questões mais abertas sobre o conhecimento em Administração se não temos 
certeza de qual objeto ela trata, qual a sua finalidade. Nosso entendimento é que 
sob o paradigma da complexidade o conhecimento em Administração como em 
outras áreas do saber pode ter a perspectiva em movimento, ora transitando em 
organizações, ora sob o gestor e ora centrado em procedimentos administrativos, 
ou mesmo numa congruência dos três, pois se trata de uma área do conhecimento 
totalmente favorável à interdisciplinaridade.  

 
4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS DA PRODUÇÃO INTELECTUAL APRESENTADA 
NO COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 

 
No conjunto dos trabalhos analisados observamos dois movimentos, um de 

análise epistemológica da administração (Cartograma temático 2); outro, de 
análise epistemológica em estudos organizacionais (Cartograma temático 3), 
cujas exemplificações de alguns títulos são apresentadas nos cartogramas que 
seguem.  

A distinção que fazemos entre essas duas pistas é meramente didática, pois 
na primeira encontramos movimento de análise do escopo epistemológico da 
administração, uma série de trabalhos que buscam estudar, discutir, conhecer ou 
refletir as bases epistemológicas da área da administração e da atuação do 
profissional. A segunda, por sua vez, aprofunda-se em temas relacionados ao 
campo específico dos estudos organizacionais, mas que também buscam contrapor 
ou apresentar novas perspectivas à luz de determinados autores ou abordagens.  

Em ambos, inferimos a capilaridade que os estudos em Administração 
possuem para atrair novas possibilidades de análises dentro da variedade de 
abordagens, autores e paradigmas apresentados pela Ciência, numa interação que 
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alarga a visão sobre um campo, muitas vezes, apenas prescritivo e processual, 
como é o da Administração.  

Quanto ao cotejamento com a revisão teórico-metodológica que vem nos 
amparando podemos apontar uma aproximação com a sociologia das emergências 
no momento em que esse alargamento da visão quanto ao conhecimento em 
administração não está circunscrito a possibilidade de constituir-se como ciência 
fechada, num ciclo vicioso, ao qual nos referimos na introdução desse trabalho. Mas, 
expande a visão para uma perspectiva que absorva as várias nuances da sociedade 
nos estudos específicos da área de conhecimento em administração. 

Como sociologia das emergências, busca uma contração do futuro num 
sentido de identificar as experiências que comportam as possibilidades futuras a 
esses estudos. 
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Cartograma Temático 2 – Temas com aproximações à análise Epistemológica da Administração. 
Análise epistemológica da administração 

2011 
O estatuto epistemológico e ontológico do conceito weberiano de burocracia. 
Conhecendo o campo da ciência da administração no Brasil através de um olhar epistemológico. 
Refletindo sobre o campo científico da Administração e a atuação do pesquisador. 
Reproblematizando a formação de administradores no Brasil: questões e tendências à luz da Dialética negativa. 
A virtude epistêmica do administrador: primeiras explorações 

2012 
Bases epistemológicas da avaliação dos Cursos de Administração no Brasil. 
Uma análise epistemológica do conteúdo das regras deontológicas do código de ética do servidor público federal do Brasil. 

2013 
Reflexões preliminares sobre a constituição da administração como ciência 
Filosofia na Administração: abordagens clássicas da administração à luz do pensamento filosófico. 
Uma reflexão epistemológica sobre a formação do administrador e a sua ciência. 
Nem só de debates epistemológicos vive o pesquisador em administração: alguns apontamentos sobre disputas entre paradigmas e campo científico 

2014 
O campo científico da administração: percursos e percalços. 
Proximidade doxológica no campo das ciências administrativas: ensaio sobre possíveis limitantes metodológicos. 
Independência ou Norte: reflexões sobre as contribuições de Boaventura de Sousa Santos para o campo do conhecimento na Administração brasileira. 
The international business and management discourse and epistemic colonization in Brazil In the 1950s and 1960s : a postcolonial reading of Guerreiro Ramos. 

2015 
Diversidade metodológica nos estudos em administração: liberdade ou contribuição para a fragmentação da ciência? 
Fonte: Anais do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, (2011-2015). 
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Cartograma Temático 3 – Temas com aproximações à análise Epistemológica em Estudos Organizacionais. 
Análise epistemológica em estudos organizacionais. 

2011 
Possíveis contribuições da sociologia processual de Norbert Elias para pensar o campo dos estudos organizacionais. 
Com os olhos no passado: as possibilidades de um diálogo entre a teoria das organizações e Norbert Elias. 
Desenvolvimento paradigmático da teoria das organizações: uma abordagem crítica e a concepção de indivíduo na perspectiva emancipatória. 
Identidades, práticas discursivas e racionalidades: uma proposta para a compreensão do contexto organizacional. 
A teoria ator-rede e os estudos organizacionais brasileiros. 

2012 
"Pantaleão e as visitadoras": análise sócio organizacional do Filme peruano baseado no livro de Vargas Llosa. 
O “tipo burguês” e o pensamento organizacional. 
A racionalidade organizacional na perspectiva do desenvolvimento: uma análise de distintas concepções organizacionais. 

2013 
Epistemologia habermasiana, pesquisa-ação e socioanálise: uma proposta para os estudos organizacionais. 
Estudos organizacionais e complexidade: Prigogine, Stacey e Morin. 

2014 
Trifuncionalidad y Estructuración: un marco de análises organizacionais. 
Pesquisa qualitativa e estudos organizacionais: história, abordagens e perspectivas futuras. 
Para além dos paradigmas nos estudos organizacionais: o círculo das matrizes epistemológicas. 
Abordagem multiparadigmática em estudos organizacionais: indo muito mais além da visão hegemônica. 

2015 
Sujeito-racional ou sujeito-descentrado? a problemática do sujeito na modernidade e sua apropriação nos estudos organizacionais. 
Fonte: Anais do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração, (2011-2015). 
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Nos Cartogramas temáticos 2 e 3 é possível ter uma ideia das temáticas 
discutidas. Selecionamos algumas delas para demonstrar a nossa análise, e dada a 
diversidade encontrada, concluímos que o Colóquio consiste em um espaço 
democrático para a exposição e confronto de ideias. Democrático pelo fato de 
acolher várias abordagens e tendências de pensamento sem restrição ou 
especificações teóricas metodológicas que inviabilizem a submissão e aceite das 
comunicações. 

Consideramos que foi oportuna a criação desse espaço por dois motivos, 
primeiro ser uma área recente e carente, de referências; segundo, apesar de ser 
recente, havia uma demanda por espaços devido à latência existente para discussão 
quanto aos aspectos epistemológicos e sociológicos do conhecimento em 
administração; principalmente depois da inserção da disciplina Epistemologia da 
Ciência ou Epistemologia da Administração em programas de pós-graduação strictu 
senso, gerando uma demanda de trabalhos que necessitam de fóruns específicos 
para uma convergência de mentes dispostas a pensar/estudar o pensamento. 

Identificamos também um interesse pela discussão da ciência, sua 
epistemologia e as abordagens que podem ser consideradas ao associar ao 
conhecimento da administração. Além disso, há uma preponderância de temas 
ligados a identificação paradigmática seja específica da administração em termos 
gerais, seja dos estudos organizacionais.  

Isso denota um interesse em compreender a constituição do conhecimento e 
quais as bases nas quais foi constituído. Essa é uma pista de análise para um 
despertar de que o conhecimento em Administração não se constitui ou se 
desenvolve de forma despretensiosa, mas sim amparada por bases ligadas a 
aspectos políticos e ideológicos, conforme nos referimos em sessão anterior. Dessa 
forma, identificamos de modo geral aspectos ontológicos, metodológico e 
epistemológicos, sendo discutidos diante de abordagens ligadas às Ciências 
Sociais, à Psicologia, à Economia, dentre outras ciências. 

 
4.2.1 Diversidade de Estratégias Metodológicas 

 
Apesar de não ser esse o foco central do evento, pois muitos artigos são 

ensaios que apresentam confronto ou aproximações teóricas ou inserem novos 
autores na análise de assuntos já recorrentes; e, por esse motivo, não apresentam 
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uma estratégia de pesquisa mais apurada para comprovações ou refutações, 
mesmo assim, esse item se destacou por trazer algumas possibilidades 
interessantes.  

Verificamos que algumas estratégias aparecem como uma alternativa viável 
tanto para análise da epistemologia da Administração em seu escopo enquanto 
ciência, quanto para a análise epistemológica de domínios específicos, e quanto a 
análise organizacional, tendo em vista que essas três categorias são recorrentes nos 
temas apresentados.  

Assim, além da análise qualitativa e quantitativa, comuns nas pesquisas em 
administração, identificamos algumas possibilidades metodológicas, dentre elas, o 
uso da historiografia; cartografia das controvérsias; análise descritiva; etnografia 
(observação participante); etnografia multissituada; estudos baseados em prática; 
análise do discurso; análise comparativa; usos de metáforas e da literatura na 
análise organizacional. Ressaltamos que dentre essas estratégias de pesquisa, nos 
chamou atenção o emprego da literatura para análise organizacional, devido ao seu 
pouco uso na área da administração, citamos os artigos “Pensamento administrativo 
brasileiro: aproximações necessárias com a história e a literatura e administração”, 
“Graciliano Ramos e Guerreiro Ramos: a crítica social na literatura e nos estudos 
organizacionais” e, “Questão social: entre o “Robinsonismo” e o “Étiennismo”, como 
representantes dessa possibilidade de estratégia metodológica. 

Essa diversidade nos conduz a um estudo apresentado no próprio Colóquio, 
por Tonet (2015), sobre as estratégias metodológicas realizadas na Administração e 
que são adaptadas ou emprestadas de outras áreas, conforme o quadro a seguir 
(Quadro 10). 

O emprego de métodos tomados por empréstimos de outras áreas da 
Ciência é um tema recorrente na administração gerando divergências. Alguns 
acham salutar devido à complexidade em que vivemos, adequando-se aos diversos 
contextos por meio de um método mais apropriado mesmo que seja desenvolvido e 
aperfeiçoado por outras áreas. Outros autores contestam com o argumento de que 
isso fragiliza o campo da Administração, inferiorizando-a como ciência e que é por 
meio do método que algumas áreas se fortalecem perante outras.  

No estudo de Tonet (2015), apresenta-se um quadro conceitual das 
metodologias, suas origens e em quais disciplinas são comumente empregadas.  
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Cabe frisar, conforme demonstrado, o quanto a perspectiva crítica está 
associada ao método teórico e às metodologias de origem na filosofia, antropologia, 
psicologia e educação, áreas que possibilitam uma interdisciplinaridade capaz de 
fornecer um referencial crítico associado aos estudos nas áreas organizacionais; 
enquanto os métodos quantitativos e com utilização de casos são desenvolvidos em 
áreas específicas e funcionais. 

 
Quadro 10 – Origens das metodologias utilizadas na Administração 

METODOLOGIA ORIGEM (PRECURSORES) DISCIPLINA ADMINISTRATIVA 
DE USO PRIORITÁRIO 

Fenomenologia  
Filosofia, depois apropriada pela 
psicologia e a educação (Hurssel, 
Heidegger)  

Estudos Críticos em Administração  

Etnografia  Antropologia Cultural  
(Malinowiski, Radcliff-Brown)  

Estudos Críticos em Administração, 
Marketing e Recursos Humanos  

Análise de Discurso  Filosofia/Lingüística (Pêcheux, 
Fairclough)  Estudos Críticos em Administração  

Estudo de Caso  Medicina, Psicologia e Direito  Todas  
Grounded Theory  Sociologia (Glasser e Strauss)  Todas  
Pesquisa-ação Psicologia (Kurt Lewin)  Mais utilizada em disciplinas ligadas 

a atividade de consultoria  
Focus group  Sociologia (Robert K. Merton)  Marketing, RH  
Metodologias 
Quantitativas  

Variadas, a partir da Matemática e 
Estatística  

Pesquisa Operacional e Produção, 
Marketing, RH e outras disciplinas 
funcionais  

Fonte: Tonet (2015). 
 

Com efeito, observamos o que Chevalier e Loschak, nos falavam em 1980, 
quanto ao uso de metodologia e que os autores chamavam atenção aos 
instrumentos de análise do conhecimento em administração, que por vezes é 
questionada por absorver instrumentos de análises pertencentes ou desenvolvidos 
no âmbito de outra ciência. A autonomia de uma ciência não depende 
especificamente dos seus métodos devido à tendência à universalização dos 
instrumentos de análise e isso é um primeiro passo para a interdisciplinaridade.  

Por isso, é legítimo que o conhecimento em administração busque o 
conhecimento de outras ciências “a fim de alargar e aprimorar a sua problemática, 
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enriquecer os seus instrumentos conceituais e aperfeiçoar as suas técnicas de 
investigação” (CHEVALLIER; LOSCHAK, 1980, p. 58). Mas, para isso, é necessário 
vigilância epistemológica e reflexão sobre os métodos, conceitos e técnicas 
adaptadas de outras ciências para a Administração. 

Ressalta-se a importância de uma abordagem integrativa na qual será 
possível obter diversos olhares sobre um mesmo fenômeno, o que não significa que 
esses olhares serão justapostos, mas colocados à serviço de uma problemática. 
Essa integração não pode ser feita de modo leviano sem a reflexão epistemológica 
necessária para tal. 

 
A Administração deve ser tratada, não como uma entidade, superior 
e transcendente ao campo das relações sociais, mas como um fato singular que apenas adquire significação se for posto em conexão com os outros fatos sociais e ligado aos processos existentes no 
conjunto da sociedade (CHEVALLIER E LOSCHAK, 1980, p. 69).  

4.2.2 Apresentação de diversos autores para análises organizacionais e/ou 
análise epistemológica de domínios específicos 

 
Apesar de a intenção desta cartografia não ter foco na descrição dos 

autores presentes nos temas dos artigos, incondicionalmente observamos a gama 
variada de autores nos quais amparam-se as análises epistemológicas e 
organizacionais dos trabalhos, nosso foco de pesquisa. Senão vejamos: em 1995, 
Vergara e Carvalho Júnior, apresentaram um estudo sobre a produção científica 
brasileira na área de organizações, concluindo que era significativamente 
amparada por um referencial estrangeiro, sobremaneira estadunidense e uma 
menor representação por grupos de autores franceses, britânicos, alemãs e 
canadenses, havendo em segundo lugar a busca por referências brasileiras; em 
2001, Vergara e Pinto, apresentou-se um estudo dando prosseguimento ao 
anterior, o qual apontou que as referências americanas continuam como as mais 
apontadas, e em segundo lugar as brasileiras.  

Nesse contexto, observamos com esperança de mudanças paradigmáticas, 
os resultados das referências constantes nos trabalhos do evento em análise, pois, 
grande parte das fontes bibliográficas citadas vão dos clássicos aos 
contemporâneos das ciências sociais, como, Durkheim, Weber, Marx, Adam Smith, 
Ricardo; e contemporâneos, Sousa Santos, Kuhn, Foucault, Freud, Lacan, Simmel, 
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Popper, Habermans, Talcot Parsons, Norbert Elias, Bruno Latour, Edgar Morin, 
Giddens, elevando os referenciais a um pensamento universal. 

Ainda mais alvissareiras são as citações de autores brasileiros, dentre eles; 
Guerreiro Ramos, Fernando Prestes Motta e MaurícioTragtenberg, acompanhados 
de autores mais recentes como Carlos Osmar Bertero, Silvia Constant Vergara e 
Ana Paula Paes de Paula, Rafael Alcadipani, Alexandre Carrieri, Genauto Carvalho 
França Filho, Maurício Serva, Fernando Guilherme Tenório, Caroline Andion, Carlos 
Osmar Bertero, Thomaz Wood Junior, Tânia Fischer, dentre outros, também 
brasileiros, mas que estão fora do foco da avaliação de nosso trabalho.  

Essa diversidade de autores e referências teórico-metodológicas, suscita 
consigo, múltiplas visões de abordagens para análise dos problemas que se 
pretende estudar. Contudo, ainda nos ressentimos da citação de autores latinos 
americanos, além dos brasileiros, talvez denotando que ainda não confiamos nas 
fontes de referência das epistemologias do sul, do pensamento descolonial; talvez 
ainda estejamos reforçando a ideologia do pensamento local, o que já torna-se 
positivo, mas sem articular com pensamentos que carregam consigo as diferentes 
abordagens de uma descolonização das ideias, nos amparando nos clássicos, é 
certo, mas ainda olhando para os nossos próprios pés. Mas, apesar da ênfase 
comentada, encontramos três artigos que apontavam referências aos autores do 
movimento modernidade/colonialidade, “Em defesa da opção descolonial em 
administração: rumo a uma concepção e agenda”, “Organização familiar ‘otherwise’”, 
“The International Business and Management Discourse and Epistemic Colonization 
in Brazil in the 1950s and 1960s: A Postcolonial Reading of Guerreiro Ramos”. 
Esses artigos abrem perspectivas para o pensamento contra hegemônico, 
descolonial, a partir das referências de autores como Walter Mignolo, Henrique 
Dussel, Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Ramón Grosfoguel, entre outros. 

Mas como já mencionado, ainda persistem referências ao aporte de 
autores europeus oriundos das ciências sociais, como podem ser localizados 
aqueles vinculados aos paradigmas sociológicos de Burrel e Morgan, divididos 
entre o funcionalismo, estruturalismo, humanismo radical e estruturalismo radical, 
sendo estas duas últimas correntes teóricas, menos acentuadas. Verifica-se ainda, 
que a produção intelectual do conhecimento em administração adere ao modelo 
proposto por Burrel e Mogan a partir da citação de autores vinculados aos 
paradigmas por eles adotados, ora contrapondo-os, ora assimilando-os, como é o 
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caso de artigos que discutem a abordagem funcionalista na administração, os 
estudos de burocracia na administração pública, a racionalidade nas organizações 
ou a consideração do subjetivismo nos estudos organizacionais. 

Consideramos além da referência teórico-metodológica de correntes e 
autores ligados ao norte global, em especial Estados Unidos e Inglaterra, que essa 
influência diz respeito à reificação sutil, influenciada pela ideologia das ideias 
colonialistas existentes, em termos de produtivismo acadêmico, no qual é bem 
aceito o fato de citar determinados autores e correntes no sentido de validar a 
comunicação perante a comunidade acadêmica, principalmente quando se trata de 
publicações em meios de divulgação em língua estrangeira.  

Ao identificarmos acentuado emprego de autores do norte global, como 
referências teóricas, vimos reforçada a geopolítica presente na área das Ciências 
Sociais e conseguinte na Administração. Nesse sentido, também observamos o 
baixo emprego de autores da literatura brasileira, tendo em vista que em outras 
áreas ocorre com frequência referências a obras e autores da literatura nacional e 
até latina, seja em prosa ou em verso. Essa possibilidade abre caminho para 
trabalhar com aspectos da brasilidade, captados em obras que não 
necessariamente se referem a métodos elaborados de coleta e análise de dados, 
mas possuem riqueza de análise e de descrição da realidade do país, do seu povo 
e da sua cultura, captada por um olhar diferente da academia e que talvez por isso, 
consiga se desamarrar das medidas cartesianas ou de refutações, deixando o 
espírito livre para assimilação, do conhecimento do senso comum, e quem sabe já 
estivessem se iniciando na possibilidade de ir deste para a Ciência, já buscando 
um dever ser do conhecimento, um conhecimento-emancipação como sugere 
Santos (2006a). 

Cabe ainda reforçar o argumento da constituição "norteadora" das ciências 
sociais, e no caso da Administração uma Ciência Social aplicada, desde a 
fragmentação do conhecimento nas universidades; conforme Wallerstein, (2002, p. 
205) “A Ciência Social tem sido eurocêntrica ao longo de toda a sua história 
institucional”, expressa por meio da Historiografia, do Universalismo, do conceito de 
civilização, do seu entendimento sobre orientalismo e pela concepção de progresso 
e sua imposição; por meio dessas ideias validou-se o universalismo europeu nas 
ciências sociais, conforme o autor. 
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Nesse sentido, podemos sugerir que esse universalismo europeu pode se 
perpetuar com o pensamento em Administração caso as fronteiras não estejam 
abertas para novas perspectivas. Ou seja, as evidências oriundas dos trabalhos 
apresentados no colóquio denotam que estamos buscando identificar as bases 
constituintes do conhecimento em Administração, partindo de uma premissa 
paradigmática universalizada, devido à gama de autores europeus. Se por um lado, 
a ciência da Administração em sua versão prescritiva é adepta da cultura do 
management mantendo observância aos autores, principalmente americanos; por 
outro, podemos invocar Bloch (2006) e seu pensamento do "ainda não", ou seja 
ainda não temos um pensamento suleado (FREIRE, 2011) nesse conhecimento 
das ciências sociais e no conhecimento da Administração, mas já há indícios de 
que estamos refletindo numa postura paradigmática contra-hegemônica, a exemplo 
das metáforas do movimento tropicalista referidas em trabalhos da Administração 
no evento analisado, proposto por Wood Júnior, Tonelli e Cooke (2011), embora 
ainda seja necessário parcimônia para os trabalhos serem aceitos nos eventos 
acadêmicos. 

Essa consideração nos remete ao grupo latino-americano de estudos sobre 
subalternidade e seus argumentos para a constituição de estudos pautados em 
problemas latinos, pensados por autores e intelectuais do sul, para o sul e no sul, 
numa proposta próxima a um pensamento de fronteira, em resposta ao 
universalismo e eurocentrismo incutidos na literatura e, consequentemente, 
permeando a constituição do conhecimento, aproximando-o da emancipação. Ou 
para sermos aderentes a nossa proposta de brasilidade, como fala Paulo Freire, 
suleando nossas ideias, entretanto não devem ser radicalizadas, tanto quanto a 
radicalização ou a constituição de um fundamentalismo hegemônico, pois “o que 
todos os fundamentalismos têm em comum (incluindo o eurocêntrico) é a premissa 
de que existe apenas uma única tradição epistêmica a partir da qual se alcança a 
Verdade e a Universalidade” (GROSFOGUEL, 2008, p. 43).  

Contudo, observamos que o espaço proposto pelo colóquio se torna um 
espaço plural, no qual se evita perpetuar o culto ao individualismo, a cultura do 
management, a ênfase no pragmatismo dentre outras características associadas ao 
pensamento em administração, sob a ótica do conhecimento regulação, além de 
muito bem representar a grande parte dos eventos de Administração no Brasil. A 
apresentação de trabalhos com características de aproximação ao conhecimento 
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emancipação, ainda é singela, mas já existe. É provável que a intenção de 
compreender os fenômenos relacionados ao conhecimento em administração 
identifique uma possibilidade nesse sentido, contudo se observarmos sob a lente 
dos conceitos discutidos à luz da modernidade/colonialidade/descolonialidade, 
encontramos poucos trabalhos que versam nessa linha de pensamento.  

 
4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE PROXIMIDADES DO CONHECIMENTO 
REGULAÇÃO E CONHECIMENTO EMANCIPAÇÃO 

 
Conforme nossa proposta inicial de observarmos o movimento do 

conhecimento em administração à luz da modernidade/colonialidade, considerando 
que se trata de um movimento que propõe a descolonialidade; essa gestação ainda 
está em processo; ainda é lenta, feita com muita cautela, talvez pela recusa 
cognitiva de buscar outras referências, ou mesmo, pela necessidade de manter 
padrões de produtividade aceitáveis em periódicos da área, considerando-se que em 
certos veículos de publicação é difícil a aceitação mediante autores e estratégias 
metodológicas divergentes da produção hegemônica. De modo que, submetidos às 
questões de produtividade, muitos pesquisadores acabam sucumbindo a uma 
produção acadêmica que possibilite o alcance de resultados exigidos por suas 
instituições. 

No caso da recusa cognitiva, referimo-nos à forte inculcação do modelo 
hegemônico de pensar e atuar na administração que impossibilita a percepção sob 
outra ótica. Trata-se de uma característica que atinge a cognição, por meio da 
monocultura da mente. Faz parte da estratégia de dominação a inculcação de 
conceitos ditos universais; sendo universais não precisam ser questionados, pois 
tratam de ideias que, independente do contexto, são tidas como válidas.  

Essa falta de amplitude para ver o que se encontra à margem, caracteriza-se 
como ausência construída historicamente, por meio da subalternização do 
conhecimento, da pretensa neutralidade científica e da história única, como dito.  

Devido a essas impossibilidades produzidas por lógicas de construção das 
ausências, nossa preocupação recai, como já mencionado, sobre a constituição do 
conhecimento em administração. Se ele será um dia capaz de possibilitar não 
apenas uma única lógica, mas uma pluralidade que possibilite a escolha lúcida entre 
as opções. Como o caso da senhora que apresentamos ao iniciar esse trabalho. Foi 
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visível a construção das lógicas de ausências sobre a cognição dos sujeitos que se 
encontravam naquele treinamento. 

Se considerarmos que é a partir da postura crítica que podemos fazer um 
giro e desvelar os aspectos de dominação que permeiam o conhecimento em 
administração, abrindo-se para possibilidades outras, tomamos como conceito do 
ser crítico em Administração, a proposta de Davel e Alcadipani (2003), na qual 
consideram-se como estudos críticos em Administração, aquele que “viria favorecer 
um desenvolvimento nacional e democrático das instituições modernas, nas quais 
cidadãos responsáveis, autorreflexivos e autônomos se tornam progressivamente 
menos dependentes de receber entendimentos sobre suas necessidades” (DAVEL; 
ALCADIPANI, 2003, p.75). 

Essa perspectiva deve atender três conjuntos de possibilidades: 
 

1) promulgação de uma visão desnaturalizada da administração, intenções desvinculadas da performance e ideal, de emancipação; 
sendo a definição de emancipação “capacidade de os seres humanos produzirem julgamentos que não sejam impedidos ou 
deformados por dependências sociais inúteis associadas à subordinação e às desigualdades de riqueza, de poder e de 
conhecimento; 2) e responsabilidade compreendida como “desenvolvimento de uma consciência de nossa interdependência social; 
 3) e, consequentemente, a compreensão de nossa responsabilidade coletiva para com os outros (DAVEL E ALCADIPANI, 2003, p. 75).  

Nesse sentido, procedemos a uma identificação do quantitativo de trabalhos 
que contemplam títulos ou palavras-chave envolvendo: postura crítica, paradigma 
crítico, teoria crítica, estudos críticos, abordagem crítica, perspectiva emancipatória, 
emancipação (quadro 11), com o objetivo de visualizar os que poderiam apresentar 
um sentido próximo ao que se espera do conhecimento emancipação, visto que, 
nem todos os estudos críticos são passiveis de um conhecimento emancipação, mas 
trata-se de uma pista a ser seguida. 

Verificamos que dos 185 trabalhos apresentados nas cinco edições do 
Colóquio, apenas 15 trabalhos foram identificados como pertencentes a essa 
classificação. Trata-se de um número reduzido diante do quantitativo total de 
trabalhos. Compreendemos que a perspectiva crítica não se tornou atrativa aos 
pesquisadores e acadêmicos do conhecimento em Administração, pelo menos não 
no espaço em questão, mesmo tendo registros de autores como Mauricio 
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Tragtenberg, Guerreiro Ramos e Fernando Prestes Mota, referências nacionais em 
estudos críticos organizacionais, apesar de identificarmos a presença de autores da 
escola de Frankfurt, como é o caso de Habermans.  

 
Quadro 11 – Quantitativo de artigos relacionados à postura crítica apresentado no Colóquio 
Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração. 

PALAVRAS-CHAVE: Postura crítica, paradigma crítico, teoria crítica, estudos críticos, abordagem 
crítica, perspectiva emancipatória, emancipação. 

Ano Total de Artigos Artigos com palavras-chave Percentual 
2011 46 07 15,21 
2012 28 02 7,14 
2013 35 03 8,57 
2014 34 03 8,80 
2015 42 - - 
Total 185 15  

Fonte: Anais do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Administração 
(2011-2015). 

 
A identificação de palavras-chave não impossibilita que outros trabalhos se 

aproximem de uma posição de estudos críticos em administração, mas trata-se de 
uma pista a ser seguida, por isso ampliamos o leque de palavras-chave para 
algumas, com significado próximo ao procurado, resultando na relação conforme 
Cartogramas temáticos 4 e 5.  
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Cartograma Temático 4 – Trabalhos relacionados a postura crítica. 
 COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2011 
 TÍTULOS PALAVRAS-CHAVE 

01 “Postura crítica” na gestão: um estudo a partir da percepção de profissionais e de estudantes 
de Administração 

Postura Crítica na Administração, Administração 
Contemporânea, Estudos Críticos em Administração. 

02 Controle: obscuridades de uma variável organizacional translúcida Controle; Organizações; Paradigma Funcionalista; 
Paradigma Crítico. 

03 Teoria da dádiva e teoria crítica: o início de um diálogo Teoria Crítica, Dádiva, Relações Sociais 
04 Estudos Organizacionais e a obra de Edgar Morin: relações com estudos críticos, 

Institucionalismo e Ciências da Complexidade 
Pensamento Complexo; Institucionalismo; Estudos 
Críticos; Ciências da Complexidade 

05 A possível interação entre a perspectiva crítica e funcionalista para o desenvolvimento social Teoria Crítica; Funcionalismo; Modelo Paradigmático. 
06 Desenvolvimento paradigmático da Teoria das Organizações: uma abordagem crítica e a 

concepção de indivíduo na perspectiva emancipatória 
Desenvolvimento paradigmático. Abordagem Crítica. 
Emancipação do Indivíduo. Racionalidade 
Transformadora. Estudos Organizacionais 

07 Graciliano Ramos e Guerreiro Ramos: a crítica social na literatura e nos estudos 
organizacionais 

Teoria Crítica, Modernismo, Arte, Administração. 

08 Os Estudos Organizacionais e os gigantes: que emancipação está em jogo nos Estudos 
Críticos em Administração? 

Estudos Organizacionais, Estudos Críticos em 
Administração e emancipação. 

09 The study of administrative science outside of the ‘core’: the universal fight against Epistemic 
Colonialism, and for ‘Critical Assimilation’ 

 

Fonte: Anais do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração ( 2011-2015). 
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Cartograma Temático 5 – Trabalhos relacionados a postura crítica. 
 COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2013 

 TÍTULO PALAVRAS-CHAVE 
10 Teoria da ação comunicativa: reflexões sobre a contribuição de Habermas para a 

ressignificação da gestão 
Estudos Críticos, Ressignificação da Gestão, Ação 
Comunicativa, Escola de Frankfurt 

11 Tem razão a gestão social? Gestão Social, Gestão Estratégica, Pensamento 
Crítico 

12 A ant vai a campo: teoria ator rede, crítica e a contribuição de John Law Teoria Ator Rede–Pós-Estruturalismo–Crítica 
13 As contribuições dos Estudos Críticos em Administração e os desafios da Gestão e de 

Políticas Públicas Intersetoriais para pessoas em situação de rua em Florianópolis (SC/Brasil) 
Estudos Críticos em Administração. Políticas 
Públicas Intersetoriais. Protocolos de Organização 
de Serviços. Pessoas em Situação de Rua 

14 Por uma síntese crítica do planejamento formal e da Estratégia como prática Planejamento Estratégico Formal; Estratégia como 
Prática; Realismo Crítico 

15 Para Além dos Paradigmas nos Estudos Organizacionais: O Círculo das Matrizes 
Epistemológicas 

Estudos Organizacionais. Círculo das Matrizes 
Epistemológicas. Paradigmas, Teoria Crítica, 
Epistemologia. 

Fonte: Anais do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração (2011-2015). 
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Dentre as experiências apresentadas destacamos algumas que tratam tanto 
dos aspectos críticos em administração quanto de aspectos de emancipação do 
sujeito  

Estudo 1 - “Postura crítica” na gestão: um estudo a partir da percepção de 
profissionais e de estudantes de administração”. 

Os autores objetivaram identificar o que é ser um administrador detentor de 
uma “postura crítica” na atualidade. Analiticamente, uma “postura crítica” 
apresentaria dois significados: primeiro um fortemente relacionado a uma postura 
científica positivista, que se caracteriza pela consistência lógica entre argumentos e 
métodos; segundo significa buscar analisar as condições de desigualdade e poder 
na sociedade, relacionando-se a uma postura identificada na Teoria Crítica; esse 
trabalho fornece um outro aspecto quanto à postura crítica, descaracterizando a 
versão crítica unicamente associada a uma postura dentro da escola crítica de 
Frankfurt. 

 
Estudo 2 – “Estudos organizacionais e a obra de Edgar Morin: relações com 

estudos críticos, institucionalismo e ciências da complexidade”. 
Analisou o estudo de Morin, o método, quanto ao conceito de paradigma e 

confrontou com outros estudos da análise organizacional; identificou que há um 
sério risco de simplificação e estreitamento da obra de Morin, no processo de 
inserção do pensamento complexo no âmbito dos estudos organizacionais.  

 
Estudo 3 – “Desenvolvimento paradigmático da teoria das organizações: 

uma abordagem crítica e a concepção de indivíduo na perspectiva emancipatória”. 
Discute a necessidade de considerar racionalidades alternativas à 

instrumental nos estudos organizacionais em favor do efetivo exercício da cidadania 
do indivíduo enquanto ator social, com papel ativo e não sujeito da ciência e do 
mundo.  

 
Estudo 4 – “Os estudos organizacionais e os gigantes: que emancipação 

está em jogo nos estudos críticos em administração?” 
Estudou sentido de emancipação hegemônico nos chamados Estudos 

Críticos em Administração (ECA). O primeiro parâmetro, desnaturalização, é parte 
dos esforços dos teóricos da chamada Escola Crítica em desvelar as construções 
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teóricas hegemônicas; a teoria organizacional hegemônica apresenta as 
organizações e as práticas dominantes como formações naturais; em sua guerra 
contra a Teoria Tradicional os Estudos Críticos em Administração demonstram, 
todavia, travar batalhas contra os inimigos errados devido a sua desconsideração e 
desconexão do estudo das organizações e o modo de organizar, dominante com a 
totalidade concreta da sociabilidade capitalista; esses estudos são comprometidos 
desde seu conceito mesmo de emancipação até as possibilidades de unir sua teoria 
com uma prática transformadora. 

Observamos nesses exemplos que há uma preocupação em abordar a 
questão da emancipação do sujeito em prol de uma prática transformadora e que, os 
Estudos Críticos em Administração (ECA), coleta esses esforços em desvelar a 
centralidade hegemônica nos estudos organizacionais. Interessante destacar o 
estudo 1, no qual se aborda a questão da postura crítica não apenas em um 
movimento revolucionário, mas de acordo com a perspectiva positivista, ou seja, 
dialoga-se uma perspectiva crítica não apenas no âmbito de um paradigma 
sociológico de humanismo radical. Não obstante, compreende-se por ser crítico, o 
que está relacionado à autonomia do sujeito quanto a capacidade de geração e 
interpretação de consciência por meio de escolhas que não estão subjugadas a uma 
imposição ou orquestração predefinida e que dada a essa autonomia se tem a 
responsabilidade quanto a suas escolhas e ações. 

Na sequência apresentamos três artigos que abordam uma perspectiva de 
descolonialidade do pensamento em administração que se constituem em mais uma 
pista em busca da perspectiva epistemológica quanto ao conhecimento em 
Administração: 

 
Estudo 5 – “Organização Familiar OTHERWISE”. 
Objetiva analisar a empresa familiar sob uma perspectiva descolonial; o 

quadro atual geoepistêmico proporciona o que o autor chama de fundamentalismo 
de gestão; processo de expansão e universalização de um estória local de gestão, 
no caso, a gestão científica oriunda dos Estados Unidos, e hoje impulsionado pela 
globalização neoliberal e pelo fundamentalismo de mercado que a outorgam com a 
investidura científica capaz de classificar as diversas experiências em “não gestão” 
ou “mal gestão” e transformá-las em uma boa gestão, condizentes com os moldes 
impostos pela expressão científica e pela modernidade, os modelos não 
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enquadrados nessa perspectiva são subalternizados, como o que ocorre com a 
questão das empresas familiares; trabalham com os conceitos de crise 
geoepistêmica no campo da gestão; fundamentalismo de mercado; fundamentalismo 
de gestão; globalização neoliberal; subalternização; universalismo eurocêntrico e 
modernidade. 

 
Estudo 6 – “The International Business and Management Discourse and 

Epistemic Colonization in Brazil in the 1950s and 1960s: A Postcolonial Reading of 
Guerreiro Ramos”.  

Apresenta e discute sob perspectiva pós-colonial o pensamento de Guerreiro 
Ramos, principalmente por meio de duas obras, A redução Sociológica e a Nova 
Ciência das Organizações; evidencia-se que o pensamento de Ramos apesar de 
oferecer uma proposta crítica, e manter uma possibilidade de desenvolvimento do 
conhecimento local centrado nos problemas nacionais, mantém uma colonialidade 
que converge ao universalismo dos estudos e tecnologia americanos, ou de nações 
consideradas desenvolvidas; o conceito de desenvolvimentismo, presente em seu 
pensamento está ligado à perspectiva americana divulgada pelos estudos de gestão 
e negócios internacionais (IBMs) difundido no Brasil nas décadas de 1950 e 1960; 
conclui que o pensamento de Ramos é influenciado pelos estudos de gestão e 
negócios internacionais difundidos na ocasião, e que buscavam manter a ordem 
colonial dos estudos organizacionais no país; Guerreiro Ramos foi um dos 
intelectuais de pensamento crítico mais influentes nos estudos Organizacionais 
brasileiros, sendo estudado e referenciado na área de administração nos dias de 
hoje dado a sua contribuição sociológica para o pensamento organizacional 
incentivando o desenvolvimento de um pensar local e nacional; contudo, os autores 
ressaltam que apesar das ideias de Ramos serem ainda bem discutidas nos estudos 
organizacionais brasileiros, os estudos pós-coloniais não o são; destacam que o 
esforço para se trabalhar com a perspectiva pós-colonial no Brasil é importante para 
recuperação de vozes silenciadas historicamente pelo colonialismo, dado ao 
potencial de desconstrução de conceitos arraigados pelo pensamento ocidental. 

 
Estudo 7 – “Em defesa da opção decolonial em administração: rumo a uma 

concepção de agenda”.  
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Tem como objetivo problematizar o quadro de disfuncionalidade 
geoepistêmica em gestão e administração e propor uma co-construção de uma 
agenda que promova conhecimentos e práticas informadas pela opção descolonial, 
pelo pensamento fronteiriço e pela transmodernidade pluriversal como alternativa à 
adoção e replicação de conhecimentos importados do norte global; a 
disfundionalidade geo-epistêmica é apresentada como a subalternização dos 
saberes oriundos de outros locais do mundo em detrimento ao saber euro-norte 
americano que com a globalização neoliberal e o pós-guerra conduziu a um 
universalismo no qual o único conceito de mundo torna-se polarizado; apresenta 
uma série de proposta para agenda de pesquisa à luz dessa opção descolonial. 

Conforme é possível depreender a partir da observação dos trabalhos 
analisados, os estudos pós-coloniais não obterem uma representatividade entre os 
autores da administração, esses três artigos expressão o arcabouço teórico proposto 
pelos autores latinos numa proposição de descolonialidade. 

Podemos listar aspectos relevantes sob os trabalhos críticos:  
 Necessidade de discutir aspectos quanto ao paradigma sob o qual apoia-

se o estudo crítico, bem como se posicionar frente a esse paradigma no 
que concerne ao seu uso nos estudos organizacionais; 

 Interesse em apresentar um diálogo entre paradigmas, fugindo do 
enquadramento disposto pelos paradigmas sociológicos de Burrel e 
Morgan; 

 Não simplificar as teorias empregadas em outras áreas, o que revela uma 
intenção no trabalho de tradução, sem canibalizar a teoria de origem; 

 Validação de outros conhecimentos capazes de responder a questões da 
contemporaneidade; 

 Reconhecimento do sujeito como um ser ativo e não espectador das 
verdades científicas e do mundo; 

 Desnaturalizar os conceitos ligados à gestão, numa desconstrução do 
fundamentalismo em gestão; 

 Questionar as racionalidades inerentes aos campos específicos da 
administração. 

Ao apresentar possibilidades críticas quanto a constituição do conhecimento 
em Administração, em nosso entendimento, indica-se, não aproximações com o 
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paradigma-emancipação, mas pelo menos um afastamento do conhecimento- 
regulação. O conhecimento-regulação segue sob as lógicas de produção de 
ausências, principalmente quanto a capacidade de proposição de conhecimentos 
sob os aspectos locais de gestão; no entanto, o conhecimento-emancipação está 
construindo-se sob base nas contra lógicas de produção de ausências (Ecologia dos 
saberes, ecologia da temporalidade, ecologia dos reconhecimentos, ecologia das 
transescalares e ecologia de produtividade), em que ainda não se apresentam 
muitos exemplos que possam significar uma aproximação consciente, mas que as 
fagulhas são encontradas diante dos aspectos citados acima. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao iniciar este trabalho, pensamos que seria difícil encontrar suporte teórico 
para a investigação, exceto os autores tradicionais da colonialidade que já 
conhecíamos, e que o nosso pensar seria uma voz destoante no mundo da área 
estudada; entretanto encontramos pensamentos coincidentes à proposta em tela, 
que se somaram a opção de estudo da epistemologia descolonial das ideias 
pretendidas na pesquisa, a produção intelectual do conhecimento em Administração, 
a partir dos trabalhos apresentados ao COLÓQUIO INTERNACIONAL DE 
EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO (2011-
2015). 

A partir de revisões já existentes, nossa pretensão foi elaborar uma UMA 
CARTOGRAFIA DAS PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS DO CONHECIMENTO 
EM ADMINISTRAÇÃO”, atualizando esses dados da reflexão sobre o conhecimento 
da administração, nos indagando como é feita a assimilação desse arcabouço 
simbólico, e quais os desafios epistêmicos, metodológicos frente a esse 
conhecimento, daí nosso desejo de conhecer as perspectivas epistemológicas do 
conhecimento em Administração. 

Para responder a essa indagação, delimitamos como objetivos de pesquisa: 
cartografar as experiências do conhecimento em Administração no Brasil; Identificar 
as vertentes epistemológicas do conhecimento em administração no Brasil; analisar 
essas vertentes à luz da perspectiva colonialidade/descolonialidade, identificando 
uma perspectiva do conhecimento regulação/emancipação 

Ao constituirmos um pensar cartográfico, observamos a epistemologia da 
administração como um grande território no qual buscamos pistas à luz da 
modernidade e colonialidade, para identificar as perspectivas para o conhecimento 
em administração, nesse dever ser.  

Averiguamos que o colóquio se efetivou como um espaço para pensar o 
pensamento pouco afeito às comunicações prescritivas e mais reflexivas, e que 
nesse espaço de articulações de ideias, podemos constatar que o conhecimento em 
Administração no Brasil se percebe plural, multifacetado, aberto a diálogos com 
outras ciências, autores e aportes teóricos metodológicos diversos, desde que 
possibilitem uma nova perspectiva de refletir as questões que estão postas nas 
respectivas investigações. 
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A perspectiva de que a Administração pode ser uma ação reflexiva, pois 
temos a oportunidade de nesse início de século oportunizarmos uma virada 
epistemológica, olharmos a ciência como uma das formas de concepção do 
conhecimento e assimilarmos novos saberes e principalmente experiências. Isso se 
torna um fator motivador para olhar à frente numa opção, pela dilatação do presente 
e contração do futuro, abrindo os caminhos para uma sociologia das ausências e 
uma sociologia das emergências também no conhecimento da Administração. 

Compreendemos que a Sociologia das Ausências busca revelar as 
experiências que não são consideradas como credíveis dada as monoculturas 
presentes no processo de produção da não existência, e que a Sociologia das 
emergências busca uma perspectiva que faça emergir as possibilidades do ainda-
não, como foi nossa perspectiva ao iniciar o nosso trabalho, qual seja, observar as 
possibilidades do emergir, do que ainda não está posto, mas que pode ser uma 
possibilidade. 

Para trabalhar nessa linha da sociologia das ausências e das emergências, 
cabe à Epistemologia da Administração desvelar as monoculturas do rigor científico, 
do tempo linear, da naturalização das diferenças; e as lógicas do produtivíssimo e da 
cultura da universalidade. Como visto essas monoculturas e lógicas produzem o 
ignorante, o residual, o inferior, o local e o improdutivo. Essa perspectiva de 
desvelamento pode direcionar a um novo pensar que questione o modo como as 
instituições são gerenciadas e qual o papel da administração frente à realidade 
social e política, tornando o administrador e os atores da área responsáveis por suas 
ações sociais. 

Essa produção de ausências ocasiona uma violência cognitiva nos sujeitos 
que tramitam na área de Administração e gestão e perpassa por toda a sociedade 
dada a cultura do management, que fortalece um pensar sobre o que é credível ou 
não em termos de gestão. Por outro lado, a sociologia das emergências observa ao 
longe o que está a emergir. Nesse sentido, podemos dizer que esse "dever ser" 
aproxima-se de uma sociologia das emergências, fazer emergir esse sujeito 
emancipado que possa aderir à solidariedade para com outros conhecimentos. 

Desvelar essa dupla hélice na vertente do conhecimento em administração 
torna-se um desafio para os pensadores da área, tendo em vista que identificamos 
também a presença de colonialidade do poder e do saber à medida que o 
fundamentalismo em gestão se esboça por meio da diferença colonial (MIGNOLO, 
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2006) ou pela linha abissal (SANTOS; BRANDÃO; VIANA, 2010), devido à 
geopolítica do conhecimento presente no uso de aportes teórico-metodológicos do 
norte global. 

Apesar dessa colonialidade, consideramos que a epistemologia na 
Administração se traduz em um campo fértil para novas possibilidades que sejam 
elas teóricas, metodológicas e principalmente para novos arranjos educacionais. 

Cientes de que ele possui aproximações com o conhecimento regulação, 
mas que há algumas fagulhas de um conhecimento emancipação, principalmente 
quanto à possibilidade plural, multifacetada constatadas no evento em tela. Essas 
pequenas fagulhas são encontras em uma perspectiva crítica que se preocupa em 
desvelar as características hegemônicas presentes na área; são alvissareiras, 
devido às circunstâncias geradoras das monoculturas e o pensar emancipatório do 
sujeito para que ele se sinta um sujeito social capaz de gerar conhecimento, e de 
agir sobre sua realidade transformando-a, e não agindo apenas como expectador. 

É no campo epistemológico onde apresenta-se o que é válido e não válido 
como conhecimento em administração e no qual encontra-se a distinção entre 
conhecimento regulação e conhecimento emancipação. É com esse olhar 
epistêmico que observamos os movimentos de colonialidade advindos da 
modernidade em especial na concepção do conhecimento em administração, e 
encontramos fagulhas de uma discussão em prol de uma epistemologia descolonial, 
ou seja, estudos que intencionem a reflexão em torno do que está posto e apresente 
possibilidades de um pensar sob outros saberes e outras racionalidades. 

 Compreendemos que o conhecimento-emancipação não deve ser imposto, 
mas visto como uma possibilidade de se conhecer suas perspectivas mediante os 
objetivos pessoais, as oportunidades de estudo, o posicionamento político, aspectos 
que perfazem a práxis do profissional e principalmente do pesquisador.  

Romper com o sistema da desigualdade, fazendo com que a diferença seja 
uma forma de pertencimento e ao mesmo tempo romper com o sistema de exclusão, 
fazendo que a diferença não seja uma forma de não pertencimento. Questionando-
se a diferença colonial, que trata de uma estratégia para rebaixar, subalternizar o 
conhecimento local. E compreender que o conhecimento em Administração não 
pode ser associado a uma tradição epistêmica única.  

Dessa maneira, constatamos que a epistemologia em Administração é um 
campo teórico aberto a debates. O que em nosso entender é edificante pela 
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possibilidade plural que não elimina nenhuma interpretação e compreensão da 
realidade, assim como não se detém a estratégias metodológicas únicas, mas busca 
compreender o que em outras ciências pode ser assimilado no campo da 
Administração. 

Essa possibilidade de ser plural, movimentando-se do Estruturalismo, 
Funcionalismo, Humanismo Radical ao Estruturalismo Radical pode incorrer em uma 
fragilização, caso não haja um rigor diante do que se apreender, por outro lado 
fechando-se, estará isolada diante de um mundo que pede mais integração e 
assimilação entre as partes e saberes plurais para compreender a realidade 
multiforme. Do contrário, a ciência da Administração ficará à mercê de monoculturas, 
constituindo-se em um pensamento monocular e talvez acrítico. Sendo uma temática 
de inserção recente na Administração, a Epistemologia já demonstra uma 
preocupação em assimilar de várias formas a gama de teorias e metodologias pouco 
estudadas na Administração. 

Nessa perspectiva, a realidade em Administração pode caminhar por uma 
perspectiva transescalar, ou seja, observar a realidade por diferentes escalas, 
revelando pormenores antes não observados, e que vistos em grande escala 
possam esclarecer questões que os pormenores não poderiam explicar. 

Diante do desafio de superar a presente colonialidade, sugere-se a 
ampliação de abordagens sociológicas nas disciplinas epistemologia da 
Administração em cursos de pós-graduação stricto senso, possibilitando uma 
diversidade na orientação das investigações e na formação dos pesquisadores e 
docentes da área. 

Dessa forma possibilita-se que os futuros mestres e doutores tenham 
contato e conhecimento de outras possibilidades metodológicas e de aportes 
teóricos para suas pesquisas, exercitando outras maneiras de pensar, e já formados 
possam levar aos seus discentes outras perspectivas teórico-metodológicas, 
ampliando a comunicação do conhecimento emancipação, quebrando o ciclo da 
reprodução do conhecimento regulação, da colonialidade das ideias.  

 Identificamos que a produção intelectual sobre o conhecimento em 
administração caminha sob uma preocupação em identificar as bases epistêmicas 
que sustentam o conhecimento atual e nesse movimento alargam-se as fronteiras do 
pensamento possibilitando aproximações com outras perspectivas de compreensão 
desse conhecimento. Nesse sentido, consideramos que os objetivos do trabalho 
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foram alcançados, pois, como dito, tínhamos como preocupação inicial, cartografar 
as experiências do conhecimento em administração no Brasil, identificando suas 
vertentes epistemológicas, e analisar os fundamentos dessas vertentes, à luz da 
perspectiva colonialidade/descolonialidade, identificando a perspectiva do 
conhecimento regulação/emancipação. 

Nesse percurso, descobrimos que o conhecimento emancipação na 
Administração é uma teia ainda tênue e tecida por poucas mãos. Portanto, cabe-nos 
valorizar essas possibilidades contra o desperdício da experiência em prol de uma 
Ciência prudente para um mundo decente. Não estabelecendo teorias ou processos 
que venham a engessar o pensamento, mas estimular novas fagulhas que possam 
fundamentar as reflexões, aproximando-as do princípio de esperança e do conceito 
de Ernest Bloc do “ainda não”. Ainda não temos a predominância de ideias 
descolonizadoras do pensamento nas epistemologias da administração, como nas 
demais áreas da ciência, mas temos esperança de construir um outro caminho, 
caminhando. 

Compreender que o inacabamento é uma ode ao que ainda não está 
concluso e consciente da complexidade da vida, o “ainda não” é bem mais lógico 
que o concluso, o finito, o pronto, o acabado, as certezas. Do contrário, não haveria 
esperança em se abraçar outras perspectivas, outras possibilidades, outros 
caminhos.  
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ANEXO A – DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL POR 
ÁREA DE AVALIAÇÃO 

Área Mestrado/ 
Doutorado Mestrado Mestrado 

Profissional Doutorado Total 

Totais 2.031 1.207 603 64 3.905 
INTERDISCIPLINAR 87 119 75 9 290 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I 142 57 16 0 215 
ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO 59 38 64 2 163 
EDUCAÇÃO 73 52 36 0 161 
LETRAS / LINGUÍSTICA 88 51 6 1 146 
BIODIVERSIDADE 86 44 4 1 135 
ENSINO 26 26 71 5 128 
ENGENHARIAS III 54 41 27 1 123 
ENGENHARIAS I 46 44 18 2 110 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS 28 48 22 6 104 
ODONTOLOGIA 60 15 21 1 97 
MEDICINA II 70 11 10 2 93 
DIREITO 30 58 3 0 91 
MEDICINA I 68 6 14 3 91 
ENGENHARIAS II 42 33 9 2 86 
SAÚDE COLETIVA 34 11 34 3 82 
ENGENHARIAS IV 40 29 11 1 81 
PSICOLOGIA 53 23 4 0 80 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 31 31 9 2 73 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II 56 8 8 0 72 
ENFERMAGEM 34 16 18 2 70 
MEDICINA VETERINÁRIA 47 19 4 0 70 
HISTÓRIA 39 20 9 0 68 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I 34 25 7 0 66 
ZOOTECNIA / RECURSOS 
PESQUEIROS 33 28 3 1 65 
QUÍMICA 44 18 1 1 64 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 48 10 3 1 62 
FARMÁCIA 34 21 4 3 62 
GEOGRAFIA 32 27 3 0 62 
ECONOMIA 27 19 13 1 60 
MATEMÁTICA / PROBABILIDADE 29 21 6 3 59 
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E ESTATÍSTICA 
ASTRONOMIA / FÍSICA 42 14 1 1 58 
ARQUITETURA E URBANISMO 25 20 11 0 56 
BIOTECNOLOGIA 32 12 8 3 55 
EDUCAÇÃO FÍSICA 32 21 2 0 55 
GEOCIÊNCIAS 42 11 1 0 54 
ARTES / MÚSICA 27 21 4 0 52 
CIÊNCIA DE ALIMENTOS 31 13 7 0 51 
SOCIOLOGIA 31 17 2 1 51 
MEDICINA III 32 1 8 4 45 
FILOSOFIA / TEOLOGIA: 
SUBCOMISSÃO FILOSOFIA 23 19 1 1 44 
PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL / DEMOGRAFIA 16 17 8 0 41 
CIÊNCIA POLÍTICA E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 20 14 6 0 40 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III 28 5 1 0 34 
SERVIÇO SOCIAL 16 17 0 0 33 
MATERIAIS 17 10 4 1 32 
ANTROPOLOGIA / RQUEOLOGIA 21 7 0 0 28 
NUTRIÇÃO 11 12 3 0 26 
FILOSOFIA/TEOLOGIA: 
SUBCOMISSÃO TEOLOGIA 11 7 3 0 21 
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APÊNDICE A – COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2011 
 TÍTULOS PALAVRAS-CHAVE DESCRIÇÃO 
01 
TEO 

Possíveis contribuições da 
sociologia processual de Norbert 
Elias para pensar o campo dos 
estudos organizacionais. 

Norbert Elias. Sociologia 
Processual. Estudos 
Organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: apresenta inicialmente os elementos centrais da sociologia 
processual de Norbert Elias para em seguida ponderar sobre o emprego que Tim Newton 
(2010) faz destes elementos com o propósito de refletir sobre o status acadêmico dos 
estudos organizacionais. 

02 
TEO 

O estatuto epistemológico e 
ontológico do conceito weberiano 
de burocracia. 

Max Weber. Tipos ideais. 
Teoria da burocracia; 

Investigou ou refletiu sobre: discutir o estatuto epistemológico e ontológico da noção 
weberiana de burocracia a fim de precisar, ainda que não exaustivamente, a natureza e a 
relevância dos tipos ideais para a epistemologia da administração. 

03 
TEO 

A abordagem da ecologia 
organizacional e o positivismo 
lógico: é possível um diálogo? 

Positivismo lógico. 
Funcionalismo. Ecologia 
Organizacional. 

Investigou ou refletiu sobre: reflexão sobre a adequação do uso da abordagem da ecologia 
organizacional pela perspectiva positivista lógica e apontar questões adjacentes. Verifica-se 
que as discussões não se esgotam, mas o diálogo entre a abordagem da ecologia 
organizacional e o positivismo lógico parece distante. Talvez por isso no Brasil a ecologia 
organizacional não é tão difundida enquanto abordagem. 

04 
TEO 

“Postura crítica” na gestão: um 
estudo a partir da percepção de 
profissionais e de estudantes de 
administração. 

Postura crítica na 
administração. 
Administração 
contemporânea. Estudos 
críticos em administração. 

Investigou ou refletiu sobre: buscou levantar o que é ser um administrador detentor de uma 
“postura crítica” atualmente. Analiticamente, uma “postura crítica” apresentaria dois 
significados. Um fortemente relacionado a uma postura científica positivista, que se 
caracteriza pela consistência lógica entre argumentos e métodos. E o outro que busca 
analisar as condições de desigualdade e poder na sociedade, relacionando-se a uma postura 
identificada na teoria crítica. 

05 
TEO 

Análise sociológica do discurso: 
elementos metodológico-
epistêmicos e possibilidades de 
utilização no campo 
organizacional. 

Análise do discurso. 
Discursos sociais. Sócio 
Hermenêutica. Contexto.  

Investigou ou refletiu sobre: os tipos de análise do discurso. Busca-se também estimular o 
uso da análise do discurso como prática sistemática de observação e registro dos fenômenos 
históricos, culturais e sóciocomunicativos nas organizações. 
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06 
TEO 

Controle: obscuridades de uma 
variável organizacional translúcida. 

Controle. Organizações. 
Paradigma funcionalista. 
Paradigma crítico. 

Investigou ou refletiu sobre: discorrer sobre as formas como o controle é operacionalizado 
e revestido de discrição e sutilezas no lócus organizacional contemporâneo. Os resultados 
obtidos fornecem elementos primordiais para atividades analíticas no meio organizacional 
relacionadas ao controle, transparecendo os elementos envolvidos e permitindo exercitar 
uma “leitura” da organização sob diferentes lentes. 

07 
TEO 

Teoria da dádiva e teoria crítica: o 
início de um diálogo. 

Teoria crítica. Dádiva. 
Relações sociais. 

Investigou ou refletiu sobre: verificar possíveis relações entre a teoria crítica e a teoria da 
dádiva, onde o dom é trazido como uma possibilidade prática à teoria crítica construir um 
quadro de análise com as principais contribuições apresentadas pelas teorias em estudo 
relacionando-as com a valorização dos laços sociais e à emancipação do indivíduo. 
Adotamos como elementos de análise para a elaboração do quadro as seguintes dimensões: 
social, econômica e política. 

08 
TEO 

Com os olhos no passado: as 
possibilidades de um diálogo entre 
a teoria das organizações e 
Norbert Elias. 

 Investigou ou refletiu sobre: enfatiza a relevância da contribuição de Norbert Elias para a 
teoria das organizações concentrando-se principalmente na sua teoria de processos 
civilizadores. Nas considerações finais apresento as implicações práticas e teóricas para os 
estudos organizacionais, além de sumarizar propostas para futuros estudos.  

09 
TEO 

Estudos organizacionais e a obra 
de Edgar Morin: relações com 
estudos críticos, institucionalismo e 
ciências da complexidade. 

Pensamento complexo. 
Institucionalismo. Estudos 
críticos. Ciências da 
complexidade. 

Investigou ou refletiu sobre: analisou o estudo de Morin o método quanto ao conceito de 
paradigma e confrontou com estudos outros da analise organizacional. No processo de 
inserção do pensamento complexo no âmbito dos estudos organizacionais, há um sério risco 
de simplificação e estreitamento da obra de Morin, especialmente quando se enfatiza a 
dimensão gerencial e instrumental.  

10 
TEO 

A possível interação entre a 
perspectiva crítica e funcionalista 
para o desenvolvimento social. 

Teoria crítica. 
Funcionalismo. Modelo 
Paradigmático. 

Investigou ou refletiu sobre: defende a interação entre estas duas perspectivas 
argumentando que a crítica “desconstrutora” da realidade é geradora de objetos de estudo 
para o funcionalismo. Uma vez que a teoria crítica não foca em apontar soluções para as 
problemáticas elencadas, os funcionalistas se apropriam desta realidade desconstruída, 
tomando-a como objeto de estudo, e através da aplicação de ferramentas, criam soluções ou 
respostas para estas lacunas. Percebe-se, que a sociedade não é capaz de se desenvolver 
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apenas da crítica, demandando do funcionalismo para que seja restaurada a desconstrução 
criada por estes primeiros pesquisadores. Um sujeito emancipado não deve apenas ser 
crítico a ponto de visualizar a problemática, como também deve ser capaz de conhecer os 
instrumentos e técnicas para resolução desta. 

11 
TEO 

Desenvolvimento paradigmático da 
teoria das organizações: uma 
abordagem crítica e a concepção 
de indivíduo na perspectiva 
emancipatória. 

Desenvolvimento 
paradigmático. 
Abordagem crítica. 
Emancipação do 
indivíduo. Racionalidade 
transformadora. Estudos 
organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: discute a necessidade de considerar racionalidades 
alternativas à instrumental nos estudos organizacionais em favor do efetivo exercício da 
cidadania do indivíduo enquanto ator social, com papel ativo e não sujeito da ciência e do 
mundo. A visão mais complexa e crítica da administração faz-se necessária, pois permitirá 
avanços e inovações nos estudos organizacionais pela dialética; é o amadurecimento da 
ciência. 

12 
SOC 

Conhecendo o campo da ciência 
da administração no Brasil através 
de um olhar epistemológico. 
 

Campo científico. Ciência 
da administração. 
Epistemologia. 

Investigou ou refletiu: o campo da ciência da administração. Acreditasse que outros 
espaços possam surgir para o diálogo do conhecimento no campo e com este uma ciência da 
administração brasileira ou latino-americana.  

13 
SOC 

É possível pesquisa de qualidade 
científica fora de estruturas 
acadêmicas? 

Epistemologia da 
administração. Qualidade 
científica. Pesquisa em 
meios profissionais. 
Academia de 
administração. 

Investigou ou refletiu sobre: Por que seriam estas qualidades privativas de estruturas 
sociais e metodológicas acadêmicas?  

14 
SOC 

Refletindo sobre o campo científico 
da administração e a atuação do 
pesquisador. 

Campo da administração. 
Sociologia da ciência. 
Pesquisador em 
administração. 

Investigou ou refletiu sobre: discussão teórica em torno do campo científico da 
administração e da atuação do pesquisador neste campo. Conclui-se que há no campo 
científico, especialmente da administração, uma longa jornada a se percorrer em busca de 
uma ciência de fato. Com a consciência de que a verdade será sempre uma busca infinita. 
Porque quando a verdade existir, não existirá mais ciência.  
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15 
SOC 

O conceito de campo em Bourdieu 
e sua aplicação em contextos 
periféricos. 

Campos organizacionais. 
Periferia. Bourdieu. 

Investigou ou refletiu sobre: busca salientar elementos contidos na abordagem sociológica 
desse autor quando da aplicação ao contexto periférico, sem retirar dela sua universalidade. 
Consideração essas próprias formulações de Bourdieu e a descrição da redução sociológica 
de Guerreiro Ramos (1965) que inclui o “procedimento crítico-assimilativo da experiência 
estrangeira”, consideramos que existe grande potencial de desenvolvimento teórico-empírico 
no conceito de campo e sua aplicação a contextos periféricos. 

16 
SOC 

Racionalidade e bases 
epistemológicas na qualificação de 
Gestores governamentais. 

Racionalidade. Gestores 
governamentais. 

Investigou ou refletiu sobre: discutir a racionalidade e as bases epistemológicas da 
construção de um programa de educação para a qualificação de gestores estatais a partir do 
entendimento de espaço público e da explicitação de meios que assegurem o pleno 
desenvolvimento do cidadão, da cidadania e do bem-estar coletivo. 

17 
RAC 

Racionalidade substantiva na 
gestão organizacional. 

Racionalidade 
substantiva. Gestão 
organizacional. 

Investigou ou refletiu sobre: [...]. 

18 
RAC 

Patrocínio, racionalidades e 
tomada de decisão: um estudo em 
uma organização do terceiro setor 
de Natal/RN. 

Fato administrativo. 
Racionalidade 
instrumental. 
Racionalidade 
substantiva. 

Investigou ou refletiu sobre: averiguar de que forma a influência dos patrocinadores e suas 
exigências afeta a racionalidade manifesta que norteia a tomada de decisão em uma 
organização do terceiro setor, que atua na preservação da cultura local, atendendo em um 
projeto educativo crianças e adolescentes no bairro de Felipe Camarão em Natal/RN. Mesmo 
regendo suas atividades através de uma lógica de mercado, devido às exigências dos 
patrocinadores que cobram balanços, relatórios e prazos, nota-se que as decisões tomadas 
na organização pesquisada são norteadas por valores substantivos. 

19 
RAC 

Da racionalidade à relacionalidade: 
a empresa de economia de 
comunhão na liberdade como um 
caso de organização substantiva 
integrativa. 

Organizações 
substantivas. Teoria da 
dádiva. Racionalidade. 
Economia de comunhão. 
Ação administrativa. 

Investigou ou refletiu sobre: explorar por meio de uma análise empírica conduzida à luz da 
perspectiva teórica da sociologia econômica, e do paradigma da dádiva, a hipótese de que a 
empresa de economia de comunhão pode ser considerada como um sistema da dádiva ou, 
como uma organização substantiva integrativa. 
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20 
RAC 

Graciliano Ramos e Guerreiro 
Ramos: a crítica social na literatura 
e nos estudos organizacionais. 

Teoria crítica. 
Modernismo. Arte. 
Administração. 

Investigou ou refletiu sobre: Ao fazer uma leitura mais apurada de Vidas Secas, obra prima 
de Graciliano Ramos, pode-se analisar o momento em que o autor descreve seu 
personagem principal, Fabiano, e sua condição social, o que retrataria a luta pela 
emancipação. Pode-se concluir que modernistas e estudiosos da teoria crítica conduziram 
um momento de reflexão no mundo e no Brasil, e tinham como pontos comuns a ruptura com 
o passado e a investigação da injustiça, das relações de poder assimétricas.  

21 
RAC 

Racionalidade ambiental em 
administração: uma nova gaiola de 
ferro da contemporaneidade? 

Meio ambiente. 
Racionalidade ambiental. 
Interdisciplinaridade. 

Investigou ou refletiu sobre: reflexão sobre estes processos de racionalização 
(instrumental e substantiva) incorporados ao longo da trajetória da administração para a 
compreensão das realidades organizacionais e das práticas sociais na contemporaneidade. 
Tal perspectiva tem tensionado, sobretudo, o escopo epistemológico da administração já que 
se propõe a ultrapassar perspectivas clássicas (Weber; Ramos) e romper com esquemas 
tradicionais de racionalidades enquanto dado objetivo e critério de verdade objetiva, 
constituindo-se em mais um desafio para a emergência de uma perspectiva que contemple 
novos valores, saberes e procedimentos. 

22 
RAC 

Mercados e racionalidades sob a 
perspectiva de Alberto Guerreiro 
Ramos e Cornélio Castoriadis. 

Mercado. Sociologia. 
Racionalidades. 

Investigou ou refletiu sobre: Mercados e racionalidades sob a perspectiva de Alberto 
Guerreiro Ramos e Cornélio Castoriadis. Pode- se concluir que o problema das divergências 
não está nem nas teorias nem nos métodos, mas na própria natureza do objeto estudado. 

23 
RAC 

Identidades, práticas discursivas e 
racionalidades: uma proposta para 
a compreensão do contexto 
organizacional. 

Identidade. Identidade 
coletiva. Prática 
discursiva. Racionalidade. 

Investigou ou refletiu sobre: apresentar um ensaio teórico propondo o estudo das 
organizações enquanto sistemas sociais dinâmicos, nos quais indivíduos formam e 
transformam suas identidades, afiliando-se a identidades coletivas intra ou supra-
organizacionais, pautados por dosagens de diferentes racionalidades. O resultado de uma 
pesquisa em que se aplicou tal proposta teórico-epistemológica demonstrou que tanto 
identidades individuais quanto coletivas encontram-se em constante reconstrução a partir de 
práticas que envolvem dosagens distintas de racionalidades. 
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24 
ANE 

Perspectivas para o 
desenvolvimento da ciência da 
administração no contexto 
contemporâneo: Uma reflexão 
teórica. 

Administração. 
Subjetividade. 
Cientificidade. 
Perspectivas de 
desenvolvimento. 

Investigou ou refletiu sobre: compreender o campo do debate em que a ciência da 
administração se desenvolve e apontar perspectivas para o seu desenvolvimento num 
contexto econômico e social complexo, com proliferação de redes sociais e emergência de 
novos formatos e tipos organizacionais. O administrador deixa de ser estratégico (voltado 
para a lógica do mercado) e passa a ser social (multidimensional e dialógico), enquanto que 
a ciência da administração debate para encontrar um caminho concreto na abstração 
orientada por teorias da subjetividade. 

25 
ANE 

Concepções de empresa: 
caracterizações e implicações. 

Empresa. Organização. 
Instituição. Ideologia. 

Investigou ou refletiu sobre: quais as implicações epistemológicas, metodológicas e 
teóricas decorrentes da utilização de cada uma das concepções de empresa mencionadas?  

26 
ANE 

A construção do conhecimento 
sobre movimentos sociais na área 
da administração. 

Movimentos sociais, 
organizações; 
paradigmas 

Investigou ou refletiu sobre: Nas discussões acerca das novas formas organizacionais, por 
exemplo, constata-se o recente interesse pelas teorias e práticas próprias dos movimentos 
sociais. analisar, epistemologicamente, as discussões realizadas no âmbito da Administração 
sobre movimentos sociais, levantaram-se os trabalhos apresentados na última década nos 
três eventos da ANPAD: ENANPAD, ENEO e ENAPG, que comportassem as palavras-
chave: “movimento” e “mobilização”. Observou-se que a maioria dos artigos publicados no 
ENANPAD e no ENEO segue o paradigma europeu, no ENAPG predominou o norte-
americano, o que talvez se deva à forte influência que a Administração Pública no Brasil tem 
do legado teórico dos EUA. Aspecto que chama a atenção é que apenas dois trabalhos 
adotam um paradigma latino-americano. 

27 
ANE 

As bases epistemológicas das 
práticas organizacionais no setor 
público: cultura organizacional e 
new public management. 

Epistemologia. Cultura 
Organizacional. 
Organizações públicas. 
New public management. 

Investigou ou refletiu sobre: , a presente pesquisa tem por objetivo identificar e 
problematizar duas grandes abordagens epistemológicas de compreensão da cultura 
organizacional - a abordagem antropológica e a abordagem administrativa-gerencialista – a 
partir dos preceitos da New Public Management. Existe um alinhamento entre perspectiva da 
cultura organizacional gerencialista e a perspectiva neoliberal que se desdobra dos preceitos 
da New Public Management e que este desdobramento pode ser identificado nas 
organizações públicas; esta abordagem epistemológica é predominante; e não dá conta de 
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toda dimensão do fenômeno.  
28 
ANE 

O conceito de prática a partir da 
perspectiva da teoria da atividade. 

Teoria sócio histórica. 
Teoria da atividade. 
Prática. 

Investigou ou refletiu sobre: discussão sobre o potencial da teoria da atividade (TA) da 
Psicologia sócio-histórica e cultural subsidiando a construção de um conceito de prática 
social que possa contribuir com os estudos organizacionais. Essa teoria ao subsidiar uma 
análise social e histórica de um sujeito e de uma organização, traz elementos que ajudam a 
romper em termos epistemológicos com a imparcialidade científica, superior à análise do 
engajamento prático, contextual histórico e qualitativo.  

29 
ANE 

Reproblematizando a formação de 
administradores no brasil: questões 
e tendências à luz da Dialética 
negativa. 

 Investigou ou refletiu sobre: Incentivar a reflexão para a formação de sujeitos críticos do 
mundo, sujeitos singulares que não se encontram diluídos em um “todo global”. É quando o 
frankfurtiano Theodor W. Adorno nos inspira e dá suporte a nossa reflexão por intermédio de 
sua Dialética Negativa. Dispensar um olhar ao negativo, ao negado, ao não dito é trazê-lo ao 
mesmo nível do positivo, sem, no entanto, pretender transfigurá-lo em positivo. É esse olhar 
negativo que propomos para se refletir sobre o modelo atual de formação de administradores 
no Brasil, refletindo de maneira crítica sobre o mesmo. 

30 
ANE 

A ideologia neoliberal e a formação 
de administradores públicos à luz 
das lentes epistemológicas de 
Louis Althusser. 

Neoliberalismo. Ideologia. 
Formação de 
administradores públicos. 

Investigou ou refletiu sobre: problematizar a ideologia dos princípios neoliberais na 
formação dos administradores públicos, enfatizando o papel das instituições de ensino 
superior neste processo  
Princípios epistemológicos neoliberais presentes na formação dos administradores públicos e 
seus possíveis desdobramentos. 

31 
ANE 

A epistemologia da complexidade 
na gestão das redes 
organizacionais. 

Rede. Complexidade. 
Gestão 

Investigou ou refletiu sobre: analisar as contribuições que a epistemologia da 
complexidade pode dar a gestão das redes organizacionais. Com esta abordagem, abre-se a 
oportunidade para as reflexões acadêmicas infinitas possibilidades. Epistemologicamente, 
ela permite ver as organizações como essencialmente complexas, o que torna toda ordem de 
inter-relações possíveis. Rompe com a dicotomia objetividade/subjetividade e insere o sujeito 
tanto no contexto de construção das realidades como também na construção da produção 
científica, além de insinuar a possibilidade da transposição dos limites da abstração 
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convencional. 
32 
ANE 

Um resgate epistemológico do 
conhecimento em finanças. 

 Investigou ou refletiu sobre: discutir epistemologicamente a evolução da Teoria das 
Finanças, desde seu provável surgimento até o momento atual, além da realização de um 
contraponto entre este desenvolvimento e o desenvolvimento das ciências como um todo. 
Com isto, pretende-se demonstrar que as finanças tradicionais e as finanças modernas, são 
frutos diretos de correntes como o racionalismo, o positivismo e suas vertentes, como o 
utilitarismo, e que recentemente, o paradigma da complexidade tem influenciado de maneira 
contundente o arcabouço teórico das finanças, proporcionando novas formas de se entender 
o mecanismo dos mercados financeiros, reduzindo as formulações matemáticas e conferindo 
maior importância à complexidade do homem.Temos, então, que o paradigma da 
complexidade permite a inserção de elementos psicológicos, biológicos e neurais no 
arcabouço teórico das finanças, a fim de termos cada vez mais, modelos condizentes com a 
realidade em que se insere o ser humano. 

33 
ANE 

Administração do desenvolvimento: 
passado, presente e futuro. 
 
 

Administração. Gestão. 
Desenvolvimento. 

Investigou ou refletiu sobre: o “estado do campo” da área de administração do 
desenvolvimento, analisando as lacunas e as possibilidades de produção acadêmica. O 
resultado aponta para carência de uma disciplina acadêmica que possa explicar com 
propriedade o papel da gestão nas ações de desenvolvimento econômico, social e ambiental 
em países, regiões, lugares e organizações, semelhante aos desafios propostos pela 
administração política. 

34 
ANE 

A virtude epistêmica do 
administrador: primeiras 
explorações. 

 Investigou ou refletiu sobre: a tese principal do texto: a administração é uma ação virtuosa. 
Enquanto tal, ela dá-se no âmbito das organizações, como formas sociais modernas que 
produzem “bens úteis.  

35 
ANE 

Sistemas de inovação: uma análise 
epistemológica. 

Sistema de inovação. 
Epistemologia. 
Racionalidade. 

Investigou ou refletiu sobre: Este trabalho apresenta uma análise epistemológica sobre as 
abordagens de sistema de inovação (SI).Embora a expansão desse campo de conhecimento, 
desde os autores clássicos do século XVIII até os contemporâneos do século XXI, denote a 
ampliação das perspectivas epistemológicas ligadas ao tema, a busca por inovações 
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sustentáveis inspira uma construção teórica multidisciplinar que considere a razão 
cosmopolita (SANTOS, 2002) e a racionalidade substantiva (RAMOS, 1989). 

36 
ANE 

A dinâmica dos espaços 
educacionais no ensino a distância: 
aceitação de Distâncias 
infinitesimais no ensino da 
administração. 

EAD. Distância na 
educação. Espaço 
educativos. Evolução do 
ensino da administração. 

Investigou ou refletiu sobre: análise léxica e de conteúdo de entrevistas com professores 
da pós-graduação em administração e educação com o questionamento sobre a inserção da 
EAD no Stricto Senso, realizando uma análise crítica do conteúdo e luz da teoria da ZPD de 
Vygostsky. 

37 
ANE 

Pesquisa qualitativa e 
generalização dos resultados 
ficção ou realidade? 

Abordagem qualitativa. 
Pesquisa em 
administração. Processos 
de generalização  

Investigou ou refletiu sobre: objetiva-se discutir até que ponto é possível generalizar os 
resultados alcançados em investigações que fizeram uso de abordagem qualitativa. 
Considerando-se o exposto neste ensaio, como transpor o paradigma dominante 
assegurando legitimidade a pesquisa qualitativa, sendo que ela mesma é composta do 
antagonismo que transita do positivismo-lógico ao interpretativismo (GODOI, 2006), isto 
constitui o questionamento principal deste ensaio. 

38 
ANE 

A teoria ator-rede e os estudos 
organizacionais Brasileiros. 

A teoria ator – rede. 
Método. Estudos 
organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar os estudos desenvolvidos nos Brasil que utilizaram a 
TAR. Em levantamento inicial junto ao banco de teses e dissertações da Capes. Os quatorze 
restantes empregaram o termo “rede” como um conjunto ou cadeia de empresas ou, ainda, 
como uma estrutura rígida. Utilizaram-se da palavra “atores” para referirem-se aos 
componentes da rede, sem considerar a TAR na sua dimensão teórica ou como método para 
o desenvolvimento do estudo. Também identificamos que no uso da metodologia e conceitos 
da TAR para análise de fenômenos organizacionais, há um olhar e uso limitado da noção de 
não-humanos. Há predomínio de certo reducionismo da TAR ao serem considerados apenas 
os objetos (tecnologia) ou, então, o uso parcial de alguns conceitos desta teoria para analisar 
o objeto de estudo. 

39 
ANE 

Contribuição das visões baseadas 
em práticas sociais para a 
estratégia na administração. 

Práticas sociais. 
Disciplina intersticial da 
administração. Prática da 

Investigou ou refletiu sobre: desenvolver uma exposição e discussão sobre qual a 
contribuição das 'visões baseadas em práticas sociais', atualmente com forte exposição no 
campo dos estudos organizacionais, para o tema da Estratégia na Administração. principal 
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gestão. Estratégia. contribuição das 'visões baseadas em práticas sociais' é oferecer um olhar mais realístico 
acerca da complexidade organizacional, a partir do foco nas práticas de gestão sustentadas 
numa realidade organizacional, possibilitando uma análise de elementos racionais, 
teoréticos, laborais e viscerais existentes na natureza multifacetada delas. 

40 
ANE 

Pesquisa qualitativa em gestão 
internacional: dilemas, reflexões e 
desafios. 

Gestão Internacional. 
Abordagem Qualitativa. 
Pesquisa Qualitativa. 
Pesquisa Interdisciplinar. 
Multimétodo.  

Investigou ou refletiu sobre: aprofundará aspectos relacionados à evolução dessa área e 
suas especificidades; a importância dos paradigmas na construção do conhecimento em 
gestão internacional; a relevância da pesquisa interdisciplinar e multimétodo como elos de 
ligação entre diferentes campos de saber; assim como as dificuldades e desafios da 
aplicação da abordagem qualitativa no referido campo. Até que ponto é possível assegurar 
que a pesquisa qualitativa em gestão internacional é realmente qualitativa? Como visões 
mais arejadas poderão obter legitimidade entre os pares acadêmicos, pouco familiarizados 
com perspectivas epistemológicas „alternativas‟? É possível assegurar que editores e 
pareceristas dos periódicos desse campo dispõem de formação metodológica e critérios 
diferenciados para avaliar tal tipo de produção? Cabe a academia refletir sobre tais 
provocações, para assim colaborar com o amadurecimento desse promissor campo de 
saber. 

41 
ANE 

Reflexões arqueológicas sobre a 
formação de conceitos em 
administração. 

Teoria da administração. 
Conceitos. Práticas 
discursivas. Discurso 
científico. Arqueologia do 
saber. 

Investigou ou refletiu sobre: propor a análise da formação de conceitos na área da 
Administração, a partir da perspectiva discursiva. Por fim, torna-se possível trazer à tona 
reflexões a respeito da ciência da Administração como prática discursiva e ideológica e suas 
apropriações.  

42 
ANE 

Fundamentos teórico-
metodológicos da gestão social. 

Gestão social. Campo do 
conhecimento científico. 
Paradigma. 

Investigou ou refletiu sobre: apresentar uma proposta teórico-metodológica de delimitação 
do campo de conhecimento científico da gestão social. A partir deste constructo, a gestão 
social foi comparada com os paradigmas apresentados por Burrel e Morgan (1971) e se 
aproximou mais do Paradigma do Humanismo Radical.  

43 Para a apreensão de um critério de Critério de demarcação Investigou ou refletiu sobre: apresentar e discutir critérios de demarcação científica.  
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ANE demarcação científica. científica. Ciências 
sociais. Ciência. 

44 
ANE 

Epistemologia, gestão e meio 
ambiente: contribuições, conceitos 
e premissas da abordagem do 
desenvolvimento territorial 
sustentável. 

Epistemologia. Gestão. 
Desenvolvimento 
territorial sustentável. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar quais as contribuições das teorias de 
desenvolvimento territorial e das discussões sobre a sustentabilidade socioambiental e os 
impactos dos sistemas produtivos sobre o meio ambiente para o aporte do desenvolvimento 
territorial sustentável e como tais contribuições teóricas vêm promovendo inovações no 
campo da gestão. Presente discussão contribui para aprofundar a intersecção conceitual do 
campo da ciência da administração com a sociologia, a economia, a geografia, entre outros, 
comprovando a necessidade da interdisciplinaridade para compreensão dos fenômenos 
atuais da gestão. 

45 
ANE 

O espírito sociológico e a pesquisa 
em administração. 

Espírito sociológico. 
Epistemologia. Pesquisa 
em administração. 
Bernard Lahire. 

Investigou ou refletiu sobre: esforço de compartilhar com a academia de Administração, 
em particular com a área de Estudos Organizacionais, (1) aspectos epistemológicos desta 
obra também pertinentes à pesquisa em Administração e (2) a epistemologia-prática de 
pesquisa que venho desenvolvendo “nutrida pelo espírito” do sociólogo francês. Ao final do 
texto são registradas duas observações gerais sobre aspectos de L'esprit sociologique. 

46 
ANE 

Bases do conhecimento científico e 
sua influência na formação da 
ciência da administração. 

Ciência. Epistemologia. 
Bases do conhecimento. 
Ciência da administração.  

Investigou ou refletiu sobre: a presente pesquisa tem por objetivo identificar e 
problematizar duas grandes abordagens epistemológicas de compreensão da cultura 
organizacional - a abordagem antropológica e a abordagem administrativa-gerencialista – a 
partir dos preceitos da New Public Management. Existe um alinhamento entre perspectiva da 
cultura organizacional gerencialista e a perspectiva neoliberal que se desdobra dos preceitos 
da New Public Management e que este desdobramento pode ser identificado nas 
organizações públicas; esta abordagem epistemológica é predominante; e não dá conta de 
toda dimensão do fenômeno.  
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APÊNDICE B – COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2012 
 ARTIGOS PALAVRAS-

CHAVE 
 

01 
SOC 

A agenda do professor 
pesquisador em 
administração: uma análise 
baseada na sociologia da 
ciência. 

Sociologia da 
ciência. 
Epistemologia. 
Ciência da 
administração. 

Investigou ou refletiu sobre: a agenda do prof. Pesquisador em administração. História da administração 
e sua institucionalização no Brasil. Percebeu-se que a carga de trabalho deste profissional excede 50 
horas de trabalho e que as atividades de pesquisa, as predominantes na questão objetivo atual destes 
profissionais, são desprivilegiadas na semana, sendo deixadas para o final de semana em 47% dos casos. 

02 
ANE 

Poder, discurso e mercado: 
reflexões a respeito dos 
limites e potencialidades da 
análise do discurso. 

Discurso. Poder. 
Ideologia. 
Mercado. Análise 
do Discurso. 

Investigou ou refletiu sobre: discutimos as características, os usos e as possibilidades da Análise do 
Discurso como uma proposta teórica e metodológica na qual, além de desnudar a crença em um único 
sentido, em uma única verdade, forneça meios que possibilitem promover tanto teorias e práticas distantes 
do modelo hegemônico como, e principalmente, (re) construir sentidos e Práticas. O discurso empresarial 
amplamente disseminado e legitimado, além de servir como um alerta, pode representar uma alternativa 
teórica e metodológica para a construção e ou revelação de estratégias emancipatórias tanto de pesquisa, 
considerando que o discurso científico também legitima a ideologia vigente. 

03 
ANE 

Bases epistemológicas da 
avaliação dos cursos de 
Administração no Brasil. 

 Investigou ou refletiu sobre: Quais as bases epistemológicas dos conteúdos da prova do ENADE? 
Analisou-se a prova ENADE 2009 com base nas categorias teoria: critica e na teoria tradicional, forma de 
organizar – gerencialista e não gerencialista; ideologia: dominação ou emancipação. Racionalidade: 
instrumental, substantiva, fenonomia, isonomiaeconomia teoria tradicional versus teoria critica. 
Racionalidade. Fala de desperdício da experiência devido a monocultura. Há uma marcante parcialidade 
no discurso das questões do ENADE. Não foi possível identificar quaisquer conhecimentos que se 
referissem às teorias críticas. Da mesma forma, também não se identificou conteúdo algum que se 
referisse a um modo de organizar alternativo ao gerencialismo. A ideologia da dominação foi claramente 
evidenciada nas relações humanas contextualizadas na prova, as quais ocorriam exclusivamente em 
organizações situadas no enclave econômico. Finalmente, não foi possível identificar qualquer conteúdo 
que implicasse no uso de uma racionalidade diferente da instrumental. Conclui-se, portanto uma clara 
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limitação das bases epistemológicas dos conteúdos da avaliação dos cursos de administração, feita pelo 
ENADE. 

04 
ANE 

Formação humanista no 
curso de administração: 
visão docente na face 
UFMG. 
 
 

Administração 
como profissão. 
Docência no 
ensino superior. 
Formação 
humanista, 
Formação superior. 
Universidade. 
 

Investigou ou refletiu sobre: O objetivo deste artigo é identificar e discutir a visão dos docentes da 
faculdade de ciências econômicas da ufmg sobre a formação humanista no curso de administração. Papel 
da universidade. Os resultados da pesquisa indicam divergências na visão dos docentes quanto à 
necessidade da formação humanista no curso: para quatro professores, ela é suficiente como se configura 
nos cursos de Administração em geral, inserida em disciplinas do ciclo básico ou introdutório do curso; 
para outros seis, ela precisa ser aprofundada, seja na maior inserção de disciplinas das ciências humanas 
na grade curricular, na inserção de conteúdo das ciências humanas nas disciplinas das teorias da 
administração ou ainda em eventos acadêmicos que promovam a reflexão social. 

05 
ANE 

Concepção epistemológica 
da administração em um 
paradigma alternativo: 
abordagem quântica sob os 
fundamentos de algumas 
ciências da complexidade. 

Administração. 
Paradigma. 
Epistemologia. 
abordagem 
quântica. 

Investigou ou refletiu sobre: discorrer sobre uma concepção epistemológica da Administração em um 
paradigma alternativo: a abordagem quântica sob os fundamentos de algumas ciências da complexidade. 
Física quântica, teoria dos sistemas autopoiéticos, teoria do caos e teoria da complexidade. Destacam-se 
como temas estratégicos relevantes a sustentabilidade, responsabilidade social, inovação, criatividade, as 
múltiplas inteligências, flexibilidade às mudanças e a cultura de cooperação. 

06 
RAC 

Racionalidade e tensão 
ética nas organizações: 
Uma abordagem a partir da 
experiência da Economia de 
comunhão. 

Tensão ética. 
Racionalidade. 
Economia de 
comunhão. 

Investigou ou refletiu sobre: compreender de que modo os membros (administradores e administrados) 
de uma empresa vinculada à proposta da economia de comunhão enfrentam a ordinária tensão ética 
oriunda de modos distintos de racionalidade (instrumental e substancial) enquanto realizam as suas 
atividades de trabalho. Racionalidade e tensão ética nas organizações, economia de comunhão: uma 
nova proposta de agir econômico. A empresa, ao adotar os princípios da economia de comunhão, como 
modelo de referência para o agir pessoal e empresarial, permite aos membros da organização conduzir-se 
no mercado de forma ética. Isto não significa dizer, contudo, que a tensão ética entre racionalidades é 
eliminada; de fato, os resultados da pesquisa confirmam os pontos de vistas apresentados no decorrer do 
trabalho de que ambas as racionalidades coexistem em relações de tensão. 
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07 
RAC 

A gestão sob a perspectiva 
da racionalidade 
substantiva: ação, 
comportamento e ciências 
sociais. 

Gestão. Ação. 
Comportamento. 
Racionalidade 
substantiva. 

Investigou ou refletiu sobre: breve reflexão dos temas gestão, ciências sociais, management e 
racionalidade substantiva através de uma perspectiva crítica. Para que assim possamos cooperar para a 
existência de uma sociedade mais harmoniosa que busca a satisfação do bem comum e a emancipação 
do ser humano, mesmo com objetivo do lucro. Economia e sociedade em rede. A partir de uma gestão 
com enfoque no sujeito, como por exemplo uma visão assentada na racionalidade substantiva, a partir daí 
pode-se conceber modelos outros de gestão mais próximo da emancipação do sujeito. 

08 
RAC 

Racionalidade, socialização 
e ajustamento x 
subjetividade: o controle 
organizacional que emerge 
do conflito. 
 
 

Racionalidade. 
Socialização. 
Subjetividade. 
Conflito. 

Investigou ou refletiu sobre: Problematiza-se, neste artigo teórico, as contradições dessas medidas. 
Sustenta-se que as experiências dos indivíduos extrapolam as relações que os coordenam e os controles 
que lhes são impostos, e que é da correlação de forças travadas entre a racionalidade da organização e a 
subjetividade dos indivíduos que emerge um controle organizacional possível. Uma subjetividade que não 
se restringe apenas ao indivíduo, mas a uma circulação onde participa o ente, os afetos, o corpo, os 
vínculos, o trabalho, a casa e, enfim, os outros. Burocracia, competências, o processo de ajustamento. O 
Controle organizacional que emerge do conflito. Sob tal perspectiva, sugere-se que prescrições prévias e 
políticas de gestão de pessoas que acreditam ser possível selecionar o profissional ideal, para ocupar o 
cargo ideal, devem ser questionadas, o que sugere, também, uma revisão dos postulados sobre as teorias 
que versam sobre a gestão de pessoas. O conflito indivíduo x organização é parte integrante da estrutura 
do relacionamento.  

09 
SOC 

"Pantaleão e as visitadoras": 
análise sócio organizacional 
do filme peruano baseado 
no livro de Vargas Llosa. 

Análise sócio 
organizacional. 
Condicionantes 
estruturais. Ação 
humana. Jogos de 
linguagem. 

Investigou ou refletiu sobre: reflexão sócio-organizacional com base em um filme peruano chamado 
"Pantaleão e as Visitadoras", tendo como pressuposto o entendimento de que artes, ciências e filosofia 
estão em recíprocas e constantes relações. O artigo é concluído com reflexões filosóficas sobre o filme e 
sua análise, bem como das possibilidades de construção de um plano conceitual interdisciplinar com base 
na filosofia de Gilles Deleuze. 

10 
ANE 

A contribuição das 
abordagens da tecnociência 
e situada para Estudos 

Aprendizagem 
organizacional. 
Conhecimento 

Investigou ou refletiu sobre: Aprendizagem organizacional como uma teoria do movimento 
organizacional e, para tanto, social. Consolida como escola de pensamento sobre as organizações, um 
campo estabelecido de estudo e específico de estudos organizacionais. 
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organizacionais de 
conhecimento e 
aprendizagem. 
 

organizacional. 
Abordagem 
situada. 
Tecnociência. 

12 
ANE 

Economia solidária: uma 
representação científica por 
meio de três paradigmas 
das ciências sociais. 

Cientificidade da 
economia solidária. 
Paradigma 
estrutural do 
conflito. Paradigma 
estrutural do 
consenso. 
Paradigma da 
interpretação. 

Investigou ou refletiu sobre: construção científica do que seja a economia solidária, através de três 
paradigmas iconográficos enlaçados na perspectiva das ciências sociais: o paradigma estrutural do 
consenso, o paradigma estrutural do conflito e o paradigma da interpretação. Reflexão sobre a 
cientificidade da economia solidária deve pautar-se na inserção do teorizador ou cientista social no lugar 
de observador e dedutor dos fatos históricos. Convidamos a comunidade científica para ir um passo além 
da apresentação de estudos de caso em economia solidária, por mais importantes que se apresentaram 
em um primeiro momento do estudo do tema, para passarmos a discutir ontologicamente e 
epistemologicamente as possibilidades da economia solidária. 

13 
ANE 

Os estudos organizacionais 
e os gigantes: que 
emancipação está em jogo 
nos estudos críticos em 
administração? 

Estudos 
organizacionais. 
Estudos críticos em 
administração. 
Emancipação. 
 

Investigou ou refletiu sobre: o sentido de emancipação hegemônico nos chamados estudos críticos em 
administração, principal corrente teórica hodierna dos estudos organizacionais. O primeiro parâmetro, 
desnaturalização, é parte dos esforços dos teóricos da chamada escola crítica em desvelar as construções 
teóricas hegemônicas. Segundo a escola crítica (ALVESSON e DEETZ apud DAVEL; ALCADIPANI, 2002), 
a teoria organizacional hegemônica apresenta as organizações e as práticas dominantes como formações 
naturais.3 linhas da eca tradições modernistas do marxismo, neomarxismo e da Escola de Frankfurt, 
tradição pos-analitica, pós-estruturalismo, pós-modernismo, pós-colonialismo, teorias relacionadas ao 
feminismo. Em sua guerra contra a Teoria Tradicional os Estudos Críticos em Administração demonstram, 
todavia, travar batalhas contra os inimigos errados Devido a sua desconsideração e desconexão do estudo 
das organizações e o modo de organizar dominante com a totalidade concreta da sociabilidade capitalista, 
esses estudos são comprometidos desde seu conceito mesmo de emancipação até as possibilidades de 
unir sua teoria com uma prática transformadora.  

14 Marx le dernier des liberaux. Libéralisme. Investigou ou refletiu sobre : [...]. 
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ANE Capitalisme. 
Marxisme. 
Stalinisme. 

15 
ANE 

L’economie sociale et 
solidaire: un espace d’action 
specifique ou un espace de 
ressource a promouvoir? 

Coopérative. 
Gouvernance. 
Action collective. 
Bien commun. 

Investigou ou refletiu sobre: [...]. 

16 
ANE 

Organizações como 
organismos: um estudo 
epistemológico da teoria 
contingencial baseada no 
conhecimento e interesse. 

Epistemologia. 
Teoria 
contingencial. 
Conhecimento. 
Interesse 

Investigou ou refletiu sobre: Investigou ou refletiu sobre: apresenta uma análise epistemológica da teoria 
contingencial observando os aspectos norteadores para a construção desse conhecimento. A teoria 
contingencial e sua aplicação instrumental, A metáfora: a organização vista como organismos. Análise da 
epistemologia da teoria contingência. Apresenta um esboço de como a produção da teoria contingencial 
submetida análise epistemológica corresponde aos critérios de conhecimento e interesse proposto por 
Habermas. 

17 
ANE 

O “tipo burguês” e o 
pensamento organizacional. 
 
 

Burguesia. 
Epistemologia. 
Mercado. 
Tecnocrata. 
Teorias 
organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: aproximar o pensamento do filósofo Leandro Konder dos debates 
contemporâneos no entorno das teorias organizacionais. O não autoreconhecimento como assalariado faz 
com que os tecnoburocratas vivenciem a contradição de não-pertencimento a uma classe, um dos motivos 
de sua alienação. O tipo burguês. A epistemologia do tipo burguês. O mercado como referência, na 
administração o tipo burguês é muito presente. Os fundamentos epistemológicos adotados e transmitidos 
através das teorias organizacionais, não são capazes de auto-identificar o pequeno-burguês como 
trabalhador, como um contratado, como alguém que vende a sua força de trabalho a outrem, seja ao 
capital, ao Estado ou a qualquer tipo de sistema socialmente organizado e até em organizações de ensino 
e pesquisa. 

18 
ADE 

Os valores e o valor da 
moeda: hipóteses sobre a 
comensurabilidade e a 
monetarização do Impacto 

Valores Avaliação 
de Impacto. 
Monetarização. 
Moeda. 

Investigou ou refletiu sobre: os resultados da avaliação e monetarização de impacto de um projeto de 
proteção de menores em risco social em Belo Horizonte. As quatro hipóteses de monetarização que 
assumimos podem assim ser enunciadas como: A Hipóteses experimentais, que tratam das organizações 
e do cálculo dos custos. 
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de projetos sociais. Organizações 
Sociais. 

19 
ADE 

Reflexão sobre aspectos 
teóricos e epistemológicos 
da Produção nacional 
relativa ao cooperativismo. 

Cooperativismo. 
Epistemologia. 
Estudos 
organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: refletir sobre as principais contribuições teóricas e epistemológicas relativas 
ao cooperativismo, considerando-se um levantamento bibliográfico feito no portal Scielo Brasil 
(www.scielo.br/), no qual foram encontrados 31 artigos em 15 de julho de 2011.Uma abordagem teórico-
epistemológica ainda incipiente do cooperativismo no Scielo Brasil, ou seja, para uma predominância do 
paradigma da simplificação sobre o paradigma da complexidade, bem como pela desconsideração do 
paradigma para-econômico e da teoria da delimitação de sistemas sociais. Entretanto, algumas incursões 
epistemológicas na literatura analisada apontam para a relevância da contribuição de Boaventura de 
Sousa Santos. Concluímos, enfim, que há uma riqueza metateórica a ser explorada, tanto quanto há uma 
riqueza empírica nos inúmeros casos que envolvem cooperativas e outras organizações da economia 
solidária. Avançar no conhecimento transdisciplinar de tais fenômenos complexos é um desafio de 
pesquisa que ainda está em fase embrionária no Brasil. 

20 
ADE 

A racionalidade 
organizacional na 
perspectiva do 
desenvolvimento: uma 
análise de distintas 
concepções 
organizacionais. 

Racionalidade. 
Desenvolvimento. 
Organizações. 

Investigou ou refletiu sobre: Faz um quadro síntese das dimensões: sócio-espaciais, sociopolíticas, 
ambientais e econômicas em múltiplas variáveis para o desenvolvimento. 

21 
ADE 

Novas tecnologias para o 
bricolage: construtivismo e a 
coleta de dados via 
Softwares de mensagens 
instantânea. 
 

Construtivismo. 
Entrevista. 
Reflexividade. 

Investigou ou refletiu sobre: reflexão metodológica, este estudo tem por objetivo apresentar e discutir as 
potencialidades e limites da entrevista por meio de softwares de mensagem instantânea em pesquisas que 
apresentam uma orientação construtivista na área de Administração.o que é pesquisador, bricoleur, 
construtivismo. Windows Live Messenger (MSN), Skype, Gtalk e Yahoo! Messenger, entre outros. Pessoas 
que utilizam estas ferramentas tanto na comunicação pessoal como no cotidiano do trabalho, o que 
viabilizou os estudos e permitiu utilizarmos e analisarmos as vantagens e os pontos que merecem atenção 



154 

 

na utilização de tais ferramentas. são gerados apenas resultados, mas avanços metodológicos que 
contribuem na construção do conhecimento científico. 

22 
ADE 

Uma análise epistemológica 
do conteúdo das regras 
deontológicas do código de 
ética do servidor público 
federal do Brasil. 

Código de ética. 
Epistemologia. 
Ética. Paradoxos. 
Reforma do 
Estado. 

Investigou ou refletiu sobre: realizar uma análise epistemológica do conteúdo das regras deontológicas 
do código de ética do servidor público federal do brasil. Reforma do aparelho do estado no brasil, momento 
esse em que foi instituído o Código de Ética do Servidor Público Federal. Permite inferir que o discurso do 
que se diz, não é por si só, garantia do que se faz. 

23 
ADE 

Sobre a complexidade dos 
achados de pesquisas 
contábeis. 

Complexidade. 
Obstáculos 
Epistemológicos. 
Pesquisa contábil. 

 

24 
ADE 

Trabalho decente, 
responsabilidade social 
focada em trabalhadores e 
as novas racionalidades da 
empresa. 

Trabalho decente. 
Responsabilidade 
social empresarial 
interna. OIT. 
Construção social 
da empresa. 

Investigou ou refletiu sobre: abordar as principais características do conceito trabalho decente como um 
diretriz da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a superação da informalidade no mercado de 
trabalho e da chamada "Gestão socialmente responsável" nas empresas no cenário nacional; se refletir 
sobre a Responsabilidade Social Empresarial e de que forma as diretrizes do trabalho decente podem 
contribuir para a sua evolução. a empresa como uma instituição e a sua função social na sociedade 
contemporânea. Trabalho decente e responsabilidade social focada em trabalhadores. No âmbito da 
gestão da responsabilidade sócio-empresarial interna procuramos destacar quais são as principais práticas 
do setor no seio das relações laborais. Por outro lado, não se pode deixar de mencionar que os mercados 
também são construídos tendo como base múltiplas relações de poder e jogos de força. Convém refletir 
sobre de que forma se pode converter trabalho informal em trabalho decente, via prática do diálogo 
democrático e a RSE em uma prática que vá além do cumprimento da legislação.  

25 
ADE 

Emergence d`un nouveau 
paradigme en management: 
du capital humain au capital 
social. 

 Investigou ou refletiu sobre: [...].  
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26 
ANE 

The study of administrative 
science outside of the 
‘core’:the universal fight 
against epistemic 
colonialism, and for ‘critical 
assimilation’. 

 Investigou ou refletiu sobre: as origens eo desenvolvimento da ciência administrativa, a influência da 
ideologia, atitudes em relação a abordagens multi-paradigmática, e a tensão complexa entre a teoria ea 
prática mundial local. 

27 
ADE 

Análise epistemológica do 
conhecimento sobre 
competitividade 
organizacional. 

 Investigou ou refletiu sobre: A análise se constrói com base nas principais correntes de pensamento que 
se desenvolveram ao longo do tempo – empirismo, racionalismo, positivismo, utilitarismo, funcionalismo, 
sistemismo, dialética e complexidade. O que cada corrente influencia nos aspectos ou fatores de 
competividade organizacional. Foi possível constatar que o grupo dos fatores determinantes na 
competição entre empresas divide-se de forma balanceada entre os paradigmas funcionalista e crítico. Os 
fatores funcionalistas são chamados neste estudo de fatores técnicos, enquanto os fatores que se referem 
à abordagem crítica são denominados fatores ambientais ou institucionais.  

28 
ADE 

Uma teoria ética com base 
no princípio 
responsabilidade. 

Epistemologia. 
Racionalização. 
Ética. Natureza. 

Investigou ou refletiu sobre: discussão sobre a origem, significado, funções e finalidades da 
epistemologia, além da discussão sobre o papel que a filosofia deveria cumprir enquanto orientação 
epistemológica que promoveria a integração das diferentes disciplinas. As epistemologias 
contemporâneas, assinala Japiassu (1992), classificar-se-iam segundo o primado conferido ao Sujeito, ao 
Objeto ou decorrente da interação entre Sujeito e Objeto, destacando-se a epistemologia fenomenológica, 
ilustrada por Husserl; a epistemologia construtivista e estruturalista, defendida por Piaget; a epistemologia 
histórica, ilustrada por Bachelard; a epistemologia “arqueológica”, configurada por Foucault; e, a 
epistemologia “racionalista-crítica”, defendida por Popper. Propõe-se a adoção de uma teoria ética 
baseada no princípio da responsabilidade com o futuro, num contexto em que essa regulação não 
depende de organização política das sociedades, pois a própria natureza deve se tornar um sujeito de 
direito e a fonte da nova ética. 
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APÊNDICE C – COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2013 
 TÍTULO PALAVRAS-CHAVE  
01 
ANE 

Uma nova “fórmula” para 
atribuir sentido ao Trabalho de 
autores importantes aos 
estudos organizacionais. 

Cálculo. Kant. Durkheim. 
Weber. Marx. 

Investigou ou refletiu sobre: a) tentar compreender partes importantes do trabalho de 
alguns autores básicos às ciências sociais e aos estudos organizacionais pela via de uma 
metáfora do cálculo matemático; b) demonstrar a utilização do cálculo matemático (como 
metáfora) para a análise dos sentidos presentes em argumentações e narrativas. Assim, com 
foco em quatro autores clássicos: Kant, Durkheim, Weber, e Marx. Percebeu-se que este 
modo de exame ainda é uma proposição metodológica, que pode ser melhorado, mas que já 
contribuiu, na medida em que lança a possibilidade de se pensar nas representações do 
pensamento dos autores, que buscou suas sínteses e suas explicações, suas integrações e 
derivações. 

02 
ANE 

Reflexões preliminares sobre a 
constituição da administração 
como ciência. 

Administração. Ideologia. 
Ciências sociais. 

Investigou ou refletiu sobre: A administração é uma ciência, no sentido de campo do 
conhecimento, genuinamente ideológica. A partir desta afirmação, que serve, sobretudo, como 
reflexão a nós pesquisadores desta área, apresentamos este ensaio, com base nos escritos 
de Pêcheux a respeito da Ideologia. Pêcheux defende que as ideologias presentes na 
construção científicas não se estabelecem estritamente no campo teórico, mas nas práticas 
que por sua vez estão relacionadas com as relações sociais. 

03 
ANE 

Filosofia na administração: 
abordagens clássicas da 
administração à luz do 
pensamento Filosófico. 

Filosofia. Gestão. 
Administração. Empresa. 

Investigou ou refletiu sobre: apresentar a filosofia como uma ciência que possa ajudar o 
administrador na sua carreira profissional. Apresenta a influência que correntes filosóficas 
ocidentais exerceram sobre a administração e são abordados temas comuns à luz dos 
pensamentos filosóficos. Procurou-se mostrar: a importância da reflexão filosófica nas funções 
gerenciais com ênfase na filosofia de Sócrates; o método cartesiano elaborado pelo filósofo 
francês René Descartes em analogia com a ferramenta de qualidade elaborada por Ishikawa 
(o diagrama de Ishikawa) que por sua vez é colocada sob a ótica da teoria da complexidade 
de Edgar Morin; que a filosofia de Nietzsche relaciona-se com as características dos 
empreendedores, onde os pensamentos do filósofo se afinam com o perfil abordado por 
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autores sobre empreendedorismo; como a filosofia de Aristóteles pode aumentar a 
produtividade da empresa.  

04 
ANE 

Epistemologia habermasiana, 
pesquisa-ação e sócio-análise: 
Uma proposta para os estudos 
organizacionais. 

Estudos organizacionais. 
Epistemologia 
Habermasian. Pesquisa-
ação. Socio-análise. 
Psicanálise. 

Investigou ou refletiu sobre: reflexão acerca da epistemologia crítica habermasiana e de sua 
possível articulação com a metodologia de pesquisa-ação e a sócio-análise de René Lourau, 
que faz referência à psicanálise freudiana. Crê-se que a ação comunicativa, a constituição de 
esferas públicas momentâneas e a autorreflexão dos sujeitos e do próprio processo de 
construção do conhecimento são posturas centrais para a busca da emancipação, autonomia 
e da mudança social. 

05 
ANE 

Estratégias globais: evolução do 
conceito de Internacionalização 
ao fenômeno global born, 
abordagem epistemológica e 
perspectivas. 

Internacionalização. 
Evolução conceitual. 
Estratégias globais. Global 
borns. 

Investigou ou refletiu sobre: análise teórica sobre o surgimento das estratégias globais 
evidenciando os pontos de ruptura da evolução teórica, que parte da própria concepção de 
estratégia da década de 50, envolve a criação de duas abordagens explicativas sobre 
estratégias internacionais (anos 60, 70 e 80) e as atuais discussões da pesquisa recente 
sobre as global born ou born global, que são as empresas que já nascem com suas 
estratégias voltadas para os negócios internacionais (a partir dos anos 90). Pesquisas atuais 
evidenciando a mudança teórica. Ao final da revisão percebe-se que por mais que o fenômeno 
tenha evoluído na sua constituição, as dimensões de análise dos primórdios da estratégia 
organizacional - estrutura, ambiente, tecnologia, recursos e empreendedorismo. 

06 
ANE 

Marketing! Onde está o 
paradigma? 

Marketing. Paradigma. 
Metodologia. 

Investigou ou refletiu sobre: verificar por meio do conceito de paradigma, novas 
perspectivas de compreender as pesquisas acadêmicas em marketing, a evolução do 
pensamento de marketing e as metodologias utilizadas nos estudos da qualidade de serviço. 

07 
ANE 

Breve ensaio sobre teorias 
Positivas e normativas na 
Ciência da administração sob à 
luz da abordagem qualitativa. 

Senso comum. 
Abordagem qualitativa. 
Epistemologia da ciência. 
Teorias. 

Investigou ou refletiu sobre: apresentar uma breve discussão sobre o papel das teorias na 
ciência da administração sob a luz da abordagem qualitativa. Socialmente construída, a 
realidade é mutável, flexível e indeterminada, permeada por uma crescente complexidade por 
detrás de fenômenos que parecem simples e, assim sendo, nenhuma análise é definitiva, pois 
o real contém uma infinidade de “essências” que é preciso clarificar e os esquemas de 
inteligibilidade possíveis estão em constante transformação, bem como a construção de 



158 

 

teorias. 
08 
AES 

Redes de movimentos sociais e 
economia solidária: Uma 
interação promissora. 

Movimentos sociais. 
Economia solidária. 
Redes. 

Investigou ou refletiu sobre: análise dos conceitos de economia solidária e as redes de 
movimentos Sociais e sua articulação no cenário mundial atual baseado nos estudos de 
ambos os temas. Ao final, pode-se compreender que são temas bastantes próximos, com 
relações bastante articuladas e pertinentes que poderão, em conjunto, propiciar aos 
estudiosos um vasto campo de pesquisa e aos envolvidos em economia solidária e redes de 
movimentos sociais um amplo campo de trabalho.  

09 
AES 

Paradigma da autogestão na 
ação dos sujeitos recicladores. 

 Investigou ou refletiu sobre: analisar ações de autogestão como paradigma num contexto 
de sujeitos que trabalham em uma cooperativa de recicladores em Esteio/RS. Para buscar 
esse objetivo iremos analisar os significados socioculturais criados pelos cooperativados 
frente ao paradigma da autogestão como ferramenta nos processos de trabalho realizados no 
dia a dia desta cooperativa. 

10 
AES 

Desafio do trabalho coletivo por 
cooperativa de Catadores. 
Caso: Cooperviva – cooperativa 
de trabalho dos Catadores de 
material reaproveitável de Rio 
Claro/SP. 

Economia solidária. 
Resíduos sólidos. 
Catadores. Trabalho 
Coletivo. 
. 
 

Investigou ou refletiu sobre: contemplar as relações humanas existentes na Cooperativa de 
Trabalho dos Catadores de Material Reaproveitável de Rio Claro - COOPERVIVA, pontos 
fortes e fracos existentes dentro do empreendimento analisado e a gestão dos catadores e 
catadoras no que diz respeito ao trabalho coletivo. A estratégia para o desenvolvimento do 
trabalho foi de vivenciar o cotidiano no coletivo e propor encontros para estimular o diálogo e a 
troca de saberes entre os catadores e catadoras. Por meio dos encontros realizados 
observou-se a reciprocidade dos catadores e catadoras quanto a importância dos encontros e 
abertura à um espaço de “formação”, e o conhecimento da importância desencontros no 
contexto do grupo. 

11 
ADE 

Bacharelado interdisciplinar em 
ciência e economia: os dilemas 
da identidade profissional dos 
docentes universitários. 

Identidade docente. 
Bacharelado 
interdisciplinar. 
Universidade nova. 

Investigou ou refletiu sobre: trataremos especificamente a respeito dos dilemas da 
identidade profissional dos docentes universitários no contexto do Bacharelado Interdisciplinar 
em Ciência e Economia. 

12 As habilidades de gestão dos Grupos de pesquisa. Investigou ou refletiu sobre: contribuir para a compreensão do funcionamento dos grupos 
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SOC coordenadores de grupos de 
Pesquisa no campo da 
administração: uma análise 
baseada na sociologia da 
ciência. 
 

Coordenação. Habilidades 
de Gestão. 

de pesquisa em administração, como se organizam, quais os objetivos, quais atividades são 
realizadas, e discutir também as habilidades de gestão necessárias ao coordenador de grupo 
de pesquisa. As principais habilidades identificadas para coordenar um grupo de pesquisa 
tratam da capacidade de articulação com os diferentes pesquisadores de modo a formarem 
um grupo, trabalhar com a diversidade, estar sempre em busca de novas oportunidades de 
pesquisa e financiamento, relações externas fazendo contatos e representar o núcleo. 

13 
RAC 

Teoria da ação comunicativa: 
reflexões sobre a contribuição 
de Habermas para a 
ressignificação da gestão. 

Estudos críticos. 
Ressignificação da 
Gestão. Ação 
comunicativa. Escola de 
Frankfurt. 

Investigou ou refletiu sobre: Partimos do pressuposto de que a gestão deve ser entendida 
como uma prática, não como ciência ou profissão, apreendida principalmente pela experiência 
e baseada no contexto, como aponta Mintzberg (2010). O que nos interessa é justamente a 
possibilidade da gestão uma prática transformadora, o que se relaciona diretamente com o 
conceito de ação comunicativa desenvolvido por Habermas. Neste trabalho, buscamos na 
teoria da ação comunicativa de Habermas (1987) caminhos que possam contribuir para a 
ressignificação da gestão, pois acreditamos que tal teoria subsidia um novo entendimento 
para a gestão. 

14 
ANE 

A criação do conhecimento 
organizacional. 

 Investigou ou refletiu sobre: aproximar a Filosofia das Ciências Sociais aplicadas, como é o 
caso da Administração. A questão colocada é se a gestão do conhecimento está em 
conformidade com a ideia de desenvolvimento sustentável.  

15 
ANE 

Forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças no 
campo do planejamento 
estratégico: considerações para 
migração de paradigma. 

Paradigma da 
complexidade. paradigma 
funcionalista. 
planejamento estratégico. 
Estratégia. 

Investigou ou refletiu sobre: maior parte dos estudos organizacionais, tem se produzido sob 
o paradigma funcionalista. Aqui são apresentadas considerações acerca deste paradigma 
dominante bem como sobre o paradigma emergente (complexidade) como uma alternativa 
viável para o aprimoramento e produção do conhecimento do campo do planejamento 
estratégico. Cabe então, salientar novas oportunidades de desenvolvimento teórico como aqui 
sugerido por meio da observação em determinadas obras referentes a principais atores deste 
campo com relação principalmente às abordagens por meio do paradigma da complexidade.  

16 
ANE 

Organização familiar 
‘otherwise`. 

Decolonialidade. Empresa 
familiar. Fundamentalismo 

Investigou ou refletiu sobre: Neste artigo denominamos este quadro de crise de 
“fundamentalismo da gestão” e defendemos a descolonização do campo de administração-
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da gestão. Geopolítica do 
conhecimento. 

gestão por meio de teorizações da gestão a partir de perspectivas „outras‟ que podem ajudar 
a construir “um mundo em que diferentes mundos (e conhecimentos) coexistam”. Por meio de 
uma perspectiva decolonial baseada nos conceitos de multipolaridade e pluriversalidade e 
enunciada no (e a partir do) contexto luso-brasileiro. 

17 
ANE 

Relação entre observador e 
realidade nos paradigmas 
Positivista, interpretativista e 
complexo: e aí juiz, foi ou não 
foi pênalti? 

Paradigma. 
Epistemologia. 
Positivismo. 
Construtivismo. 
Complexidade. 

Investigou ou refletiu sobre: [...]. 

18 
ANE 

Estudos organizacionais e 
complexidade: prigogine, 
Stacey e Morin. 

Estudos organizacionais. 
Complexidade. Auto-
organização. 

Investigou ou refletiu sobre: examinar as contribuições específicas de Ilya Prigogine, de 
Edgar Morin e de Ralph Stacey no que se refere, direta ou indiretamente, aos estudos 
organizacionais. Todos os três têm relevantes contribuições à compreensão das organizações 
no mundo contemporâneo, a partir de conceitos de auto-organização e complexidade, embora 
haja diferenças em suas abordagens, especialmente em razão de suas trajetórias de vida e de 
formação acadêmica. A experiência de coordenar organizações relevantes é comum entre 
eles. 

19 
ANE 

Uma reflexão epistemológica 
sobre a formação do 
administrador e a sua ciência. 
 

Pragmatismo. Formação 
do administrador. Ciência 
da administração. 

Investigou ou refletiu sobre: fazer uma análise epistemológica da administração enquanto 
conjunto organizado de conhecimentos e da formação de administradores no contexto dessa 
ciência. O pragmatismo é a parte mais evidente e marcante da identidade desse campo de 
conhecimento e que, embora haja críticas quanto à atuação de administradores e 
organizações no que concerne a práticas dissociadas do bem comum, esses se alinham com 
a proposta inicial da Administração: resolver problemas organizacionais práticos; apesar da 
tentativa de legitimação de novas abordagens em substituição à unidimensionalidade do 
mercado, como de Guerreiro Ramos, ainda os princípios pragmatistas se configuram como 
paradigma predominante na ciência da administração.  

20 As possibilidades Administração pública. Investigou ou refletiu sobre: apresentar as bases epistemológicas para a ampliação da 
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ANE epistemológicas para a 
ampliação da teoria da 
administração pública: o novo 
serviço público. 

Epistemologia. Novo 
Serviço Público. 

teoria da Administração Pública que culminaram na concepção do novo modelo de Serviço 
Público (NSP) de Denhardt. O modelo proposto por Denhardt a partir das bases 
epistemológicas apresentadas vai possibilitar o conhecimento para o administrador das 
subjetividades e necessidades humanas para servir como base na formulação de políticas 
públicas com o intuito de alcançar o bem comum, objetivo maior da Administração Pública.  

21 
ANE 

Mãe!? O mundo vai acabar? 
Reflexões sobre 
desdobramentos E implicações 
dos paradigmas sociológicos de 
burrel e Morgan (1979) nas 
pesquisas organizacionais. 

 Investigou ou refletiu sobre: O objetivo é apresentar um entendimento sobre em que 
consistem os estudos desses dois professores, mostrar um panorama do estágio atual de 
discussões em torno sobre o assunto e discutir novas perspectivas de debates que se 
vislumbram para os estudos organizacionais. Discute-se a possibilidade de utilização de 
perspectivas teóricas diferentes para um mesmo objeto de estudo, ou seja, o que vem sendo 
chamado de multiparadigmatismo e o interparadigmatismo nos estudos organizacionais. 

22 
ANE 

Finanças corporativas: sua 
organização e base 
epistemológica. 
 

Epistemologia em 
finanças. Administração 
financeira. Finança 
corporativas. 
 

Investigou ou refletiu sobre: evidenciar como estão organizados os estudos em 
administração financeira e qual é o paradigma que dá sustentação as teorias apresentadas 
até a atualidade, contextualizando como a administração financeira é organizada dentro da 
ciência da Administração em termos históricos e evolutivos. Ficou entendido que a corrente de 
positivismo, racionalismo e racionalidade instrumental predominam sobre as decisões e 
embasam a teoria financeira. No entanto observa-se uma análise multiparadigmática e uma 
mudança de corrente ao analisarmos as finanças comportamentais pela teoria da 
complexidade e da racionalidade substantiva, sendo que este último enfoque é encontrado 
também nos estudos em finanças pessoais.  

23 
ANE 

Revelando a mediação da 
emoção na prática social: em 
busca de um entendimento do 
desenvolvimento humano na 
organização à luz da teoria da 
atividade. 

Prática. Teoria da 
atividade. Emoção. 
Desenvolvimento humano. 

Investigou ou refletiu sobre: delinear o entendimento do desenvolvimento humano na 
organização, para tanto, adotamos a Teoria da Atividade como referencial teórico. É neste 
modelo de sistema de atividade humana que se propõe a inserção da emoção como categoria 
mediadora das relações entre os sujeitos. 
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24 
ANE 

De Chanlat e Morin ao 
institucionalismo organizacional: 
diversidade, ambiguidade e 
complexidade. 

Estudos organizacionais. 
Complexidade. 
Institucionalismo. 

Investigou ou refletiu sobre: relações entre a obra de Morin e algumas das perspectivas 
teóricas já reconhecidas e legitimadas no campo dos estudos organizacionais. Nas 
conclusões destacamos, por um lado, convergência e complementaridade entre as 
abordagens de Chanlat e Morin e, por outro, uma relação crítica e antagônica entre tais 
abordagens e a perspectiva institucional, ainda que também haja alguns aspectos de 
complementaridade.  

25 
ANE 

Os fundamentos conceituais do 
balanced scorecard: uma 
análise epistemológica da 
argumentação proposta por 
Robert Kaplan. 

Análise epistemológica. 
Paradigma funcionalista. 
Paradigma crítico. 
Balanced Scorecard. 

Investigou ou refletiu sobre: examinar os recursos argumentativos empregados por Kaplan 
(2008a) em seu artigo Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard para buscar 
validação de sua metodologia - Balanced Scorecard - junto à comunidade científica, à luz das 
bases epistemológicas que orientam as pesquisas no campo dos estudos organizacionais, a 
saber, os paradigmas funcionalista e crítico. 

26 
ANE 

Pensamento de Ilya Prigogine 
para administração. 

Ilya Prigogine. 
Epistemologia. 
Complexidade na 
administração. 
 

Investigou ou refletiu sobre: Observar e associar os principais pontos do pensamento e 
visão de Ilya Prigogine, ganhador do prêmio Nobel em 1977 pela teoria das estruturas 
dissipativas, primordialmente, em seu livro chamado “O Fim das Certezas: tempo, caos e as 
leis da natureza” para o campo da administração. As questões introduzidas como a flecha do 
tempo, sistemas irreversíveis, estruturas dissipativas, adapto da teoria evolucionista e a 
quebra da simetria temporal, contra o determinismo absoluto das ciências clássicas como as 
leis newtonianas, é válida para qualquer ciência cujo objetivo seja a busca da compreensão 
do mundo. 

27 
ANE 

Tem razão a gestão social? Gestão social. Gestão 
estratégica. Pensamento 
crítico. 

Investigou ou refletiu sobre: discutir e aprofundar o entendimento do conceito de gestão 
social à luz do pensamento crítico. Parte-se do suposto de que a concepção de gestão social 
contém elementos constitutivos de uma razão ilustrada, de acordo com a compreensão de 
modernidade ainda em projeto do teórico Jürgen Habermas. O texto procura, principalmente, 
ampliar conceitos anteriormente aproximados e que possam contribuir de algum modo à 
discussão de um tipo gerencial que subordine sua práxis a um processo decisório deliberativo 
em função do bem comum. 
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28 
ANE 

Nem só de debates 
epistemológicos vive o 
pesquisador em administração: 
alguns apontamentos sobre 
disputas entre Paradigmas e 
campo científico. 

Epistemologia da ciência. 
Paradigmas. Campo 
científico. Pesquisa em 
administração. 

Investigou ou refletiu sobre: contribuir com reflexões sobre o pesquisador e os desafios 
epistemológicos e políticos com os quais se depara no fazer pesquisa, argumentando que não 
se trata somente de uma escolha entre positivismos e interpretativismos, mas igualmente 
envolve disputas de poder dentro de um campo. Nessa perspectiva seria no mínimo ingênuo 
não reconhecer a academia como um espaço de competitividade darwiniano, do qual nós 
fazemos parte, quer seja como opressores ou privilegiados, mas nunca como meros 
expectadores. Nesse espaço, nem só de debates epistemológicos vive o pesquisador em 
Administração. 

29 
ANE 

Guerreiro Ramos e as 
imbricações entre a sociologia, 
o desenvolvimento e o 
indivíduo. 

Sociologia. 
Desenvolvimento. 
Indivíduo. 

Investigou ou refletiu sobre: descrever algumas das contribuições e preocupações do 
Sociólogo Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982), que na década de cinquenta e início dos 
anos sessenta, século XX, vislumbrava um conjunto de possibilidades internas e 
oportunidades externas potencializando o desenvolvimento do País. Reconhece a magnifica 
obra do autor, pela atualidade das ideias no campo sociológico, e procura trazer evidências de 
que, ao perceber que as melhorias no desenvolvimento não representavam para os indivíduos 
uma existência substantiva, pois estes se tornavam “engrenagens” de um sistema do qual 
deveriam ser senhores. 

30 
ANE 

Análise epistemológica sobre 
capital social: as abordagens de 
Bourdieu, Fukuyama e Ghoshal 
 

Capital Social. Análise 
epistemológica. Estudos 
organizacionais 

Investigou ou refletiu sobre: análise epistemológica fornece suporte para uma maior 
compreensão dos princípios que guiam os arcabouços conceituais sobre o tema "capital 
social", com base em autores predominantes nas referências a esse tema na produção 
científica brasileira na área das organizações. Concluir que os princípios da corrente 
epistemológica do sistemismo são predominantes nas concepções de capital social 
elaboradas pelos autores analisados. Por outro lado, essas abordagens divergem quanto à 
presença de uma intenção desmistificadora nas contribuições de Bourdieu, à presença de 
uma perspectiva histórica nas contribuições Fukuyama e à predominância do racionalismo e 
empirismo nas contribuições de Ghoshal.  

31 A agência dos não-humanos a Agência. Não-humanos. Investigou ou refletiu sobre: identificar e discutir contribuições da Teoria Ator-Rede para os 
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ADE partir da teoria ator - rede: 
contribuições para as pesquisas 
em administração. 

Teoria ator-rede. estudos organizacionais abordando a agência relacionada ao não-humano, sem menosprezar 
o humano e com um olhar atento às relações. A agência não diz respeito necessariamente às 
pessoas. Desta forma, considerar simetricamente humanos e não-humanos nas pesquisas em 
administração é justamente trazer para o foro de discussão e análise das cenas 
organizacionais esses elementos, que por vezes são parcialmente invisíveis e 
desconsiderados. 

32 
ADE 

Análise epistemológica da 
avaliação institucional da 
educação superior brasileira: 
reflexões sobre a transposição 
de paradigmas. 

Avaliação institucional. 
Epistemologia. Educação 
superior. 

Investigou ou refletiu sobre: traz uma análise epistemológica da avaliação da educação 
superior no Brasil, promovendo uma reflexão que visa discutir o viés regulador, além de 
propor uma alteração no paradigma somativo para o emancipatório. Sugerem um 
aprofundamento das questões que podem consolidar o pensamento dialético, emancipador e 
democrático no processo de avaliação institucional da educação superior no Brasil. 

33 
ADE 

Teorias do desenvolvimento: 
um olhar a partir de David 
Harvey. 

Teorias do 
desenvolvimento. 
Desenvolvimento 
desigual. David Harvey. 

Investigou ou refletiu sobre: refletir sobre as diferentes concepções de desenvolvimento. 
Desta forma, são apresentados conceitos que auxiliam na compreensão sobre o processo de 
desenvolvimento. As reflexões então indicam que há uma série de questões que merecem ser 
aprofundadas, uma vez que existem diferentes olhares no que se refere a pensar e agir sob a 
óptica do desenvolvimento. Assim como a teoria de David Harvey conduz para as questões 
das desigualdades sócio-espaciais como foco para o debate sobre desenvolvimento e 
redução das desigualdades da sociedade. 

34 
ADE 

A ant vai a campo: teoria ator 
rede, crítica e a contribuição de 
John law. 

Teoria ator rede. Pós-
estruturalismo. Crítica. 

Investigou ou refletiu sobre: colocar em pauta a validade de tais críticas por meio do resgate 
das discussões levantadas por um dos autores que mais disseminou e suscitou ideias a 
respeito da ANT nos estudos organizacionais: John Law. Ao resgatar as ideias deste autor, o 
presente trabalho pretende contribuir no sentido de oferecer um melhor entendimento acerca 
da aplicação da ANT no estudo das organizações. 

35 
ADE 

O “novo” dispositivo da 
sustentabilidade. 

Dispositivo. 
Sustentabilidade. 
Desenvolvimento 

Investigou ou refletiu sobre: demonstrar esta tentativa de manutenção hegemônica, através 
de uma análise sobre o intangível, o dispositivo. Para tal lança-se mão de partículas 
discursivas sobre sustentabilidade, que tornam visíveis marcas obscurecidas de um velho 
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sustentável. sistema. Para o alcance dos objetivos do trabalho, ele está organizado da seguinte forma: em 
primeiro lugar, há uma introdução, onde se contextualiza o tema. A seguir, tenta-se 
argumentar, a partir de leituras sobre alguns textos sobre desenvolvimento sustentável, sua 
relação com o conceito de dispositivo. No tópico seguinte, a intenção é problematizar a 
posição do indivíduo nessa discussão. Por fim, são apresentadas as considerações finais do 
artigo mostrando a continuação de um dispositivo, agora chamado de desenvolvimento 
sustentável.  
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APÊNDICE D – COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2014 
 TÍTULOS Palavras-chave  
01 
ANE 

O campo científico da 
administração: percursos e 
percalços. 

Ciência da administração. 
Campo Científica. Bases 
Epistemológicas. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar a trajetória da administração, na condição de campo 
científico, refletindo sobre seus percursos e percalços, principalmente sobre a problemática 
epistemológica de estarmos diante de um saber que sequer tem claramente definido o seu 
objeto de estudo. São feitas algumas considerações no sentido de instigar os pesquisadores 
desta área a fazerem reflexões mais profundas sobre os elementos determinantes dessa 
ciência, ou seja, objeto, teoria, método e pressupostos. 

02 
SOC 

Administração universitária: 
desvendando o campo 
científico no Brasil. 

Administração universitária. 
Campo científico. Capital 
científico. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar como está constituída a administração universitária 
enquanto campo científico no Brasil. Por meio de uma abordagem predominantemente 
quantitativa buscou-se identificar alguns agentes que formam o campo científico da 
administração universitária no Brasil, traçar um perfil desses agentes e a partir deste 
caracterizar o próprio campo. Os agentes dominantes deste campo são em sua maioria do 
sexo masculino e com atuação nos mesmos locais onde se concentram a maior parte dos 
agentes do campo em geral, o que indica que os agentes tendem a estar mais próximos dos 
dominantes para ocupar melhores posições no campo. As fontes de capital científico mais 
importantes para ocupar posições de destaque no campo estão ligadas principalmente à 
titulação e à experiência profissional dos agentes. 

03 
SOC 

Os EUA e a Exportação e a 
expansão do ensino de 
management no Brasil nas 
décadas de 1950 e 1960. 

 Investigou ou refletiu sobre: Este artigo contribui ao aprofundamos a questão da exportação 
e expansão do ensino do management para o Brasil ao contextualizarmos esta ação dentro 
das relações Brasil-EUA da época. 

04 
RAC 

A Construção do 
conhecimento sobre gestão 
na incubação de 
cooperativas populares: uma 

Incubação. Tensão. 
Representações sociais. 

Investigou ou refletiu sobre: compreender como se desenvolve o conhecimento sobre a 
gestão numa Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Universidade de 
São Paulo (USP) a partir do fenômeno e da teoria das representações sociais, tendo em vista 
a influência das tensões epistêmica e entre racionalidades. Argumentamos que o 
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análise sob a luz das 
representações sociais e das 
tensões. 

enfrentamento de tais obstáculos depende de uma abordagem crítica, dialógica, com base 
num paradigma emergente, complexo, que implica na adoção de práticas multi, inter e 
transdisciplinares (de forma crescentemente complexa). 

05 
RAC 

Investigación en dirección de 
organizaciones:la idea de 
acción y cognición en 
perspectiva. 

Dirección organizacional. 
Acción organizacional. 
Cognición. 

Investigou ou refletiu sobre: enta avaliar a partir de uma perspectiva crítica a operatório 
teórico e metodológico para a compreensão da ação de dirigir instalações atividades 
organizacionais. 

06 
RAC 

Trifuncionalidad y 
estructuración: un marco de 
análisis organizacional. 

Estructuración organizacional. 
Contradicción organizacional. 
Giddens. Bédard. 
Ensemaking. Agencia 
organizacional. 

Investigou ou refletiu sobre: Giddens propõe uma meta-teoria para entender as estruturas 
sociais e da relação de agência entre indivíduo e estrutura, que tem vindo a ser aplicado na 
literatura (particularmente o conceito de dualidade e agente) para identificar os momentos de 
transformação e ruptura organizacional. Bédard por sua vez, incorpora uma perspectiva 
antropológica das organizações humanas, explicando cerca de três funções básicas: 
governança, proteção e produção. 
convenientemente através da integração destes conceitos, é um quadro de análise 
organizacional que explica as relações potenciais entre três dimensões que tradicionalmente 
têm sido estudados de forma independente em teoria organizacional: a dimensão cognitiva 
simbólico, dimensão sistêmica funcional ea dimensão prática da ação. Este quadro permite 
uma integração teórica que facilita a compreensão da dinâmica entre os elementos estruturais 
de organizações que refletem as interações entre as várias forças que ocorrem, bem como 
áreas potenciais de agência e dualidade, a partir de ação individual para processamento 
simbólico. 

07 
RAC 

Epistemologia da razão 
substantiva de Guerreiro 
Ramos. 

Alberto Guerreiro Ramos. 
Abordagem substantiva das 
organizações. Teoria da vida 
humana associada. Razão 
substantiva. Razão 

Investigou ou refletiu sobre: ampliar a discussão sobre as bases epistemológicas da razão 
substantiva de Guerreiro Ramos. Abordamos então o processo de desenvolvimento e 
amadurecimento dos símbolos linguísticos guerrerianos para se referir à razão instrumental e 
à razão substantiva. Reconhecemos as contribuições de Max Weber, Karl Mannheim, Max 
Horkheimer, Jürgen Habermas e Eric Voegelin ao debate sobre razão que Guerreiro Ramos 
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instrumental. propõe. 
08 
RAC 

As racionalidades segundo 
os teóricos do (pós) 
modernismo para a análise 
das empresas familiares. 

Análise Organizacional. 
Racionalidades. Empresa 
familiar 

Investigou ou refletiu sobre: Quais categorias utilizar para analisar a gestão das empresas 
familiares? Na tentativa de responder essas questões, neste ensaio teórico, inicialmente, 
verificam-se as noções de racionalidade no contexto da modernidade para, num segundo 
momento, compreendê-la como propõem os teóricos pós-modernistas. Para atingir um nível 
de desenvolvimento epistemológico satisfatório à complexidade do mundo contemporâneo, a 
noção de racionalidade a ser utilizada na análise de empresas familiares deveria considerar 
novas dimensões. Sugiro construir o objeto de estudo com base num quadro teórico que 
contém um conjunto de elementos presentes no projeto da modernidade, sob a perspectiva 
weberiana (ordem, estrutura, normas e ações sociais matematicamente articuladas) e 
habermasiana (relações internas elaboradas pela subjetividade do indivíduo na ação social, 
premissas culturais e ideológicas utilizadas para considerar uma alternativa como verdade ou 
“mais adequada”). 

09 
RAC 

Tensão entre racionalidades 
na abordagem substantiva 
das organizações. 

Razão. Racionalidade 
substantiva. Racionalidade 
instrumental. Tensão entre 
racionalidades. etaxy. 

Investigou ou refletiu sobre: propor o estudo da tensão entre as racionalidades substantiva 
e instrumental nas organizações. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica da obra de 
Guerreiro Ramos (1981) e Voegelin (1974) para identificar os símbolos linguísticos associados 
à tensão inerente à existência humana. Nossas conclusões apontam na direção de uma 
lacuna nos estudos de racionalidade nas organizações, pois tudo indica que é possível 
observar o fenômeno da tensão humana nas práticas administrativas. 

10 
ANE 

Os paradigmas 
interpretativista, 
funcionalista, humanismo 
radical e estruturalismo 
radical adotados no estudo 
sobre estratégia. 

Paradigmas. Estratégia. 
Burrell e Morgan. 

Investigou ou refletiu sobre: realizar um estudo bibliométrico na busca de observar em quais 
paradigmas, os estudos realizados sobre estratégia se enquadram, considerando a ótica dos 
quatro paradigmas de Burrell e Morgan. Constatou-se a predominância do paradigma 
funcionalista, assim como uma reduzida presença de artigos que explicitam as suas escolhas 
teórico-metodológicas, como fundamento para seus estudos empíricos.  

11 As contribuições dos Estudos críticos em Investigou ou refletiu sobre: propor reflexões acerca da aplicação da Critical Management 



169 

 

ANE Estudos críticos em 
administração e os desafios 
da gestão e de políticas 
públicas Inter setoriais para 
pessoas em situação de rua 
em Florianópolis (Brasil). 

administração. Políticas 
públicas Inter setoriais. 
Protocolos de organização de 
serviços. Pessoas em situação 
de rua. 

Studies no campo das políticas públicas intersetoriais para pessoas em situação de rua no 
município de florianópolis (SC/Brasil). expor ao debate os desafios da gestão de políticas 
públicas intersetoriais para as Pessoas em Situação de Rua, no âmbito da aplicabilidade da 
Teoria Crítica da Administração, com ênfase nos protocolos de organização de serviços 
estabelecidos entre o SUAS e SUS, no município de Florianópolis (SC-Brasil). Concluiu que as 
práticas pautadas nos estudos críticos de administração no que tange a intersetorialidade de 
políticas públicas para Pessoas em Situação de Rua no âmbito do SUS e do SUAS em 
Florianópolis (SC) ainda são incipientes. 

12 
ANE 

El poder organizacional y sus 
principales ámbitos 
discursivos en las ciencias 
del management. 

Epistemología de las 
organizaciones. Relación 
ciencia política–ciencias del 
management. Poder 
organizacional. Poder 
relacional. 

Investigou ou refletiu sobre: procurará analisar e discutir as principais correntes da ciência 
política, filosofia política e sociologia que deram organizações sentido ontológico desde o seu 
surgimento, em meados do século XIX, como corpos de ação, a cooperação e os esforços de 
mediação de vários indivíduos (com base em regras e objectivos de adesão); e eles continuam 
a ser a base dos desenvolvimentos específicos da teoria de gestão contemporânea. O artigo 
mostra que houve uma falta de diálogo entre ciência política e ciência de gestão. 

13 
ANE 

O paradigma funcionalista e 
o balanced scorecard: uma 
análise epistemológica 
confirma a abordagem 
hegemônica. 

Estudos organizacionais. 
Balanced scorecard. 
Epistemologia. 

Investigou ou refletiu sobre: hipótese de que o Balanced Scorecard (BSC) é 
significativamente associado ao paradigma funcionalista. Confirmam a hipótese que fomentou 
a pesquisa, evidenciando a orientação do paradigma funcionalista no BSC. 

14 
ANE 

A ética e suas bases 
epistemológicas no âmbito 
da administração pública 
pós-moderna: desafios e 
incertezas. 

Administração pública. 
Epistemologia. Ética. Moral. 

Investigou ou refletiu sobre: aborda as questões éticas em âmbito da Administração Pública, 
em especial o perfil vigente nestes tempos de pós-modernidade, observando-lhe suas bases 
epistemológicas mediante a análise de autores consagrados pela literatura internacional. As 
conclusões expõem uma realidade insofismável: a Administração Pública, em tempos atuais, 
em absoluto atende às necessidades, desejos e expectativas da sociedade brasileira; pelo 
contrário, é alvo frequente e crescente de reclamações que se acumulam e que, por isso, 
deterioram a imagem do Estado como gestor da coisa pública. 
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15 
ANE 

Pesquisa qualitativa e 
estudos organizacionais: 
história, abordagens e 
perspectivas futuras. 

Metodologia científica. 
Pesquisa qualitativa. Estudos 
organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: expor, a partir de seus aspectos históricos e principais 
características, o sentido da abordagem qualitativa de pesquisa, suas tipologias, aspectos que 
caracterizam uma possível dicotomia entre essa e a abordagem quantitativa, elucidando 
alguns benefícios da complementaridade e triangulação, bem como algumas dificuldades em 
realiza-las, sua aplicabilidade aos estudos organizacionais e algumas perspectivas futuras. 
Como principais considerações têm-se a continuidade do debate aqui proposto e o 
fortalecimento das metodologias qualitativas, neste campo do conhecimento, à medida que 
são aperfeiçoados na prática diária de pesquisadores. 

16 
ANE 

Proximidade doxológica no 
campo das ciências 
administrativas: ensaio sobre 
possíveis limitantes 
metodológicos. 

Pesquisa. Ciência. 
Metodologia científica. 
Trabalhos acadêmicos. 

Investigou ou refletiu sobre: propõe a apresentar os elementos conceituais e metodológicos 
que compõem um trabalho científico a fim de esclarecer o pesquisador sobre as etapas de 
construção da pesquisa, que podem apresentar limitantes metodológicos, aqui evidenciados 
sob a luz de autores que versam sobre a prática científica. Conclui-se que o ofício do cientista 
é artesanal e deve ser construído no dia a dia, pois somente a prática cotidiana pode fornecer 
subsídios para evitar os vícios metodológicos nas etapas de construção da pesquisa científica. 
Considera-se, por fim, que o debate epistemológico nas ciências administrativas não deve ser 
encerrado, já que questionar seus preceitos, suas bases, e mesmo sua excelência, é uma 
forma de avançar o pensamento científico.  

17 
ANE 

Independência ou norte: 
reflexões sobre as 
contribuições de Boaventura 
de Sousa Santos para o 
campo do conhecimento na 
administração brasileira. 

Ecologia de saberes. 
Epistemologias do sul. 
Ecodesenvolvimento. 

Investigou ou refletiu sobre: levanta os principais aspectos da formação da teoria da 
administração e faz uma aproximação com a abordagem de Boaventura de Sousa Santos, o 
qual advoga uma epistemologia do sul. Para superar essa ausência de conhecimento, são 
apresentadas as contribuições da ecologia de saberes de Boaventura e de 
Ecodesenvolvimento de Ignacy Sachs, as quais podem inspirar a construir um conhecimento 
emancipatório, multidisciplinar.  

18 
ANE 

Administração e a Questão 
Social: Entre O 
“Robinsonismo” e o 

Gestão social. Ensino. 
Pesquisa. 
Prática.Administração. 

Investigou ou refletiu sobre: a administração como área de ensino, pesquisa e prática tem 
preferencialmente como causa atender mais os ditames do mercado, os valores da 
organização econômica de orientação liberal, do que questões que atendam à justiça social. A 
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“Étiennismo”. partir dessa antítese, a hipótese central deste texto é de que a questão econômica no ensino e 
pesquisa da administração tem se sobressaído à questão social. Mostrar que o ensino, a 
pesquisa e a prática da administração não podem ser implementados como se ela fosse um 
conhecimento isolado, monodisciplinar, mas como um saber interdisciplinar na medida em que 
a interação de saberes é o fundamento epistemológico indispensável para compreender a 
complexidade da sociedade. 

19 
ANE 

Isso não é uma analítica 
arqueológica. 

Arqueologia. Estudos 
organizacionais. Arquivo. 
Acontecimento. 

Investigou ou refletiu sobre: descrever teoricamente a análise feita por Michel Foucault em 
suas primeiras obras, bem como elucidar elementos principais encontrados pelo mesmo 
naquele caminho, com vistas a dar um ponto de apoio aos que se aventurarem a diminuir a 
ausência da arqueologia nos estudos sobre organizações. Entretanto, todas as possibilidades 
de conexão são novas, devido a um simples fato: a matéria-prima a ser analisada não está 
contida nas reflexões, nem mesmo na essência das coisas pesquisadas, mas sim no discurso 
em formato de arquivo arqueológico. Sugerimos que assim como Foucault (2008) tentemos 
mostrar as regras de formação dos efeitos de verdade nos estudos organizacionais. 

20 
ANE 

Por uma síntese crítica do 
planejamento formal e da 
estratégia como prática. 

Planejamento estratégico 
formal. Estratégia como 
prática. Realismo crítico. 

Investigou ou refletiu sobre: considerações sobre a relação do planejamento formal e as 
ações dos indivíduos, pela via do realismo crítico.  

21 
ANE 

Ensaio sobre o duplo 
organização-organizar. 

Organização. Organizar. 
Teorias organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: reflexões sobre dois pontos presentes na agenda de debates 
sobre as teorias organizacionais, a saber: o entendimento sobre o conceito de organização e, 
por conseguinte, sobre o campo acadêmico de Administração; e o entendimento sobre as 
formas possíveis do organizar. 

22 
ANE 

A Mudança em uma 
ontologia de fluxo 
contribuições da teoria ator-
rede 

Mudança contínua. 
Abordagem orientada a 
processos. Fluxo. Teoria ator-
rede. Centro de serviços 
compartilhados. 

Investigou ou refletiu sobre: abordar mudança no âmbito de organizações formais, propondo 
a Teoria Ator-Rede como uma abordagem orientada a processos dentro de uma ontologia de 
fluxo, que oferece recursos analíticos compatíveis com esse desafio, principalmente ao adotar-
se a cartografia de controvérsias. Após a discussão dos conceitos de mudança, organização e 
organizações, diferenciando-os diante de ambas as ontologias aqui consideradas, 
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apresentamos uma ilustração de recente estudo de caso longitudinal realizado com ANT em 
uma organização de economia mista, focalizando os caminhos para mostrar os resultados 
sem perder de vista a premissa de fluxo da dinâmica social envolvendo a implantação de um 
centro de serviços compartilhados. 

23 
ANE 

Análise epistemológica da 
produção bibliográfica sobre 
assédio moral no campo da 
administração. 

Assédio moral, Epistemologia, 
cultura organizacional 

Investigou ou refletiu sobre: realizar uma análise epistemológica da produção bibliográfica 
de assédio moral, publicada entre os anos 2000 e 2013, em âmbito nacional. Os resultados 
apontam que a produção do tema assédio moral no campo da administração tem sido 
elaborada, principalmente, a partir das abordagens crítico-dialética e sistêmica.  

24 
ANE 

Para além dos paradigmas 
nos estudos organizacionais: 
o círculo das matrizes 
epistemológicas. 

Estudos organizacionais. 
Círculo das matrizes 
epistemológicas. Paradigmas. 
Teoria crítica. Epistemologia. 

Investigou ou refletiu sobre: apresentamos uma proposição para orientar os estudos 
organizacionais: o círculo das matrizes epistemológicas. A intenção é oferecer uma alternativa 
à lógica paradigmática de Kuhn: a lógica dos interesses cognitivos de Habermas. Inspirados 
por Kuhn, e apoiando-se na tese da incomensurabilidade dos paradigmas, Burrell e Morgan 
elaboraram o diagrama dos paradigmas sociológicos, mas sua inserção vem estimulando uma 
“guerra paradigmática”. Para realizar essas proposições e elaborações, realizamos uma 
discussão sobre os paradigmas sociológicos e acerca do conteúdo do debate paradigmático 
para evidenciar as dificuldades de superação dos conflitos trazidos pela insistência na defesa 
ou na crítica da tese da incomensurabilidade dos paradigmas. 

25 
ANE 

Abordagem 
multiparadigmática em 
estudos organizacionais: 
indo muito mais além da 
visão hegemônica. 

Paradigmas. Epistemologia. 
Abordagens epistemológicas. 
Estudos organizacionais.  
 

Investigou ou refletiu sobre: discutir as implicações das visões hegemônicas e 
multiparadigmáticas no desenvolvimento de estudos organizacionais. Trata-se de um ensaio 
teórico elaborado, a partir dos fundamentos que alicerçam as classificações epistemológicas 
de Burrel e Morgan (1979), complementadas por argumentos de outros estudiosos no sentido 
de esclarecer, ratificar, complementar e levantar as limitações para o desenvolvimento dos 
estudos organizacionais fundamentação, visando manter a coerência e a consistência do que 
está sendo pesquisado. Como limites podem ser citados: a) o pesquisador ao lidar com 
diferentes abordagens pode ficar sem referência ou fundamentação e; b) o pesquisador pode 
ter dificuldades para se distanciar do paradigma de origem e/ou do dominante no momento em 
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que decide utilizar a abordagem multiparadigmática. Por esta razão a reflexividade ancorada 
no diálogo, na contextualização e na interdisciplinaridade deve permear todo o processo, 
visando minimizar os limites da abordagem multiparadigmática. Todas estas articulações e 
junções paradigmáticas podem ser feitas, desde que o pesquisador tenha sempre uma 
referência e uma fundamentação, visando manter a coerência e a consistência do que está 
sendo pesquisado.  

26 
ANE 

Individualismo versus 
personalismo: as Influências 
sobre a hierarquia e os 
processos de gestão no 
Brasil. 

Personalismo. Individualismo. 
Sociedade. Hierarquia. 
Gestão. 

Investigou ou refletiu sobre: propõe-se a problematizar o dualismo - individualismo versus 
personalismo, enquanto características presentes no ambiente social e organizacional, e como 
eles influenciam e impactam a hierarquia e a gestão no Brasil. Apresentam-se como 
alternativas ao personalismo dominante, a extensão e ampliação dos direitos de cidadania à 
massa de indivíduos, uma ideia de desenvolvimento como potencializador de liberdades 
substantivas e o resgate da ética como elemento básico da formação cidadã.  

27 
ADE 

Retratos da cultura: a 
corporação no temor ao caos 
adaptativo análise 
organizacional: cultura 
organizacional. 

Cultura. Nacional. Cultura 
corporativa. Cross-cultural. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar as perspectivas e conflitos adaptativos da cultura 
organizacional em multinacionais do setor de duas rodas localizada no Polo Industrial de 
Manaus (PIM). Os resultados demonstram que o impacto da cultura e sua retórica 
organizacional nas decorrentes ações ante aos componentes econômicos, de legislação ou de 
formação da mão de obra, fatores a influenciar decisões, corroborando com as teorias 
descritas. 

28 
ADE 

Cultura organizacional, 
sistemas Simbólicos e 
metáfora organizacional: um 
estudo exploratório a partir 
da concepção dos sete 
pecados capitais. 

Análise organizacional. Cultura 
organizacional. Pecados 
capitais. Metáfora 
organizacional. 

Investigou ou refletiu sobre: descrever e analisar os sistemas simbólicos presentes na 
cultura das organizações pela perspectiva dos sete pecados capitais. Os resultados 
evidenciam que as imagens produzidas pelos pecados capitais orientam um novo olhar sobre 
a cultura organizacional e as metáforas organizacionais no contexto das empresas. 

29 
ADE 

Da Translação para o 
enactar: a possibilidade que 

Translação. Enactment. 
Processo. Teoria ator-rede. 

Investigou ou refletiu sobre: apontar para o fato de que alguns autores ligados a teoria ator-
rede assumiram as críticas que foram atribuídas a abordagem de ser mecanicista e neutra, 
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a teoria ator-rede apresenta 
para pensar em termos de 
processos nas pesquisas em 
administração. 

buscando rever e reconsiderar alguns conceitos e, segundo, destacar que, um desses novos 
conceitos incorporados (enactment) ao trazer consigo as ideias de multiplicidade e fluidez, 
abre a possibilidade de pensarmos, para as nossas pesquisas, em especial na administração. 

30 
ADE 

The international business 
and management discourse 
and epistemic colonization in 
brazil in the 1950s and 1960s 
: a postcolonial reading of 
Guerreiro Ramos. 

 Investigou ou refletiu sobre: iscutir de uma perspectiva pós-colonial presente problemática 
colonial nas obras de um dos estudiosos mais influentes em Estudos da Organização críticos 
(OS) no Brasil: o sociólogo brasileiro, Guerreiro Ramo. Quando questionado partir de uma 
perspectiva pós-colonial, ideias Ramos não criticar, mas sim convergentes com o discurso 
IBMS divulgados nesse período. Este artigo queira se contribuir para reforçar pós-colonialismo 
no OS brasileira, bem como para proporcionar uma melhor compreensão das raízes da 
colonização epistêmica na América Latina, apresentando uma evidência do sucesso de 
discursos, como IBMS escapar críticas e mantendo assim a ordem colonial em OS brasileira 
desde seus primórdios. 

31 
ADE 

Análise dos modelos de 
precificação de ativos sob 
uma abordagem epistêmica 
do positivismo/pós-
positivismo e do 
construtivismo. 

Modelos de precificação de 
ativos. Positivismo. Pós-
positivismo. Construtivismo. 

Investigou ou refletiu sobre: realizar um ensaio teórico para avaliação epistemológica dos 
métodos de pesquisa em finanças a partir de uma análise dos modelos de precificação de 
ativos à luz das correntes filosóficas do Positivismo/Pós-positivismo e do Construtivismo. 
Evidências de que os modelos de precificação de ativos possuem características 
metodológicas que se enquadram tanto no Positivismo e Pós-positivismo como no 
Construtivismo. 

32 
ADE 

Crítica e possibilidades da 
análise econômica do direito 

Análise econômica do direito. 
Direito e economia. 
Epistemologia. Princípio da 
eficiência econômico-social 
(PEES). Mínimo ético legal 
(MEL). 

Investigou ou refletiu sobre: expor destacadas críticas à análise econômica do direito (AED) 
e à Law and Economics (LaE), com destaque para os estudos de Dworkin, Habermas e Rawls, 
permitindo-se uma análise epistemológica sobre o assunto. 
 

33 A terceira idade na Terceira idade. Universidade. Investigou ou refletiu sobre: fazer uma análise epistemológica dos livros “A terceira idade na 
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ADE universidade: relacionamento 
entre gerações no 3º milênio 
e A identidade social na 
velhice - mediações do 
estado e da universidade: 
uma análise epistemológica 
dos livros de Dina Frutuoso e 
Agostinho Both. 

Epistemologia. universidade: relacionamento entre gerações no 3º milênio” (FRUTUOSO, 1999) e “Identidade 
existencial na velhice: mediações do Estado e da Universidade” (BOTH, 2000). A visão que se 
assume é que as universidades da terceira idade são espaços de construção de identidade e 
realização, não podendo assumir perante os idosos estruturas infantilizadoras: o idoso é o 
protagonista neste projeto. A análise evidencia que as relações da universidade com a 
Terceira Idade são complexas e trazem inúmeras possibilidades. A abordagem pluralista do 
paradigma da complexidade parece ser uma lógica que abrangerá melhor o fenômeno, no 
caso um administrador também querer contribuir com essa área tão interdisciplinar. 

34 
ADE 

Uma análise epistemológica 
da estratégia organizacional 
no âmbito da economia 
social. 

Economia social. Estratégia 
organizacional. Análise 
epistemológica. Revisão de 
literatura. Gestão estratégica. 

Investigou ou refletiu sobre: realizar uma análise epistemológica dos trabalhos científicos 
que se concentram no estudo da estratégia organizacional no âmbito das empresas de 
economia social. Observa-se assim, em um primeiro momento, uma relativa escassez de 
estudos que relevem quais seriam as bases fundamentais de um modelo estratégico 
específico das empresas de economia social. 
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APÊNDICE E – COLÓQUIO INTERNACIONAL DE EPISTEMOLOGIA E SOCIOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2015 
 TÍTULOS PALAVRAS-CHAVE  
01 
ADE 

La economía de comunión 
como Modelo de 
emprendimiento social. 

Economía de comunión. 
Emprendimiento social. 
Empresa social. 

Investigou ou refletiu sobre: Este artigo examina a questão do empreendedorismo e da 
empresa social e relacionado a um tipo específico de iniciativas conhecida como economia de 
comunhão. De acordo com a tradição da economia civil, assim chamada, que tem sua 
raicee no pensamento clássico na Idade Média cristã e do humanismo civil, 
Mediterrâneo, com a ideia central conceber a experiência da sociabilidade humana, 
onde a amizade e reciprocidade dimensões originais são considerados a exercer na 
dimensão económica. 

02 Positivist experiment ts and 
opinion polling in the social 
sciences in the EUA: 
limitations (and trengths!) of 
positivistic rationality in its 
heartland. 

 Investigou ou refletiu sobre: Uma crítica da racionalidade positivista tem sido um tema 
forte na epistemologia da ciência da administração no Brasil. Aponta para formas 
inovadoras para superar os desafios da "ciência" tradicional na área social ciências. 
Um exemplo de um programa de pesquisa que utiliza tanto uma experiência natural e 
uma experiência de pesquisa está apresentada. 

03 
ANE 

Pensamento administrativo 
brasileiro: a aproximações 
necessárias com a história e 
a literatura. 

Pensamento administrativo 
Brasileiro. História. Literatura. 
Administração política. 

Investigou ou refletiu sobre: reflexões sobre a aproximação das ciências administrativas na 
reinterpretação das dinâmicas sócio-históricas, da crescente problematização das 
metodologias historiográficas e sua aplicabilidade no campo da Administração 
contemporânea. Para tanto, passaremos por uma breve revisão de literatura e por fim, 
seguiremos, com o aporte da Administração Política, para a (re) interpretação de obras 
selecionadas do literato Jorge Amado à luz do pensamento administrativo brasileiro.O 
mergulho na literatura amadiana com seus relatos sobre os processos de formação da 
sociedade sul baiana, ressaltando o caráter institucional e a natureza histórico-cultural da 
obra, busca contribuir para uma melhor compreensão dos valores, que fundamentam os 
modos de produção, as bases da organização e relações sociais da região cacaueira à época.  
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04 
RAC 

Gestão de conflitos no 
complexo penitenciário de 
segurança máxima de São 
Pedro de Alcântara (SC). 

Gestão de conflitos. 
Segurança. Ensino. Sistema 
penitenciário. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar a gestão de conflitos entre agentes táticos (agentes 
prisionais) e agentes pedagógicos (professores) no Complexo Penitenciário de Segurança 
Máxima de São Pedro de Alcântara (COPE-SPA/SC). É premente uma mudança de 
mentalidade, por parte dos gestores e profissionais que desenvolvem atividades no Complexo 
Penitenciário e fomentar novas experiências de gestão e tornar possível o fomento de novas 
experiências de gestão em presídios. Essas iniciativas proporcionariam à instituição e aos 
sujeitos que nela trabalham darem passos, mesmo que tímidos, na consecução de processos 
que contribuam substantivamente para a ressocialização dos sujeitos privados de liberdade. 

05 
ANE 

La epistemologia del poder 
en el management 
clasico/racionalista . 

 Investigou ou refletiu sobre: Este artigo analisa os fundamentos epistemológicos de poder 
presentes na gestão perspectiva clássica-racionalista. Além disso, é corretiva, pois estabelece 
um "caminho melhor" para conseguir o envolvimento dos trabalhadores nos processos 
organizacionais. Assim, o discurso de gestão é uma racionalidade humana, portanto, a 
construção de um sistema que é transversal a saber instrumental para uma lógica instrumental 
técnica da energia, proteína. 

06 
ANE 

Fronteiras e contribuições da 
economia política para a 
administração política. 

 Investigou ou refletiu sobre: [...]. 

07 
ANE 

Avaliação de desempenho 
de sistemas de saúde e 
gerencialismo na gestão 
pública brasileira. 

Sistema de saúde. Avaliação 
em saúde. Estado. Saúde 
pública. Sistema único de 
saúde.  

Investigou ou refletiu sobre: este estudo se utilizou da técnica da revisão narrativa descrita 
por Rothers para tecer uma crítica inicial ao conteúdo em que o controle administrativo do 
Estado vem se delineando no setor saúde. Além disso, foram emitidos comentários sobre 
quais as perspectivas de atuação para além da função controle e a necessidade sobre a 
comunidade científica em reorientar o tema. 

08 
ADE 

Globalização, 
desenvolvimento e o 
potencial endógeno dos 
territórios: o papel do estado 

Globalização. 
Desenvolvimento local. Papel 
do Estado. Políticas públicas 
de promoção e apoio à 

Investigou ou refletiu sobre: A questão pontual é saber se a política pública pode criar uma 
base para melhorar, tanto a quantidade, como a qualidade das interações entre as instituições 
que geram conhecimento, as empresas e instituições, tanto para a geração de inovação como 
transferência de tecnologia, ou seja, como potencial de desenvolvimento, que seja 
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na promoção e apoio à 
inovação tecnológica. 

inovação. Sistema nacional de 
inovação. 

economicamente relevante. (UNCTAD, 2014b) 

09 
ADE 

Agora somos todos 
responsáveis: o balanço 
social como prática 
calculativa. 

Responsabilidade social 
empresarial. Balanço social. 
Práticas calculativas. 
Governamentalidade. 
Desenvolvimentalidade. 

Investigou ou refletiu sobre: de forma crítica o balanço social, uma das práticas que tem se 
difundido em nossa sociedade à luz da concepção de desenvolvimento sustentável. Defende-
se que o Balanço Social, enquanto fato social, pode ser compreendido como uma prática 
calculativa, que busca a quantificação dos fenômenos sociais. 

10 
ADE 

Limitações epistemológicas 
do ensino de 
empreendedorismo. 

Empreendedorismo. 
Epistemologia. Ensino de 
administração. 
Empreendedorismo social. 

Investigou ou refletiu sobre: contribuir para o debate acerca da necessidade de um 
aprofundamento da discussão sobre os fundamentos epistemológicos dos conteúdos 
ministrados nos cursos de graduação em administração, em especial nas disciplinas voltadas 
à formação de empreendedores. Uma revisão dos fundamentos epistemológicos dos 
conteúdos curriculares ministrados no ensino de graduação em administração permitirá uma 
melhor compreensão das deficiências estruturais do capitalismo e da inadequação da 
formação tradicional de empreendedores voltados para a lógica do mercado. 

11 
ADE 

Wittgenstein e Bourdieu: o 
uso da linguagem 
construindo símbolos 
representativos de poder e 
sua influência na cultura 
organizacional. 

Uso da linguagem. Poder 
Simbólico. Hábitos linguísticos. 
Cultura organizacional. 

Investigou ou refletiu sobre: de que forma o uso da linguagem participa da formação dos 
capitais simbólicos representativos de poder que influenciam a cultura organizacional? As 
ideias e discussões propostas por Wittgenstein podem auxiliar a entender certas questões 
teóricas e metodológicas desenvolvidas por Bourdieu, na sua sociologia.  

12 Market failure as ignored 
determinant of the choice 
between public and business 
administration: a preliminary 
statement. 

 Investigou ou refletiu sobre: Vamos argumentar que mesmo discussões sobre o papel do 
Estado pode ser melhor avaliado através do conceito de deficiência do mercado. 

13 Sujeito-racional ou sujeito- Sujeito-racional. Sujeito- Investigou ou refletiu sobre: discutir a problemática do sujeito na modernidade, sobretudo na 
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ANE descentrado? a problemática 
do sujeito na modernidade e 
sua apropriação nos estudos 
organizacionais. 

descentrado. Estudos 
organizacionais. 

epistemologia lacaniana, e seu rompimento com a visão tradicional do sujeito na modernidade, 
refletindo sua influência para as teorias organizacionais. 

14 
ADE 

Uma cartografia das 
controvérsias na arena 
pública da corrupção eleitoral 
no Brasil 

Arena pública. Cartografia das 
controvérsias. Corrupção 
eleitoral. Movimento de 
combate à corrupção eleitoral. 

Investigou ou refletiu sobre: explorar a arena pública em torno do problema da corrupção 
eleitoral no Brasil, de modo a mapear e desdobrar as suas controvérsias. Utilizando os 
postulados da teoria do ator-rede (LATOUR, 2012), busca-se desdobrar as suas controvérsias, 
dando mais clareza para os contornos dessa arena pública para compreender como se 
(re)configura ao longo do tempo. Resultou numa visualização do processo de “configuração” 
(CEFAÏ, 1996) ou ainda de “translação” (LATOUR, 2012) que vive o problema público e que 
influencia na sua definição, nas formas de interpretá-lo e também de fazer face a ele.  

15 
SOC 

Diversidade metodológica 
nos estudos em 
administração: liberdade ou 
contribuição para a 
fragmentação da ciência? 

Metodologia. Administração. 
Fragmentação da 
administração. Campo 
científico. 

Investigou ou refletiu sobre: busca-se iniciar uma discussão sobre a aceitação e utilização 
de metodologias provenientes de outras ciências, por parte dos pesquisadores da área da 
administração, e, a partir de uma noção de campos e subcampos científicos, discutir duas 
posturas frente a esse “diagnóstico”: i) pela perspectiva da complexidade e da 
interdisciplinaridade; ou ii) por sua inferioridade ao importar metodologias de outras áreas para 
o estabelecimento da Administração como ciência e sua demarcação no campo científico. 
Essa reflexão, portanto, pode assumir, como destacamos ao longo do texto duas 
possibilidades: um enriquecimento da área, ao se consolidar como uma disciplina que agrega 
diferentes abordagens metodológicas, aproximando-se de uma ciência interdisciplinar, e, por 
outro lado, uma ciência que continua subsidiária à aprovação, no campo científico mais amplo, 
de aprovação de outras áreas, das quais importa suas metodologias. Destacamos, por fim, 
que já que por sua natureza plural não se deve pretender estatutos rígidos que a engessem, 
mas consistentes para seu desenvolvimento. 

16 
RAC 

Tensão entre racionalidades: 
estudo de caso na ecovila 

Racionalidade substantiva. 
Racionalidade instrumental. 

Investigou ou refletiu sobre: compreender as manifestações da tensão entre as 
racionalidades substantiva e instrumental no processo de comunicação e relações 
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Itapeba. Tensão entre racionalidades. 
Ecovila. etnografia. 

interpessoais na gestão da Ecovila Itapeba. Racionalidades instrumental e substantiva não 
são excludentes; o processo de comunicação permite equilibrar a normatividade autoimposta 
pelo modelo de gestão com as aspirações, os valores e a autorrealização; encontros 
regulares, tomada de decisão, gestão de conflitos, rituais, celebrações e encontros não 
planejados compõem o universo das relações interpessoais no âmbito das comunidades 
sustentáveis; a criação de espaços para tomada de decisão e exercício da vida política que 
privilegiem a racionalidade substantiva não implica na redução dos espaços técnicos e 
burocráticos típicos da racionalidade instrumental; 

17 
SOC 

A criação da graduação em 
administração na UFRGS: a 
influência dos estados 
unidos e da FGV. 

História do ensino em 
administração. Americanismo. 
História da administração. 
Cursos de administração 
brasileiros. 

Investigou ou refletiu sobre: discutir o desenvolvimento dos cursos em Administração da 
UFRGS entre o ano em que a instituição assinou o acordo de cooperação (1959) e o ano em 
que ela de fato estabeleceu os cursos (1963). Identificamos que a ausência de legislação que 
regulamentasse o curso e, também, a profissão de administrador serviam como justificativa 
para barrar a implantação da graduação na UFGRS. Além disso, também apontamos diversas 
dificuldades que tiveram que ser superadas para que os bacharelados se estabelecessem a 
partir de 1963.  

18 
SOC 

Aprender e ensinar: o dueto 
do estágio docente. 

Estágio docente. Carreira 
docente. Narrativa 
confessional. 

Investigou ou refletiu sobre: tem por objetivo refletir sobre a prática de estágio docente. Esta 
reflexão é desenvolvida a partir dos relatos e discussões de professor e aluna, registrados em 
seus diários de aula durante a realização do estágio docente. A partir da experiência do 
estágio e da leitura de textos que abordam o assunto, três pontos ganharam destaque: a) o 
processo de formação docente e os dilemas na preparação para o ensino e para a pesquisa, 
b) aspectos técnicos (planejamento, execução e avaliação) do estágio docente; e c) a vivência 
do Estágio Docente como uma via de aprendizagem recíproca, na qual estagiário (a) e 
professor(a) titular descobrem o que é desempenhar esta atividade, como vivenciamos em 
nossa experiência. 

19 
RAC 

Fatos, valores e o mundo-da-
vida: argumentos 

Mundo-da-vida. Fatos e 
valores. Avaliação. Gestão 

Investigou ou refletiu sobre: Neste artigo apresentamos os instrumentos de experiência 
avaliativa, o mapa de bens públicos e o mapa semântico das ENCIR (Expectativas, 
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epistemológicos para a 
avaliação no âmbito da 
gestão social. 

social. Necessidades, Capacidades, Interesses e Representações)e argumentamos acerca de sua 
capacidade de explicitar comunicativamente os significados/interpretações que emanam do 
mundo-da-vida dos públicos constituintes (beneficiários, doadores, voluntários, empregados, 
instituidores e outros envolvidos). Portanto, são validados intersubjetivamente, atendendo 
também as pretensões habermasianas de verdade, correção normativa, autenticidade e 
inteligibilidade. Na perspectiva valorativa-comunicativa da avaliação apresentada o Mapa 
Semântico das ENCIR e o Mapa de Bens Públicos concorrem com função informacional e 
comunicativa.  

20 
RAC 

As relações construídas 
pelos egressos entre as 
racionalidades e a educação 
superior privada em 
administração do sul de 
Minas Gerais. 

Educação superior. 
Racionalidade. Egressos. 
Administração 

Investigou ou refletiu sobre: compreender como a racionalidade é contemplada nas 
percepções dos egressos sobre a educação superior, o que foi analisado tendo-se como 
referência o conceito de racionalidade de Ramos (1989). A racionalidade substantiva foi 
demarcada pela importância atribuída por eles à autorrealização e à instrumental pela 
presença do cálculo utilitário nas ponderações sobre o curso. Entretanto, observou-se que 
houve uma supervalorização das questões instrumentais e isso refletiu de modo conturbado 
sobre os egressos, gerando insatisfações com o curso e frustrações com a profissão. 

21 
RAC 

A dimensão moral das 
decisões administrativas e os 
limites da racionalidade 
limitada. 

Racionalidade. Moralidade. 
Decisão gerencial. Herbert 
Simon. John Dewey. 

Investigou ou refletiu sobre: demonstrar, a partir de uma revisão de literatura, que, a 
despeito do avanço que o conceito de racionalidade limitada trouxe, em relação ao modelo 
ortodoxo da racionalidade plena, ao estudo do comportamento administrativo, ele ainda está 
longe de abordar os aspectos efetivamente relevantes da decisão gerencial, a saber, seus 
aspectos morais. Propõe-se indicar e discutir alguns elementos conceituais para edificação de 
uma teoria moral da racionalidade, a fim de demonstrar como uma verdadeira ruptura com a 
concepção de racionalidade de Simon pode ser articulada e quais seriam os avanços e 
vantagens que tal ruptura traria à investigação dos processos decisórios nas organizações. 

22 
ANE 

O constructo “liderança 
humanizada” na perspectiva 
da gestão humana de 

Gestão humana de pessoas. 
Humanização. Liderança 
humanizada. Teoria Crítica. 

Investigou ou refletiu sobre: discutir o constructo da liderança humanizada, numa tentativa 
preliminar de tratamento epistemológico do fenômeno no campo da gestão humana de 
pessoas. Pensar as organizações sob o paradigma crítico do humanismo radical, pensar a 
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pessoas: uma reflexão 
teórica a partir dos escritos 
de Omar Aktouf. 

 gestão humana de pessoas, pensar um sistema de liderança humanizada exige, pois, 
enfrentar o desafio a questionamentos, tais como: quais são os verdadeiros valores da 
humanidade? O que realmente é humanizador? Diante de tais questionamentos torna-se 
imperativo a revisão das práticas organizacionais, ficando evidente a necessidade de mais 
pesquisas teóricas e empíricas sobre a temática. No entanto, vislumbra-se a evolução da 
teoria sobre liderança numa perspectiva mais humanizada.  

23 
ANE 

Administração política e 
políticas públicaso: em busca 
de uma nova abordagem 
teórico-metodológica para a 
(re)interpretação das 
relações sociais de 
produção, circulação e 
distribuição. 

Administração Política.Política 
Pública. Epistemologia da 
administração. Gestão. 

Investigou ou refletiu sobre: Rediscutir o conceito e métodos de conceber, implantar e 
avaliar políticas públicas (governamentais) com base na teoria da Administração Política, com 
vistas a contribuir para a construção de novas abordagens críticas que permitam sistematizar 
informações de análise de conjunturas em Administração. Ressalte-se que o significado dessa 
abordagem teórico-metodológica compreende integrar numa só proposta, o desenvolvimento 
administrativo, econômico, social e político, todos os setores e atividades da vida social, 
especificando a sua temporalidade e, sobretudo, explicitando que a finalidade última seja o 
bem-estar da sociedade brasileira.  

24 
ANE 

Redução sociológica do 
conceito de eficiência: uma 
ressignificação para a gestão 
pública. 

 Investigou ou refletiu sobre: buscou resignificar o conceito de eficiência para a 
administração pública. Para tal, utilizamos a ideia de Guerreiro Ramos segundo o qual todo 
cientista, ao praticar a transposição de conhecimento e de experiências de uma perspectiva 
para outra deve utilizar como método de análise a redução sociológica. Embora este autor 
refere-se à redução sociológica dos conceitos estrangeiros para o contexto nacional, nós 
adaptamos esse referencial sugerindo que é preciso haver uma redução sociológica de 
conceitos da gestão privada, para gestão pública, aí enfocamos o conceito de eficiência. 

25 
ANE 

Serendipidade e Grounded 
theory: um diálogo possível 
no cenário de Hawthorne. 

Serendipidade. Grounded 
theory. Experiência de 
Hawthorne. 

Investigou ou refletiu sobre: apresentar uma breve discussão sobre o surgimento da teoria 
de relações humanas como um achado serendíptico ou teoria fundamentada nos dados. 
Conclui-se que a mudança de direção em relação à Administração Científica, com descobertas 
que foram produtos do acaso, encontradas por casualidade, produziram resultados válidos 
que não foram explicitamente procurados. Pode-se indicar, desta forma, que os fatores sociais 
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que emergiram no cenário de Hawthorne, não estavam sendo procurados, foram achados 
serendípticos, fundamentados nos dados, conforme preconiza a grounded theory. 

26 
ANE 

Em meio a simplificação e 
complexidade: a 
heterogeneidade dos atores 
redes como epistemologia de 
análise nos estudos 
organizacionais. 

Epistemologia. Paradigma. 
Complexidade. 
Heterogeneidade. TAR. 

Investigou ou refletiu sobre: discutir e refletir sobre a relevância de considerar nos estudos 
organizacionais a heterogeneidade que perfaz as organizações. Para isso, foram confrontadas 
duas perspectivas paradigmáticas muito discutidas atualmente. Sugere que basear-se, 
epistemologicamente, nos pressupostos da heterogeneidade da TAR, é uma alternativa para 
superar as deficiências dessas duas perspectivas, pressupondo que a heterogeneidade, 
conforme é conceituada na TAR, trata-se dos fluxos dos coletivos e das maneiras como eles 
se comportam, estejam eles se apresentando simples, complexos, ordenados ou fluídos. O 
que importa é acompanhar os coletivos e suas associações. Simplificação ou complexidade 
representam, simplesmente, fases ou modos de ver e operar esses fluxos.  

27 
ANE 

Fatores comportamentais 
dos voluntários nas 
organizações da sociedade 
civil à luz da sociologia 
pragmática. 

Sociologia pragmática. Fatores 
comportamentais. 
Voluntariado 

Investigou ou refletiu sobre: apresentar o debate sobre fatores comportamentais dos 
voluntários das organizações da sociedade civil (OSCs), orientado pelos fundamentos teóricos 
da sociologia pragmática distinto da psicologia comportamental. Afirma-se que os voluntários 
são dotados de comportamento racional e justificável por três linhas teóricas, que configuram-
se em regimes pragmáticos, encontradas na sociologia pragmática. 

28 
ADE 

Gestão social e Governing 
the commons: a cooperação 
como elo de convergência. 

Cooperação. Valores. Gestão 
social. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar a cooperação como atributo valorativo e como um 
elo de convergência entre a abordagem de Elinor Ostrom e os estudos acerca dos temas da 
gestão social. Levando-se em consideração que a autora ainda é pouco estudada no Brasil, 
especialmente pelos estudiosos da gestão social, ressalta-se a importância de seu trabalho 
e do rol de possibilidades que ele oferece para a Compreensão da autogestão no âmbito 
teórico da gestão social. Assim, são destacados aspectos essenciais da cooperação nos 
propósitos da gestão social e nos estudos de Elinor Ostrom sobre formas de ação coletiva. 
Em seguida, são comparados aspectos relevantes entre a gestão social e a abordagem 
neo-institucionalista - da qual a autora faz parte -, enfatizando-se os quadros conceituais 
teóricos, os limites e as possibilidades de convergência entre ambas.  
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29 
ADE 

Os espaços das etnografias 
e as etnografias dos espaços 
nos estudos organizacionais 
no Brasil. 

Organizações. Etnografia. 
Cultura. Espaço 
organizacional. Estudos 
Organizacionais. 

Investigou ou refletiu sobre: O objetivo deste artigo é realizar uma discussão a respeito da 
incorporação da etnografia como método de pesquisa na área de Administração e seus efeitos 
na construção epistemológica do conceito de espaço organizacional nos Estudos 
Organizacionais. Discussão cultura/natureza. Após discorrer sobre o desenvolvimento da 
etnografia organizacional em três perpsectivas – funcionalista-estruturalista, interpretativista - 
presentamos as etnografias multissituadas. Postulamos a necessidade de uma retomada da 
processualidade da etnografia nos Estudos Organizacionais como forma de compreensão dos 
espaços organizativos como sendo socialmente produzidos e processualmente constituídos, 
sendo esta uma possibilidade de se desconstruir a dualidade cultura/natureza nas etnografias 
organizacionais. 

30 
ADE 

Em defesa da opção 
decolonial em administração: 
rumo à uma concepção de 
agenda. 

Opção Decolonial. 
Tansmodernidade pluriversal. 
Epistemologia. Geopolítica. 
Conhecimento. 

Investigou ou refletiu sobre: alternativas para a co-construção de uma agenda que promova 
conhecimentos e práticas informadas pela opção decolonial, pelo pensamento fronteiriço e 
pela transmodernidade pluriversal, como alternativa à adoção e replicação de conhecimento 
importados do (e impostos pelo) Norte Global. Com o propósito de legitimar a proposição, 
apresentamos potenciais contribuições da opção decolonial no campo de administração. i) 
benefícios acadêmicos, por meio do processo de concepção de conhecimento alinhado ao 
locus de atuação, e pela promoção da identidade acadêmica e autoral brasileira e latino-
americana; (ii) benefícios educacionais, especialmente pela possibilidade de promover e 
disseminar conhecimentos mais alinhados às realidades locais; e (iii) benefícios sociais, 
sobretudo pela possibilidade de concepção de saberes engajados com a resolução de 
problemas reais, dos mais diversos atores, e não apenas com os interesses de cúpulas 
corporativas. 

31 
RAC 

Uma reflexão sobre as 
influências dos paradigmas 
nas decisões organizacionais 
direcionadas à 

Paradigmas. Decisões 
organizacionais. 
Sustentabilidade. 

Investigou ou refletiu sobre: refletir sobre as possíveis influências dos paradigmas 
organizacionais objetivistas e subjetivistas na tomada de decisões direcionadas à 
sustentabilidade. O estudo resulta em um quadro que permite classificar cada um dos níveis 
de decisões (simples e complexo) de acordo com uma tipologia de critérios composta em 
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sustentabilidade. termos de paradigma, teoria e metodologia. 
32 
RAC 

Presentar y representar en la 
dirección de la acción 
Colectiva: aportes desde la 
epistemología aplicada. 

Acción organizacional. 
Dirección Organizacional. 
Cognición. 

Investigou ou refletiu sobre: [...]. 
 

33 
ANE 

A realidade brasileira e o 
campo da administração 
pública: interpretações e 
carências. 

Administração pública. 
Fenomenologia. Teoria crítica. 
Brasil. 

Investigou ou refletiu sobre: discutir o campo de administração pública de maneira ampla, 
considerando, para tanto, o aspecto multifacetado do campo – teórico, prático e técnico. Faz-
se importante salientar o caráter fenomenológico da pesquisa e volitivo dos pesquisadores em 
buscar nos processos históricos os elementos que constituem as explicações para a 
constituição dos objetos analisados; perante a assunção da interferência dos olhares de quem 
propõe tais análises, frisasse que se configura assim um trabalho permeado de intenção e 
subjetividade.  

34 
ANE 

Proposta de uma 
metodologia de ensino da 
gestão estratégica: 
construindo uma visão não 
linear pelo prisma da 
complexidade. 

Gestão Estratégica. Ensino. 
Complexidade. 

Investigou ou refletiu sobre: propor uma metodologia de ensino da gestão estratégica à luz 
da teoria da complexidade. De forma conclusiva o estudo possibilitou aos participantes 
vivenciar o processo de formação do conhecimento em estratégia observando a complexidade 
presente nas relações entre a formação da teoria e sua vivencia real no mundo organizacional.  

35 
ANE 

Bases epistemológicas da 
administração do 
desenvolvimento: 
percepções e perspectivas 
no contexto brasileiro.  

Bases epistemológicas. 
Administração do 
desenvolvimento. ANPAD. 

Investigou ou refletiu sobre: qual a percepção e/ou perspectiva que a comunidade científica 
da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Administração (ANPAD) tem 
sobre o campo Administração do Desenvolvimento? O resultado revela que a administração 
do desenvolvimento se apresenta como um campo de conhecimento multidimensional, 
multiparadigmático e interdisciplinar.  

36 
ADE 

Por um olhar 
multiparadigmático à prática 
da sustentabilidade em 

Multiparadigmático. 
Sustentabilidade 
organizacional. Alinhamento 

Investigou ou refletiu sobre: defender-se-á neste artigo que as organizações deveriam ser 
observadas por uma perspectiva temporal longitudinal, a qual permita análises capazes de 
expor e favorecer a concorrência e a complementaridade entre diferentes correntes teóricas. 
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contexto organizacional: 
aproximando práxis e 
orientações epistemológicas. 

Estratégico. Competência 
organizacional. Competência 
humana. 

Pelas considerações apresentadas, o presente artigo tem por objetivo debater, considerando 
as contribuições dos paradigmas associados aos estudos organizacionais, as inter-relações 
entre estratégia, competências organizacionais e competências humanas condizentes à 
gestão voltada à sustentabilidade. A partir de tal debate, almeja-se propor um framework que 
represente um tipo ideal da inter-relação que possa orientar uma gestão que pretenda se 
alinhar às premissas da sustentabilidade em contexto organizacional.  

37 
ADE 

Escolas teóricas do processo 
de internacionalização: 
conceito e evolução teórica. 

Internacionalização. Conceito 
e Evolução. Epistemologia da 
Internacionalização. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar a evolução do conceito internacionalização por meio 
das escolas econômicas e comportamentais que abordam o fenômeno. Revisão da literatura 
sobre as escolas que desenvolveram estudos empíricos e que postulam modelos de análise 
sobre a forma de internacionalização das empresas no mundo e por último apresenta o 
conceito de born global. 

38 
ADE 

Tradição de pesquisa em 
contabilidade 
socioambiental. 

Contabilidade socioambiental. 
Pesquisa contábil. 
Paradigmas. 

Investigou ou refletiu sobre: busca discutir se a Contabilidade sócio-ambiental tem se 
fortalecido a ponto de ser considerada uma nova tradição de pesquisa, ou se constituísse 
parte das tradições presentes. As observações mencionadas permitem despontar que a CSA 
têm condições para se firmar como uma nova tradição de pesquisa, apesar de ser um campo 
recente. Compartilha os mesmos pilares da contabilidade tradicional, navegando pelas três 
matrizes disciplinares. Trata-se de uma especialização, um conjunto de informações que exige 
novas capacitações e interlocuções com outras áreas do conhecimento.  

39 
ADE 

Empresas de inovação 
Social? uma proposta para 
estuda-las à luz de valores 
relativos à competição 
organizacional. 

Inovação social. 
Empreendedorismo social com 
fins lucrativos. Valores 
relativos à competição 
organizacional. 
Construcionismo Social. 
Interpretativismo 

Investigou ou refletiu sobre: defender o estudo da inovação social via empreendedorismo a 
partir de uma lente em que o organizar-se se dá no cotidiano das práticas, que são 
intersubjetivamente criadas a partir do reter de crenças e hábitos de ação que vão se 
modificando a partir das experiências advindas da interação entre os diversos stakeholders. 

40 Compreensão empática E as Compreensão empática. Investigou ou refletiu sobre: considerações sobre o uso da compreensão empática para a 
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ADE possíveis contribuições para 
a pesquisa nos estudos 
organizacionais: reflexões a 
partir da estética. 

Estética. Estudos 
organizacionais. 

pesquisa nos estudos organizacionais. Esta preconiza que os estudos na área das ciências 
sociais deverem estar ancorados prioritariamente na compreensão do sentido da ação dos 
indivíduos de modo que possamos entender por que agem de determinada forma. Após isso, 
refletimos sobre as possíveis contribuições que a compreensão pode trazer à pesquisa em 
Estudos Organizacionais. 

41 
ADE 

A regulação da educação 
superior como mecanismo 
indutor de qualidade: 
desafios e oportunidades no 
contexto brasileiro. 

SINAES. Educação Superior. 
Regulação. 

Investigou ou refletiu sobre: busca apresentar um panorama geral do processo regulatório 
na educação superior brasileira, levantando questões que buscam incitar uma nova discussão 
sobre o papel da regulação como mecanismo indutor de qualidade institucional. Cenário da 
regulação como mecanismo indutor de qualidade e possíveis padrões adotados pelo 
segmento privado para observar os padrões mínimos de qualidade previstos pelo sistema.  

42 
ADE 

Os pressupostos 
epistemológicos do 
planejamento estratégico: do 
precursor ao seu principal 
crítico. 

Pressupostos epistemológicos. 
Estratégia organizacional. 
Planejamento estratégico. 
Evolução. 

Investigou ou refletiu sobre: analisar os fundamentos epistemológicos da evolução dos 
estudos sobre planejamento estratégico. Embora haja alguns pressupostos similares, em 
termos gerais podemos indicar que Ansoff se caracteriza por premissas funcionalistas, 
enquanto Mintzberg se aproxima do paradigma crítico, sobretudo quando se considera 
especificamente o campo de conhecimento da estratégia organizacional. 

 


