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RESUMO 
Nosso percurso neste ensaio teórico consiste em analisar a possibilidade e o potencial emancipatório que 
o uso do materialismo histórico e dialético pode produzir ao ser adotado nos estudos organizacionais – 
área da administração resultante da fragmentação da ciência burguesa – pois enquanto as demais partes 
do  mesmo  campo  atendem  diretamente  os  interesses  capitalistas,  os  pesquisadores  do  estudos 
organizacionais afirmam defenderem uma posição que questiona o sistema vigente, o que nos suscitou 
desenvolver  a  presente    investigação  quanto  à  aproximação  da  vertente  de  resistência  existente  nos 
pesquisas da ciência administrativas em paralelo a uma ciência emancipatória. A discussão apresenta as 
oportunidades  e  a  necessidade  da  área  se  apropriar  do método  de Marx  por  ser  o  caminho  para  o 
surgimento  de  um  vir  a  ser  emancipador,  em  razão  da  expressiva  participação  dos  egressos  da 
administração  na  força  de  trabalho  das  empresas,  visto  que  sua  formação  no  ensino  superior  pode 
reforçar  os  processos  alienantes  e  ideológicos  desses  indivíduos,  uma  vez  que  essas  lições  emanam 
também  dos  pesquisadores  que  ao  valerem‐se  dos  preceitos  da  ciência  positivista  limitam  a  visão 
totalizante, reproduzindo, assim, a ideologia burguesa. Partimos da visão marxiana de que é preciso tomar 
partido, ou seja, no devir da ciência, manter a lógica funcionalista é atuar para reprodução do sistema do 
capital,  enquanto  lutar  por  um  devir  emancipador  é  adotar  a  perspectiva  de  uma  ciência  crítica,  que 
defenda  os  interesses  da  classe  trabalhadora,  portanto,  nossa  posição  é  pela  defesa  da  adoção  do 
materialismo  histórico  e  dialético  por  ser  a  tecnologia  científica  capaz  de  explicar  as  contradições  da 
sociedade contemporânea possibilitando, assim, a  transformação  social. É com o comprometimento de 
chegar  à  essência  do  fenômeno  que  o  indivíduo‐cientista  se  depara, mais  cedo  ou mais  tarde,  com  a 
necessidade do devir emancipatório como uma tarefa histórica da classe trabalhadora e nesse caminho, 
os  estudos  organizações  deveriam  se  distancia  de  teorias  reformistas  que  tão  somente  apresentam  a 
aparência dos fenômenos e reproduzem o sistema vigente, pois ao se aproximar do método marxiano, por 
estar comprometido em desvelar as contradições da vida contemporânea, crescem as possiblidades de 
compreender o movimento do real e, assim, o surgimento de um agir emancipatório. 
  
Palavras‐chave: Materialismo histórico e dialético; ciência crítica; estudos organizacionais; emancipação. 
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RESUMO 
 
Nosso percurso neste ensaio teórico consiste em analisar a possibilidade e o potencial 

emancipatório que o uso do materialismo histórico e dialético pode produzir ao ser adotado 

nos estudos organizacionais – área da administração resultante da fragmentação da ciência 

burguesa – pois enquanto as demais partes do mesmo campo atendem diretamente os 

interesses capitalistas, os pesquisadores do estudos organizacionais afirmam defenderem uma 

posição que questiona o sistema vigente, o que nos suscitou desenvolver a presente  

investigação quanto à aproximação da vertente de resistência existente nos pesquisas da 

ciência administrativas em paralelo a uma ciência emancipatória. A discussão apresenta as 

oportunidades e a necessidade da área se apropriar do método de Marx por ser o caminho para 

o surgimento de um vir a ser emancipador, em razão da expressiva participação dos egressos 

da administração na força de trabalho das empresas, visto que sua formação no ensino 

superior pode reforçar os processos alienantes e ideológicos desses indivíduos, uma vez que 

essas lições emanam também dos pesquisadores que ao valerem-se dos preceitos da ciência 

positivista limitam a visão totalizante, reproduzindo, assim, a ideologia burguesa. Partimos da 

visão marxiana de que é preciso tomar partido, ou seja, no devir da ciência, manter a lógica 

funcionalista é atuar para reprodução do sistema do capital, enquanto lutar por um devir 

emancipador é adotar a perspectiva de uma ciência crítica, que defenda os interesses da classe 

trabalhadora, portanto, nossa posição é pela defesa da adoção do materialismo histórico e 

dialético por ser a tecnologia científica capaz de explicar as contradições da sociedade 

contemporânea possibilitando, assim, a transformação social. É com o comprometimento de 

chegar à essência do fenômeno que o indivíduo-cientista se depara, mais cedo ou mais tarde, 

com a necessidade do devir emancipatório como uma tarefa histórica da classe trabalhadora e 

nesse caminho, os estudos organizações deveriam se distancia de teorias reformistas que tão 
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somente apresentam a aparência dos fenômenos e reproduzem o sistema vigente, pois ao se 

aproximar do método marxiano, por estar comprometido em desvelar as contradições da vida 

contemporânea, crescem as possiblidades de compreender o movimento do real e, assim, o 

surgimento de um agir emancipatório. 

  

 
Palavras-chave: Materialismo histórico e dialético; ciência crítica; estudos organizacionais; 
emancipação. 
  
 
  
 

1 INTRODUÇÃO 

O caminho científico hegemônico se legitimou na modernidade assegurado pelo uso 

da razão lógica, por meio discurso da neutralidade do pesquisador e por oferecer modelos e/ou 

procedimentos padronizados para manter o pesquisador em campos previamente traçados. Se 

tal trajeto não impede o progresso tecnológico, por outro lado não favorece a modificação da 

reprodução social da vida humana, tornando-se, assim, uma ciência ideologizada que limita o 

campo da visão cognitiva em razão de intentar manter a ordem vigente em detrimento de uma 

possível (ou mesmo desejável) transformação (LOWY, 2000). 

Karl Marx percebeu tal situação ainda no início da sua obra, nos anos quarenta do 

século XIX, e por toda a sua vida fez uso do seu próprio caminho científico para perscrutar a 

sociedade burguesa. Esse método marxiano é o materialismo histórico e dialético e com ele as 

camadas das aparências onde as ideologias fazem morada são desnudadas para revelar a 

essência dos fenômenos. O objeto da investigação de Marx é a sociedade capitalista em busca 

da compreensão do seu funcionamento, sua estrutura e seu devenir necessário (ARON, 1999; 

LOWY, 2000; NETTO,2011; CHAUI, 2012). 

Como Marx (2011, p.54) sublinha “o concreto é concreto porque é a síntese de 

múltiplas determinações”, assim, é preciso superar a fragmentação da ciência moderna e no 

seu lugar atuar com uma perspectiva totalizante, ou seja, compreender as complexas relações 

existentes mantendo em seu horizonte o panorama da emancipação (NETTO,2011; MARX, 

2015). Por isso, defendemos que o método marxiano traz em sua gênese o potencial para 

explicar e transformar (BOTTOMORE, 2012) ao mesmo tempo em que, como Netto (2011) 

afirma, o método de Marx e sua teoria social se relacionam com um projeto revolucionário, 

consubstanciando questões teóricas e filosóficas, abrangendo explicitamente sua ontologia e 

visão política. 



Nesse caminho, temos como objetivo analisar a possibilidade e o potencial 

emancipatório que o uso do materialismo histórico e dialético nos estudos 

organizacionais pode produzir, em virtude da característica totalizante das reflexões 

marxianas frente a forma como os seres humanos organizam suas relações de produção e 

reprodução objetiva-subjetiva da vida. 

Numa breve pesquisa bibliométrica verificamos o surgimento de trabalhos dessa 

natureza no campo da Administração, o que pode suscitar que haja o surgimento do interesse 

por pesquisas de cunho emancipatório em detrimento dos estudos de negócios, um caminho 

relevante a ser percorrido diante do fato de ser o curso de Administração a graduação mais 

procurada no Brasil (CFA, 2016). Diferentemente de outras áreas acadêmicas, como a 

Educação e o Serviço Social que tem uma notável tradição marxista (ou marxiana), na 

administração e áreas afins, por sua vez, pouco se conhece acerca da capacidade explicativa e 

modificadora do materialismo histórico dialético. Confiamos que a reunião das diversas áreas 

do conhecimento acadêmico que praticam a teoria marxiana pode fortalecer a guinada para 

uma nova perspectiva de ciência e para a emancipação. 

Ademais, com a fusão cada vez mais evidente entre academia e mercado 

(FONTENELLE, 2012), a pesquisa carece de recuperar sua ação crítica e modificante para 

que o conhecimento sirva aos interesses dos indivíduos enquanto classe e, mais 

subjetivamente, enquanto humanos. 

  

2 A CIÊNCIA CRÍTICA DE MARX 

A dificuldade na compreensão e uso do método marxiano se inicia (sem encerrar 

nisto) em razão de Marx não ter deixado em seus escritos sua teoria sistematizada, deixando-a 

esparsa em observações pontuais (LOWY, 1991; NETTO, 2011). Mas isso não decorre de 

uma negligência de Karl Marx, trata-se sobretudo de coerência com a sua tecnologia de 

pesquisa (TONET, 2013).  

Como Netto (2011) explica, o método marxiano traz em sua gênese o vir a ser de 

classe dos trabalhadores, posto que para Marx, a ciência é a transmutação do concreto em 

concreto pensado, é fazer existir no pensamento a essência do que existe no real em suas 

múltiplas formas de manifestação. Desse modo, não há como estudar a forma de organização 

histórica do capital sem trazer a constituição contraditória e antagônica das classes.  Segundo 

Lowy (1991, p.96), para Marx, “é possível fazer ciência a partir de uma relação dialética entre 

ciência e representação de classe”.  



Por outro lados, os cientistas positivistas burgueses em defesa de sua categoria 

científica (MARX, 2008) se defendem afirmando que a ciência precisa estar separada dos 

valores do sujeito-pesquisador, contudo, ao analisarmos criticamente nosso modelo atual de 

ciência percebemos que não há neutralidade, visto que os critérios e conteúdo científico 

defendem os interesses da classe dominante, embora, para isso, sejam revestidos de ideologia 

para fazê-la passar-se por dotada de intenções generalizadas (LOWY, 2000; DANTAS; 

TONELO, 2016). 

Tal ideologização da ciência pode ser explicada tomando o desenvolvimento das 

ciências sociais em paralelo ao desenvolvimento da economia política (LOWY, 1991). A 

investigação da sociedade capitalista pelos economistas do final do século XVIII e início do 

século XIX transparecia uma naturalização do atual estágio do desenvolvimento social, de 

maneira que seus critérios científicos, exatamente pelo fato de não contemplarem as 

mediações que constroem os objetos, detinham-se à aparência dos fenômenos, gerando com 

isso explicações parciais e ausência da possibilidade de uma transformação social (MARX, 

2008; 2011), não obstante, esses economistas clássicos como Smith e Ricardo foram lidos 

com afinco por Marx, que reconhecia neles o atendimento de uma intenção genuína de uma 

objetividade científica, embora não conseguissem reconhecer o movimento do real. 

Entretanto, a intensificação das lutas de classes geradas em decorrência da revolução 

industrial fez com que a classe burguesa precisasse legitimar seus interesses e a economia 

clássica foi substituída por uma economia vulgar, o que Marx chama de “sincretismo sem 

espírito”, pois estes economistas não produziam um conhecimento científico, servindo apenas 

como dogmatizadores e reprodutores do pensamento dos capitalistas (LOWY, 1991, MARX, 

2013). 

Noutras palavras, a ciência social produzida após a revolução industrial, atuou na 

reprodução do capitalismo, naturalizando-o e identificando meios possíveis para fortalece-lo. 

Conforme Marx (2011, p. 59) nos ensina 

Como em geral em toda ciência histórica e social, no curso das categorias 
econômicas é preciso ter presente que o sujeito, aqui a moderna sociedade 
burguesa, é dado tanto na realidade como na cabeça e que, por conseguinte, 
as categorias expressam formas de ser, determinações de existência com 
frequência somente aspectos singulares, dessa sociedade determinada, desse 
sujeito, e que, por isso, a sociedade também do ponto de vista científico, de 
modo algum só começa ali onde o discurso é sobre ela enquanto tal. (Grifos 
no original). 

  

 Assim, considerando o estatuto científico do século XXI, os efeitos dessa ciência que 

se autoproclama neutra, enquanto sua existência material reproduz o sistema de produção 



capitalista não tem cumprido suas promessas de igualdade e liberdade (CHAUÍ, 2012). É 

preciso romper com as ideias preconcebidas de neutralidade do pesquisador, considerando 

que a busca pelas explicações dos fenômenos não se trata da “boa vontade” de um indivíduo. 

A ideologia no qual a ciência burguesa se estabeleceu, caracteriza a distância entre sujeito e 

objeto tal como se fosse um critério de objetividade na busca pela verdade. Entretanto, o 

resultado desse processo é a reprodução de um sistema alienante e alienado envolto em uma 

atmosfera de imparcialidade e um discurso do uso da razão, que tem se limita a apresentar a 

aparência dos fenômenos, sobretudo por fazer uso de limitados métodos reprodutivos que 

buscam manter o status quo das relações sociais, econômicas e culturais vigentes (LOWY, 

2000). 

Assim, o método de Marx está comprometido com a transformação da sociedade, pois 

consiste numa perspectiva de ciência revolucionária que traz em sua gênese uma ciência que 

não se reveste do discurso da neutralidade e, de fato, não o é. A ciência crítica desenvolvida 

por Marx apresenta-se explicitamente vinculada à emancipação humana por meio da tomada 

do lado dos trabalhadores (LOWY, 2000; NETTO, 2011) e vai além. 

Ora, é preciso investigar os problemas da sociedade contemporânea a partir das 

contradições existentes, tomando a materialidade como a matéria, e para Marx, “a matéria do 

materialismo histórico-dialético são os homens produzindo, em condições determinadas, seu 

modo de se reproduzirem como homens e de organizarem suas vidas como homens” (CHAUÍ, 

2012, p.60). Nesse caminho, conforme Netto (2011) nos explica, com base no materialismo 

histórico e dialético é possível compreender a realidade partindo do concreto para superar a 

aparência e encontrar a essência do fenômeno. É com o comprometimento de chegar à 

essência do fenômeno que o indivíduo-cientista se depara, mais cedo ou mais tarde, com a 

necessidade do devir emancipatório como uma tarefa histórica da classe trabalhadora. Desse 

modo, assumir o ponto de vista da classe trabalhadora na produção do conhecimento 

científico não é a mesma coisa que afirmar a permanência axiológica no processo de 

investigação, permanência rechaçada por Durkheim, Weber e seus seguidores – apenas para 

ficar no campo da Sociologia.  

Destacamos ainda que o materialismo histórico e dialético conjuga-se em dois 

momentos relacionados e inter-relacionados: o momento da investigação e o momento da 

exposição (MARX; ENGELS, 2007). Um exemplo concreto pode ser encontrado nas obras 

Grundrisse (escrito em 1857) e O Capital (escrito em 1867), a primeira é o registro da 

investigação e a segunda obra é o registro do método da exposição. 



O momento da investigação é movido pelas dúvidas e pelo caos, momento em que o 

pesquisador deve se debruçar sobre todas as mediações, até deparar-se com o real, um 

processo completo, “multidisciplinar” e dialético. Somente após essa fase, inicia-se o 

movimento de reconstrução, quando se registra a construção do objeto do mais simples para o 

mais complexo, contudo agora não mais se trata de dúvidas, mas de representações do real, ou 

seja, o momento da exposição é o momento da exposição do concreto em sua forma pensada 

(MARX; ENGELS, 2007; MARX, 2013). 

Nosso intento até o momento consistiu em demonstrar o potencial emancipatório do 

método marxiano, entendendo emancipação como o estabelecimento de relações sociais em 

que haja a superação da auto-alienação no trabalho (MÉSZÁROS, 2016), pois a superação da 

auto-alienação do trabalho é condição necessária para estabelecer uma sociedade sem classes, 

noutros termos, uma sociedade em que não haja a exploração de um ser humano pelo outro. O 

parágrafo imediatamente anterior a este, que delineia a distinção entre os dois momentos da 

pesquisa nos demonstra que nossa ciência tem se limitado a cumprir apenas uma parte desse 

trajeto, porém em seu sentido invertido. No materialismo histórico e dialético, parte-se do 

concreto para abstrato (do material para o campo do pensamento) e depois se faz o caminho 

de volta, do pensamento, que reproduz o real, para a reconstrução do concreto, isso implica 

dizer, que partiremos sempre das questões que aparentemente seriam simples, mas que ao 

aprofundar na investigação de suas mediações, o fenômeno se mostra complexo.  

Partimos do simples para o complexo, o inverso do ocorre na ciência positivista 

burguesa, que transforma o complexo em simples, valendo-se de um idealismo que apenas 

margeia a aparência dos fenômenos. Processo que é base para a constituição das disciplinas. 

Eis uma das razões pelas quais consideramos redundância afirmar que pesquisas sustentadas 

no materialismo histórico dialético são multidisciplinares, interdisciplinares ou 

transdisciplinares. Na transmutação do concreto em concreto pensado, não há disciplinas. O 

concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, como coloca Marx (2011). 

Tais determinações somente encontram-se limitadas por fronteiras disciplinares na cabeça dos 

pesquisadores que ignoram a categoria da totalidade e a supremacia do real.  

Portanto, a reinvenção da ciência não está no comprometimento da construção de 

pesquisas multi-inter-transdisciplinares, mas no resgate da categoria totalidade para a 

construção do conhecimento. Não queremos dizer com isso que os esforços na realização de 

estudos multi-inter-trans são inócuos. Queremos dizer que tais empreendimentos são 

descontinuidades dentro da continuidade fronteiriça das disciplinas. Superar as disciplinas, 

portanto, carece de adotar a categoria da totalidade e, no movimento de totalização, 



ratificamos: “queira ou não queira” o pesquisador depara-se com a necessidade de assumir o 

ponto de vista de classe.  

  

3 O QUE SÃO ESTUDOS ORGANIZACIONAIS? 

A Administração, assim como ocorre em outras áreas da ciência, fragmentou-se em 

diferentes áreas de estudo, ponto do qual os estudiosos se encarregam de pesquisar os temas 

que perfazem os fenômenos do campo num movimento cada vez mais especializado. 

“Administrador(a)” foi formalizado como profissão reconhecida no Brasil em 1965, embora o 

ensino de técnicas administrativas tenha iniciado em 1952, fruto da demanda de mão-de-obra 

qualificada na década anterior, de maneira que o surgimento do curso se relaciona com a 

formação de um administrador profissional para atender o processo de industrialização 

brasileiro. As primeiras escolas de negócios, Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Faculdade de 

Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), ambas localizadas em 

São Paulo diante da localização dos centros industriais, também foram essas as primeiras 

instituições a formarem os professores da área, a partir da década de sessenta (CFA, 2016).  

Atualmente, nos valendo da definição do papel social da Administração por essas 

mesmas instituições, encontramos:  

Administração é a tomada de decisão sobre recursos disponíveis, trabalhando com e 
através de pessoas para atingir objetivos, é o gerenciamento de uma organização, 
levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e também 
pensando previamente as conseqüências de suas decisões. É também a ciência social 
que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. (FEAUSP, 2016). 

 

Além de adotar uma definição estreitamente relacionada com reprodução do capital (o 

que já poderíamos esperar), existe outra limitação quanto ao uso do termo "organização", em 

razão da reificação construída historicamente em torno desse conceito vinculando-o às 

empresas, sobretudo pela perspectiva weberiana de burocracia que influenciou decisivamente 

o campo da Administração. Nessa concepção, organizações seriam as empresas, aquilo é 

formal e burocratizado, ou seja, seria organização uma estrutura sistêmica, um grupo 

organizado e estável com meios adequados aos fins, assim a adoção da Administração como 

meio para o "gerenciamento de uma organização" limitar-nos-íamos a pesquisar técnicas para 

aumentar o capital. Razão pela qual Paço-Cunha (2010) indica não ser possível haver um 

estudo organizacional a partir de Marx, visto "organização" se configura como uma abstração 

arbitrária. 

Entretanto, outros autores defendem que organizações são reflexos das relações entre 

os indivíduos unidos por uma finalidade comum, sejam movimento sociais, partidos políticos, 



agremiações e outras tantas formas de reprodução da vida social. Nesse caminho, adotamos 

“estudos organizacionais” neste ensaio como grupo de pesquisadores que atuam dentro da 

área da Administração, organizados politicamente em torno do discurso no combate ao 

positivismo e que, para isso, têm como objeto não apenas empresas, mas, igualmente, grupos, 

associações, movimentos e qualquer forma de reunião social. 

Situando os estudos organizacionais dentro do campo da Administração trata-se de um 

corte disciplinar proveniente do pensamento cartesiano que cinde o objeto de análise na 

menor unidade possível para se especializar, atendendo as demandas do modo de produção 

capitalistas. 

A guisa de exemplo, numa livre vinculação entre as áreas tradicionais da 

administração e a teoria marxiana, podemos mencionar que demandas da esfera da produção e 

circulação relacionadas ao capital fixo e a composição técnica do capital - em termos 

marxianos - são explicadas e operacionalizadas pelos pesquisadores vinculados à subárea da 

logística e produção. Pesquisadores da área de recursos humanos ocupam-se do controle do 

capital variável, em outras palavras, do trabalho vivo. Ao mesmo tempo em que a 

parcialização dessa produção do conhecimento permite um aprofundamento das demandas 

específicas e obstaculiza a compreensão da interrelação entre os saberes e para isso, 

pesquisadores assumiram o papel de realizar estudos que mitigassem essa fragilidade do 

campo das ciências administrativas por meio da sociologia das organizações, especialmente 

da teoria da burocracia. Afinal, estudos acerca das organizações são anteriores a criação da 

área, apenas para destacar os clássicos, Durkheim com a sociologia das organizações e Weber 

e seus estudos sobre burocracia.  

Assim, a transposição da teoria da burocracia para o disciplinaridade da administração 

cujo objeto hegemônico constitui-se a forma da empresa capitalista produziu a naturalização a 

sinonímia entre organização e empresa. Naturalização que, na produção do conhecimento 

administrativo, passou a ser questionado, abrindo espaço para que outras formas organizativas 

fossem igualmente consideradas objeto de estudo dos pesquisadores da administração, 

portanto, emergindo o estabelecimento dos estudos organizacionais na Administração como 

um ato de luta política dentro do campo.  

Seu surgimento foi influenciado pela produção americana, como pode ser percebido 

pelo impacto da publicação do Handbook de Estudos Organizacionais, uma tradução do 

Handbook of Organization Studies (1996), que ganha sua versão em português apenas em 

1999. No Brasil, o primeiro evento dedicado especificamente para os estudos organizacionais 

aconteceu no ano 2000 organizado pela Associação Nacional dos Programas de Pós-



Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) e desde então tem crescido o quantitativo 

de pesquisas dessa vertente (CRUBELLATE, 2005).  

Sendo o Handbook uma referência seminal para a área, nele os estudos 

organizacionais são definidos como diálogos acerca das organizações enquanto objeto 

empírico, como discurso teórico ou como um processo social (CLEGG; HARDY; NORD, 

1999), embora saibamos que essa definição não é consenso, serve como explicação macro 

para as possibilidades de investigação da prática dos estudos organizacionais.  

Entretanto, como Cassundé, Barbosa e Mendonça (2016) reforçam, desde sua origem o 

termo EO (originário da tradição anglo-saxã) apresenta problemas não apenas simbólicos, 

mas, igualmente, de cunho metodológico e vieses positivistas, mantendo atualmente a 

característica de disputas teóricas, tal como foi constatado quinze anos atrás por Rodrigues e 

Carrieri (2001). 

 Bertero e Keinert (1994) apresentam um estado da arte do que nomearam “Análise 

Organizacional” contemplando a evolução da produção nacional na Revista de Administração 

de Empresas (RAE) e apontam que, nessa época, se por uma lado a academia brasileira da 

ciência da administração havia sido fortemente influenciada pelos Estados Unidos, por outro 

lado havia uma tradição autônoma nas ciências sociais que estava influenciando 

positivamente na formalização do pensamento reflexivo acerca dos rumos nos estudos das 

organizações. Crubelatte (2005) reforça que a academia brasileira teria que se nacionalizar, 

dada seu potencial. Atualmente, traçando um breve comparativo histórico, Cassundé, Barbosa 

e Mendonça (2016), ratificam os estrangeirismos dos nossos estudos críticos, entretanto 

salientam que houve um crescimento da influência dos pesquisadores nacionais. Como Marx 

(2011) nos ensina, a realidade tem um contexto histórico e social, práxis no Brasil não será a 

mesma dos europeus e americanos, é preciso nacionalizar a crítica e uni-la com outros países 

que tenham condições de reprodução de vida semelhantes. 

Precisamos destacar a forte influência dos paradigmas sociológicos de Burrel e 

Morgan (1979) nos estudos organizacionais (CASSUNDÉ; BARBOSA; MENDONÇA, 

2016), tão utilizados quanto questionados. Baseados na ideia de revoluções científicas de 

Thomas Kuhn, Burrel e Morgan (1979) traçaram um quadrante que apresenta em seu eixo 

horizontal as perspectivas teóricas que se deslocam do subjetivismo ao objetivismo e no seu 

eixo vertical o deslocamento entre a sociologia da mudança radical até a sociologia da 

regulação, assim, do cruzamento, surgem quatro possibilidades de método científico nas 

ciências sociais, ou seja, eles prescrevem em cada um dos quadrantes, uma epistemologia e 

uma ontologia correspondente. 



Assim, os paradigmas de Burrell e Morgan (1979) são uma espécie de mapa direcional 

para estudantes de pós-graduação. Segundo Burrel (1998, p.447): 

Deve ser dito que paradigmas definem, em um sendo acordado e profundamente 
assentado, uma forma de ver o mundo e como este deveria ser estudado, e que este 
ponto de vista é compartilhado por um grupo de cientistas que vivem em uma 
comunidade marcada por uma linguagem conceitual comum, que buscam fundar um 
edifício conceitual comum, e que são possuídos por uma postura política muito 
defensiva em relação aos de fora. 

  

Para que possamos demonstrar a influência dos paradigmas sociológicos para a 

pesquisa nas ciências administrativas precisaremos fazer uma breve explanação da orientação 

de cada um dos quatro paradigmas sociológicos (BURREL; MORGAN, 1979): 

  

a) Funcionalismo. Guiado por uma epistemologia que busca predizer as relações de 

causa e efeito, numa acepção positivista semelhante ao método das ciências naturais. Busca 

manter as coisas como estão e para isso intentam resolver os conflitos para que os fenômenos 

apresentem um funcionamento regular e previsível. Ontologicamente, portanto, acreditam 

num realismo e num determinismo. 

b) Interpretativismo. A epistemologia é antipositivista, pois seus pesquisadores 

defendem que a ciência social deve compreender a subjetividade dos sujeitos, valendo-se de 

técnicas de pesquisa que permitam o surgimento de ontologia que mantenha a 

intencionalidade e o poder de transformação dos indivíduos. 

c) Estruturalismo radical. Inicialmente, radical de ortodoxia, uma vez que essa 

abordagem guia-se por uma transformação social. Sua epistemologia é guiada pela 

objetividade, e pela ideia de uma natureza humana determinística, defendem uma ontologia 

realística, se diferenciando do funcionalismo por estar inclinado à mudança. 

d) Humanismo radical. Neste último quadrante, intencionalmente deixado para o fim 

por ser o quadrante no qual o materialismo histórico dialético poderia ser “classificado” (não 

obstante as ressalvas existentes entre o que prediz esse quadrante e a práxis do método 

marxiano), traz uma epistemologia antipositivista, uma ontologia realista, uma natureza 

humana voluntarista utilizando de procedimentos metodológicos que permitam compreender 

não apenas a aparência, mas a essência dos fenômenos. 

Expostos os paradigmas que norteiam os estudos organizacionais, vamos retomar o 

debate em busca das possibilidades da adoção do materialismo histórico e dialético no campo 

da Administração, para isso vamos seguir a evolução do campo. No início dos anos 90 um 

estudo de Machado-da-Silva, Cunha e Amboni (1990) demonstrou que dos 142 artigos 



analisados 80% deles adotaram uma abordagem funcionalista (metade destes estudaram 

inovação e gestão / planejamento). No total, os outros três paradigmas juntos perfizeram 20% 

da produção, destes, o paradigma humanista radical representou apenas 0,7% dos trabalhos, 

um único trabalho. Para eles, havia um significativo percentual de trabalhos com qualidade 

duvidosa, o que colocava o Brasil distante de parear conhecimento com outros centros como 

Estados Unidos ou Europa e parte do problema da baixa qualidade da produção científica em 

Administração devia-se ao modesto número de pesquisadores stricto sensu no final do século 

XX. 

Em resumo, na década de 1990 ainda não havia a área de EO como um campo na 

Administração, exista tão somente, o paradigma funcionalista e outros três, na contracorrente 

do positivismo. Mais a frente a área de estudos organizacionais surgiu na academia brasileira, 

inspirada nos modelos anglo-saxões como aquela que congrega os pesquisadores não-

positivistas, o que não representa necessariamente homogeneidade de ideias e mesma visão de 

mundo ou mesmo método, a área é, de fato, multifacetada (RATZ, 2016), sobretudo os 

estudos organizacionais são um grupo político que defendem seu campo dentro da 

Administração. 

Aqui faremos uma breve observação, baseadas na análise de Bertero, Caldas e Wood 

(1999, p.150) 

A produção brasileira, segundo levantamento realizado por Bertero e Keinert (1994), 
seria de inclinação predominantemente acadêmica, o que indica pouca preocupação 
com aplicabilidade e pouca atenção ao universo gerencialista e à problemática 
concreta enfrentada por executivos. Os autores argumentam que a produção nacional 
seria portanto um fenômeno da academia, nela gerada e por ela própria consumida. 
Constatação similar havia sido feita por Machado-da-Silva, Cunha e Amboni (1990). 
Sua pesquisa revelou a falta de interesse por temas relacionados a aplicações 
práticas. 

  
Fica latente o fato da ciência administrativa se reproduzir para atender aos interesses 

do capital, seja de forma direta, por meio de pesquisas para empresas em particular (logística 

da Coca-Cola; marketing do Google; planejamento estratégico do Itaú) ou de forma indireta. 

Ora, a Administração é uma ciência aplicada, voltada para planejar, comandar, controlar, 

coordenar e organizar o processo de trabalho, diga-se de passagem, sob o capital. 

O fato é dentro da área de estudos organizacionais, se por um lado o grupo se 

posiciona como unidos na luta contra hegemonia vigente, por outro lado os pesquisadores 

seguem caminhos variados no que diz respeito à ontologia e ao método de pesquisa, havendo 

inclusive perspectivas de método decorrentes do positivismo, que tentam corrigi-lo, melhorá-

lo, noutras palavras, orientados pela reforma da sociedade, como se pudesse melhorar as 

condições de vida. Sobre isso Marx não deixa dúvidas: não há humanização possível no modo 



de produção capitalista, visto que o princípio desse sistema é por si desumanizante, a 

alienação do trabalho (MARX, 2015). 

Assim, a desconfiança que temos e que nos move a perscrutar o potencial 

emancipatório de estudos produzidos dentro dessa área disciplinar a partir da perspectiva 

metodológica do materialismo histórico dialético é a de que é necessário repensar a própria 

ideia do que é ciência, especialmente as ciências sociais, visto que o desenvolvimento 

tecnológico proveniente das ciências naturais tem seu próprio modus operandi, enquanto as 

ciências sociais operam noutro eixo, no humano, social e histórico. Ademais, trata-se de uma 

ciência burguesa, e que, portanto, privilegia uma parte ínfima da população enquanto explora 

todo o restante. 

  
  
4 POR UMA TECNOLOGIA DE PESQUISA CRÍTICA NOS ESTUDOS ACERCA 
DAS ORGANIZAÇÕES 
 

A discussão acerca do fortalecimento dos estudos com base marxiana carece de maior 

envolvimento por parte dos pesquisadores que convergem quanto ao combate às 

desigualdades de condições de vida da sociedade, como destacam Paço-Cunha e Ferraz (2015, 

p.193), 

o desenvolvimento dos marxismos nos estudos organizacionais é um tema que 
merece atenção não tanto pelos vínculos históricos e pelos enlaces de importantes 
autores no século XX, mas muito mais em razão de resguardar, no interior mesmo 
desse campo de estudos, o potencial processo autoconstitutivo ao infinito do gênero 
humano; algo que confronta a dominância das formas teóricas míopes às 
contradições sociais e, mais importante, a corrosiva invasão das variadas versões do 
irracionalismo. 

Pois, 
 

As diferentes versões do marxismo não apenas são porta de entrada para as 
demandas da classe trabalhadora no campo dos estudos organizacionais, mas 
também veículos de sustentação sempre presente da questão prática da emancipação 
humana como horizonte autêntico, inclusive da produção teórica (PAÇO-CUNHA; 
FERRAZ, 2015, p.194). 

 
 Nossa posição é pela defesa da adoção do materialismo histórico e dialético como uma 

ciência crítica, capaz de explicar as contradições da sociedade contemporânea possibilitando, 

assim, a transformação social. De modo que os estudos organizacionais podem e devem se 

apropriar dessa tecnologia científica para cumprir seu papel social. Como Faria (2016, p.24) 

nos aclara em seu estudo sobre epistemologia crítica do concreto cuja proposta consiste num 

procedimento metodológico inspirado no método marxiano 

O conhecimento é cumulativo, porém não justaposto, e só se transforma por meio de um 
processo contínuo de renovação crítica, de recusa à reprodução, de resistência ao 



dogmatismo, à sacralização e à transformação dos saberes, inclusive ou principalmente 
os teóricos, em crenças míticas ou religiosas. 

 

 Nesse sentido, não desprezando o papel da política na defesa dos campos de atuação, 

percebe-se que os desdobramentos da universidade operacional (CHAUÍ, 2016), apenas 

reforçam as disputas por poder dentro dos estudos organizacionais, o que deveria ser um 

espaço de luta contra o sistema vigente, se configura em movimentos harmônicos com o 

sistema vigente em busca da sobrevivência do próprio campo e para que esses pesquisadores 

possam manter suas posições. Como Wanderley (2003) demonstra, a universidade é um dos 

privilegiados aparelhos ideológicos para reproduzir a formação social capitalista, não 

obstante, existe um devir, pois a universidade “serve normalmente à manutenção do sistema 

dominante, mas pode também servir à transformação social” (WANDERLEY, 2003, p.11). 

 Outrossim, a principal crítica aos chamados estudos organizacionais se configura no 

fato dessas pesquisas estarem mais comprometidas com reformas que com revoluções. Nossa 

tese pode ser explicada em razão da adoção que teorias e métodos que buscam meios 

necessários para a melhoria da vida da sociedade, sem, contudo, levar em consideração o 

finitude do modo de produção capitalista. Espera-se esse posicionamento das grandes áreas da 

Administração, visto que desde sua origem tem como finalidade a reprodução do capital, 

entretanto, os estudos organizacionais surgiram e se desenvolveram no combate ao 

positivismo e em busca da emancipação humana, logo, nos EO, poderia ser o lugar propício 

para o desenvolvimento de um devir socialista.  

 Reiteramos que reproduzir a ciência, ainda que se faça uso dos paradigmas 

sociológicos que se autodenominam antipositivistas, é atuar com conforme as regras do 

capitalismo, uma vez que a ciência é por essência, meio para reprodução do domínio do 

capital. A ciência de Marx não surgiu para opor-se à ciência positivista, não é essa a questão 

principal. O próprio Marx reconheceu os estudos produzidos por alguns economistas ingleses 

como Ricardo e Smith, por exemplo, mas como o mouro explica, embora houvesse uma 

genuína preocupação em encontrar a realidade por parte desses autores, os chamados 

economistas clássicos, o método que eles adotaram finda numa visão abstrata da realidade e, 

portanto, parcial. Por sua vez, os economistas vulgares visando reforçar a ideologia burguesa, 

abandonaram o compromisso com a busca da realidade para reproduzir os ideais dos 

capitalistas como se fossem de todos.  

Temos duas questões aqui: a primeira é que o método de Marx não tem a pretensão de 

se estabelecer uma teoria do conhecimento (MONTAÑOS, 2013), o surgimento do método de 

Marx se deu a partir de uma totalidade para conseguir reproduzir o movimento do real, uma 



vez que as pesquisas até o século XIX escondiam as contradições do sistema capitalista, e, 

dessa maneira, não ultrapassam a aparência dos fenômenos. A segunda questão consiste no 

fato da ciência positivista ser burguesa, e, dessa maneira, reforçar as ideologias capitalistas 

como a exploração do homem pelo homem, a alienação, enfim, a miséria humana como coisa 

natural (LOWY, 2000; NETTO, 2011; DANTAS; TONELO, 2016).  

Marx foi além do debate epistemológico com um método ontológico comprometido 

com a revolução (NETTO, 2011). Então não há outra perspectiva para a emancipação humana 

que não passe pelo fim do capitalismo e dentro da academia, pela adoção de um método que 

corrobora com esse devir, e isso necessita ser assimilado pelos grupos formados pelos 

pesquisadores dos estudos acerca das organizações para que eles superem a fragmentação e no 

seu lugar, adotem uma visão totalizante e transformadora. 
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