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1. Organizações e trabalho: construtos entrelaçados 
 
          A história do trabalho revela o entrelaçamento entre os conceitos de 
organização e trabalho. Organizações e trabalho parecem ser conceitos  
interdependentes, pois que o trabalho humano ocorre na maioria das vezes dentro das 
organizações sociais de produção. Atender aos interesses individuais e coletivos de 
modo que estes sejam cada vez mais compartilhados é um dos maiores desafios 
psicossociais. Para isso torna-se necessário refletir sobre o sentido da existência das 
organizações sociais e da sua interdependência com as questões que atravessam  o 
trabalho humano. 
 O cotidiano de qualquer pessoa é marcado por intensos e inúmeros contatos com 
diferentes tipos de organizações, a saber: escolas, creches, hospitais, clubes, cartórios, 
universidades, restaurantes, supermercados, órgãos públicos, lojas, entre outros tipos de 
organizações. A qualidade de vida do ser humano depende de como os processos que 
configuram tais organizações funcionam. 

 De acordo com Schein (1982), a organização é um sistema social complexo que 
deve ser estudado como tal  quando se deseja  realmente compreender o comportamento 
individual. Para ele as organizações existem em função de quatro propriedades  
principais: coordenação, objetivos comuns , divisão do trabalho e integração. “(...) 
quando diversas pessoas coordenam seus esforços, verificam elas que, em conjunto, 
conseguem realizar mais do que  qualquer uma delas  conseguiria se atuasse sozinha” ( 
SCHEIN 1982:10). Assim, a organização maior, ou seja, a sociedade, torna possível, 
através da coordenação das atividades de muitas pessoas, o atendimento das 
necessidades dos seus membros. 

Os objetivos comuns mostram como eles precisam ser compartilhados e tornam-
se necessários para que tal coordenação funcione gerando resultados úteis. Já a 
propriedade de divisão do trabalho está ligada a idéia de diferenciação de função, o que 
pode ser dividido por tipos de tarefas, localização geográfica , objetivos, talentos 
disponíveis dentro da organização ou ainda baseado em qualquer outro fundamento 
lógico.A última propriedade mostra a necessidade da função integradora para assegurar 
que todos os elementos trabalhem pelos objetivos estabelecidos de comum acordo. Para 
Schein (1982): 

 
Uma organização é a coordenação planejada das atividades de uma série de pessoas 
para a consecução de algum propósito ou objetivo comum, explícito, através da divisão 
do trabalho e função através de uma hierarquia de autoridade e responsabilidade. (p. 12) 
 
Desse modo as organizações podem ser consideradas entidades abstratas e ou 

psicológicas no  entanto, elas são reais e podem, de fato, serem consideradas vivas.  As 
pessoas que fazem parte ou não de uma organização como toda uma  sociedade reagem 
ao comportamento de tal entidade. Quando uma empresa entra em processo de falência, 
não é incomum a referência à “morte” dessa entidade anteriormente viva.  
 
2. História das escolas organizacionais.  

 
Morgan (1996, 2007) usa de metáforas para facilitar a compreensão dos 

diferentes significado de uma organização. Para ele  os seres humanos tentam formular 



concepções sobre o mundo de maneira simbólica, tentando tornar o mundo concreto, 
dando-lhe uma forma, criando uma imagem para o objeto que estuda. Assim na sua 
concepção, o cientista, como os outros na vida cotidiana, recorre a construtos 
simbólicos para estabelecer relações concretas entre o mundo objetivo e subjetivo, num 
processo que capta apenas uma pequena parte da  visão de ambos. (Quadro 1) 
 
Quadro 1 – Definição de “ Organização” nas diferentes metáforas identificadas por Morgan (1996) 
Metáfora Definição de organização 

Máquina  As organizações são “maquinas feitas de partes que se interligam, cada uma 
desempenhando um papel claramente definido no funcionamento do todo” 
(p.17). “ Quando se fala em organização, habitualmente, se pensa num estado 
de relações ordenadas entre partes claramente definidas que possuem uma 
ordem determinada. (...) conseqüentemente, existe uma tendência em se 
esperar que funcionem como máquinas: de maneira rotinizada, eficiente 
confiável e previsível” (p.24) 

Organismo  “ As organizações podem ser vistas como organismos vivos que existem em 
um ambiente mais amplo, do qual dependem em termos de satisfação de suas 
necessidades” (p.44). “ Na realidade, são sistemas abertos que necessitam de 
cuidadosa administração para  satisfazer e equilibrar necessidades internas, 
assim como adaptar-se a circunstâncias ambientais “ (p.53). “ Não existe a 
melhor forma de organizar. A melhor forma depende do tipo de tarefa ou do 
ambiente dentro do qual se está lidando” (p.53). 

Cérebro “As organizações  são sistemas de processamento de informação, capazes de  
aprender a aprender” (p.84).“ Elas são sistemas de informações, de 
comunicações e decisões” 

Cultura  “ Como culturas, as organizações são vistas como lugares onde residem idéias, 
valores, normas, rituais e crenças que as sustentam enquanto realidades 
socialmente construídas” (p. 18). “ As organizações são processos que 
produzem significados comuns” (p.135) 

Sistema político  “Organizações ao vistas como sistemas de governo. As atividades 
organizacionais  são moldadas pelo conjunto de interesses , conflitos e jogos 
de poder.” “ Os eixos  principais para se analisar uma organização são as 
relações entre  interesses, conflitos e poder “(p.152) 

Prisão psíquica  As organizações são construídas socialmente e podem transformar-se em 
mundos sociais limitadores e constrangedores da criação e da inovação, 
tornando-s,  portanto, prisões psíquicas.” (p.205). “ As pessoas  podem cair nas 
armadilhas de seus próprios pensamentos e crenças, conscientes ou 
inconscientes, o que da às organizações um sentido oculto e quase nunca 
desvelado.” 

Fluxo e 
transformação 

“A única característica permanente das organizações é a mudança: podemos 
vê-las como um fluxo de mudanças  e transformação que ganha estabilidade ao 
longo do tempo, mas que permanece mudando.”  

Instrumento de 
dominação  

“ As organizações  são instrumentos de dominação de alguns grupos sobre 
outros . As pessoas sõ usadas e exploradas para atingir os fins 
organizacionais”. Há um “ lado avesso da vida organizacional “. 

 
 Davis e Powell (1992) consideram que os estudos das organizações começaram 
na década de 1950. Segundo eles, nesta época os psicólogos começaram a perceber o 
quanto que a organização do trabalho influenciava o comportamento dos funcionários e 
o contrário também.  Assim as organizações começaram a ser concebidas como um 
veículo para se atingir metas e objetivos. Passam a ser vistas como coletividades de 
partes que não conseguem realizar seus objetivos de modo eficaz, se operarem 
separadamente. De acordo com o modo como os processos organizacionais são 



analisados,  surgem as diferentes escolas de pensamento que criaram as diferentes 
teorias que direcionam os estudos e as intervenções organizacionais. 
 De acordo com Scott (1992), existem três escolas principais de pensamento  
sobre organizações, com  muitas variações e ênfases: a clássica , a neoclássica e a teoria 
dos  sistemas . Essas escolas de pensamento têm visões muito diferentes do mesmo 
fenômeno.  A teoria clássica surgiu nas primeiras décadas do século XX,  concentrando 
seus pressupostos principalmente nas relações estruturais das organizações.  Tal teoria 
define os ingredientes básicos de uma organização, a saber: pessoas, cooperação para 
realização de um objetivo, e autoridade.   

Além  disso ela propõe  quatro princípios estruturais fundamentais  para que uma 
organização consiga atingir aos seus objetivos. O primeiro é o princípio funcional, que 
esta  relacionado ao conceito de divisão de tarefas. Assim as organizações deveriam ser 
divididas  em unidades  que realizam  funções similares , sendo isso  o que se relaciona 
ao crescimento horizontal de uma organização .O segundo é o principio hierárquico  que 
trata do crescimento vertical  e à cadeia de comando . O terceiro princípio de linha ou 
staff permite a diferenciação  das funções  dentro da empresa . As funções de linha têm 
como objetivo atingir os objetivos principais da organização, já as funções de staff dão 
apoio às funções de linha . 1O último princípio é o de amplitude de comando, que se  
refere ao número de subordinados  que um gerente deve supervisionar. 

 Já a teoria neoclássica segundo Scott( 1992), nasceu na década de 1950 visando 
modernizar  a teoria original ( clássica) , ao mesmo tempo reconhecendo  as suas 
contribuições, tendo sido muito influenciada pelos estudos de  Hawthorne2 realizados 
em 1924, por Elton Mayo Seus princípios relacionavam-se ao reconhecimento  das 
questões  psicológicas/comportamentais . Os neoclássicos questionavam a rigidez com 
que todos os princípios clássicos foram originalmente postulados e argumentavam a 
favor de uma divisão menos rígida do trabalho, mais humanizada, visando à geração de 
um senso de valor e significado do trabalho para as pessoas.  

Um dos grandes questionamentos dos neoclássicos girava em torno do princípio 
da hierarquia, postulando-se que existiam outros sistemas que influenciavam as pessoas  
nas organizações, além daqueles impostos  por relacionamentos formais entre superiores 
e subordinados. Para eles os indivíduos são influenciados por atividades interpessoais 
que se estendem muito além daquelas prescritas pela estrutura organizacional formal. É 
importante ressaltar que tais idéias não receberam o reconhecimento formal de teoria 
mas contribuíram para adaptar os pressupostos da teoria clássica àss realidades do 
comportamento humano na organizações . 

Em meados de 1960, tornou-se necessário o surgimento de uma nova teoria  
tendo em vista que a complexidade das organizações tornava-se cada vez mais 
desafiante , surgindo assim a teoria dos sistemas , que se apresentou totalmente 
diferente daquilo que até então existia . ( Kast e Rosenzweig,1972).  A teoria dos 
sistemas  vê a existência da organização  como uma relação interdependente  com seu 
ambiente: 

                                                           
1  O departamento de produção de uma fábrica de bolsas é uma função de linha, já o órgão de recursos 
humanos desta mesma fábrica é uma função de staff , já que serve de apoio ao departamento de produção 
da fábrica.  
2 Estudos realizados entre a Western Eletric e vários pesquisadores da Universidade de Harvard, onde 
inicialmente a proposta era estudar a relação entre a iluminação da fábrica e o efeito sobre a eficiência da 
mesma. Ao final do estudo, verificaram que  não era a iluminação que aumentava a produtividade dos 
funcionários, mas sim seu desejo de agradar aos pesquisadores, tendo  em vista o fato de sentirem 
lisonjeados com a presença dos mesmos. Além  disso  o tratamento dos   pesquisadores  em relação aos  
funcionários os  faziam se  sentir  reconhecidos . Tal estudo revelou a importância das atitudes dos 
supervisores em relação aos funcionários, como também da influência dos grupos de trabalhos informais. 



 
É impossível  compreender o comportamento  individual ou as atividades dos pequenos 
grupos à parte do sistema social em que eles interagem. Uma organização complexa é 
um sistema social; seus vários segmentos e funções  discretos  não se comportam  como 
elementos  isolados. Todas as partes afetam as demais partes. Cada ação tem 
repercussões através de toda a organização, porque todos seus elementos estão 
interligados. ( Scott, Mitchell e Birnbaum, 1981,p.44) 

 
Desse modo a idéia de que todas as partes  do sistema são interdependentes é a 

chave para compreender a abordagem ao sistema . Todas as partes e sua interligação 
formam o “sistema”, que dá nome à teoria. Esta afirma que um sistema organizacional é 
composto por cinco partes que são interdependentes: indivíduos, organização formal, 
grupos pequenos, status, papel e ambiente físico. Os indivíduos levam sua própria 
personalidade, habilidades e atitudes para as organizações, que influenciam o que 
esperam alcançar participando do sistema. A organização formal passa a ser o padrão 
interrelacionado dos cargos que fornecem a estrutura do sistema. Os grupos pequenos 
mostram que os indivíduos não trabalham isolados  e que se tornam membros de 
pequenos grupos para facilitar sua adaptação ao sistema .  As diferenças entre status e 
papel existem entre os cargos de uma organização e definem o comportamento  dos 
indivíduos dentro do sistema. Já o ambiente físico se refere àquilo que é externo como 
também ao grau de tecnologia  que caracteriza a organização . 

Tais partes forçam a interação do sistema de modo a facilitar com que este atinja 
os seus objetivos. A finalidade de uma organização é atingir as metas maiores, que são:  
estabilidade, crescimento e adaptabilidade. A teoria do sistema é uma teoria subjetiva 
porque que compara a organização a um organismo vivo, tendo em vista que suas metas 
equivalem à meta de qualquer ser vivo na luta pela sobrevivência.  
 
3. Paradigmas , metáforas e escolas relacionadas à analise organizacional  
 

Assim foram surgindo os paradigmas nas teorias das organizações, cujos modos 
de teorização e pesquisa refletem diferentes visões de mundo. Segundo Morgan (2007, 
o papel dos paradigmas, como visões da realidade social, foi recentemente  explorado  
em detalhe por Burrell e Morgan (1979), que argumentavam que a teoria social em geral 
e a teoria das organizações em particular poderiam ser utilmente analisadas em termo de 
quatro amplas  visões de mundo, as quais são representadas  em diferentes conjuntos de 
pressuposições  sobre a natureza da ciência , a dimensão objetivo-subjetiva ,a natureza 
da sociedade,  a dimensão da mudanças por regulação ou por via radical e as diferentes 
metáforas que tentam  explicá-las  ( Figura 1). 

 
-----------------------------------------INSERIR FIGURA I---------------------------------------- 

 
Os paradigmas funcionalista e interprecionista passaram a nortear os estudos 

organizacionais  a partir  das décadas de 1980 e 1990. Segundo Caldas e Fachin (2005)  
, o primeiro baseia-se na pressuposição de que a sociedade tem existência concreta e 
real e um caráter  sistêmico orientado para produzir um estado de coisas ordenado e 
regulado. Assim se caracteriza pela objetividade do olhar do cientista, o qual se 
distancia  de cena para evitar conotações de valor, visando a uma análise criteriosa  com 
rigor e à técnica do método cientifico .O funcionalismo  continua a espalhar sua  
hegemonia até nos dias atuais, sendo  ainda considerado ortodoxo nos estudos 
organizacionais mesmo apesar dos diversos questionamentos das vertentes 
interprecionistas , críticas e, mais recentemente ,pós-modernistas .  



Já o paradigma interprecionista, segundo Vergara e Caldas ( 2005), se baseia na 
visão de que o mundo social possui uma situação ontológica  duvidosa e de que o que 
passa por realidade social não existe em sentido concreto, mas é produto da experiência 
subjetiva e intersubjetiva  dos indivíduos. A sociedade é entendida a partir do ponto de 
vista do participante em ação em vez de observador. Da mesma forma que no 
funcionalismo, no interprecionismo existem uma ordem e um padrão implícito  no 
mundo social. Entretanto,  para os estudiosos de tal escola  a ciência é considerada  uma 
rede de jogos de linguagem , baseada em grupos de conceitos  e regras subjetivamente  
determinados. Em relação ao paradigma humanista radical, Morgan o descreve da 
seguinte forma: 

 
O paradigma  humanista radical como o paradigma interpretativista, enfatiza como a 
realidade é socialmente  criada e sustentada, mas vincula sua análise ao interesse em 
alguma coisa  que pode ser descrita como uma patologia da consciência, pela qual os 
seres humanos se aprisionam dentro de fronteiras da realidade que eles mesmos criam e 
sustentam. Essa perspectiva se baseia na visão de que o processo de criação da realidade  
pode ser influenciado por processos psíquicos e sociais que canalizam, restringem e 
controlam as mentes dos seres humanos de maneira a aliená-los em relação às 
potencialidades inerentes à sua verdadeira natureza de humanos. ( MORGAN 2007: 16) 

 
 Por último, o paradigma estruturalista radical considera as organizações como 
poderosos sistemas de dominação, cujas estruturas de poder internas se ligam às 
estruturas de poder  da economia política mundial,  dando origem à reprodução da 
divisão de classes externas dentro das empresas, a saber: homens, mulheres, imigrantes, 
negros , grupos étnicos , etc. Considera-se nesta escola, segundo  Friedman  (1977),os 
controladores das organizações como pessoas que usam de meios ideológicos , políticos 
e econômicos para dominar seus membros . 
 Vale a pena citar que atualmente a teoria crítica e a teoria  pós –moderna são 
aquelas que são mais contemporâneas aos nossos tempos . Segundo Cooper e Burrel ( 
2007), elas se baseiam no pensamento moderno de  Habermans (1972, 1984) e 
Luhmann (1976) que defendem as suas idéias que são questionadas pelos autores pós- 
modernos  Foucault(1980) e Derrida (1973) .Tais autores discutem questões centrais no 
estudos organizacionais , a saber: diferenciação, poder, autoridade, disciplina, etc.  Para 
Fournier e Grey (2007), os atuais  estudos críticos de gestão organizacional podem ser 
considerados como um domínio fragmentado  por múltiplas linhas divisórias , que 
expressam  as divisões existentes nas ciências sociais. Para eles os estudos críticos de 
gestão organizacional estão em uma situação difícil: 
 

(....) Para resumir: devemos guardar nossa crítica para nós mesmos e simplesmente gozar o 
prazer estético que o ato de escrever criticamente pode nos proporcionar ( ou sofrer em silêncio 
por nossa incapacidade de fazer a diferença)? Ou devemos defender a causa dos oprimidos com 
o risco  de contribuir ainda mais para a sua dominação, ao permitir  que nossa crítica seja 
apropriada e traduzida  em “ conhecimento performativo”? ( FOURNIER e GREY 2007: 354) 

 
O grande desafio que existe, tendo em vistas essas diferentes escolas de 

pensamento,  é penetrar por sob a aparência superficial do mundo empírico e desvendar 
a  profunda estrutura de forças que explicam a natureza , a existência e a transformação 
contínua das organizações dentro de todo o contexto mundial. A grande questão  
apresentada por estes diferentes paradigmas ao paradigma funcionalista ortodoxo ainda 
é aquele que exerce maior influência, refere-se ao objeto  do qual tal paradigma trata  já 
que este parece ser antiquado mas ainda tem sido hegemônico nas análises 
organizacionais. Para Reed: 



 
(...) a seus diferentes modos, essas abordagens (...) tentam reformular o conceito de 
organização como sendo uma “ ordem” socialmente construída e sustentada, 
necessariamente fundamentada em reservas localizadas de conhecimento, em rotinas 
práticas e mecanismos técnicos mobilizados por atores sociais em suas interações  e 
discursos do dia-a-dia. ( REED  1999,p.77 grifos do autor) 
 

 
Assim as pessoas estão sendo colocadas no centro da analise organizacional de 

forma congruente com a emergência do paradigma interpretativista que não permite a 
existência  de organização em qualquer sentido duro, tangível ou concreto. Como 
afirmam Burrel e Morgan (1979,p.260), “de um ponto de visa de um paradigma 
interpretativo , as organizações simplesmente não existem”, pois todos os aspectos 
concretos ou tangíveis da vida organizacional estão na dependência de construções 
subjetivas dos seres humanos. 

O paradigma interpretativista dos estudos organizacionais parece ser aquele que 
mais se aproxima das concepções teóricas utilizadas propostas pela autora, em função 
da sua aproximação com a teoria das representações sociais, ao considerar que não 
existe um sentido concreto para a realidade social. Esta não está pronta e acabada, pois é 
cotidianamente construída, sendo  produto da experiência subjetiva e intersubjetiva  dos 
indivíduos . 

A organização, enquanto uma construção social, tem como origem uma 
perspectiva construcionista, que parte do pressuposto  de que o indivíduo é um agente 
ativo e não reage mecanicamente aos acontecimentos e eventos  do seu contexto. As 
pessoas, por meio de suas idéias, modelos mentais ou estruturas cognitivas organizam o 
seu conhecimento da realidade. Ou seja, as representações internas, a interpretação que 
o sujeito faz da situação e as estratégias cognitivas que  ele utiliza para apreender e lidar 
com a realidade faz com que esta seja singular e traga a marca do sujeito que está com 
ela lidando. 

Srour(1998) apresenta uma importante análise do que significa uma organização. 
Para ele, as organizações constituem um microscomo social e seu estudo consiste em  
analisar processos sociais e relações coletivas,pois que  elas podem ser consideradas 
coletividades em ação. Assim como qualquer espaço social, uma organização se define  
a partir de três dimensões que se interpenetram – econômica, política e simbólica. Tais 
dimensões para ele podem ser consideradas unidades produtivas, entidades políticas e 
agências ideológicas. Esta idéia pluridimensional da organização é o que a torna única , 
como qualquer  espaço social: 

 
Um terreno de contradições em que agentes coletivos se defrontam, com base em 
interesses divergentes, em credos ou ethos dissonantes. A colaboração dos agentes com 
os objetivos organizacionais depende de processos de negociação, de cooptação ou de 
submissão, em função do medo que eles tem de perder vantagens ou posições. Mas 
também está condicionada por mecanismos de persuasão ou de mistificação ( SROUR, 
1998, p.125) 

 
Então podemos concluir que, por tudo que foi exposto, as organizações são 

ferramentas humanas construídas e reconstruídas para lidar com os desafios do seu 
contexto.É um empreendimento coletivo imerso em complexas redes de significados e  
interesses que podem ser mais ou menos convergentes. Um fenômeno cuja 
complexidade emerge nos múltiplos níveis que as constituem. No plano dos indivíduos, 
com suas expectativas, habilidades e interesses; no plano dos grupos, em suas dinâmicas 



que facilitam ou dificultam suas atividades; no plano organizacional propriamente dito, 
no conjunto de processos políticos e técnicos que as configuram.  
 
4. Considerações finais  
 

As organizações são, portanto, um campo rico de processos psicológicos e 
psicossociais essenciais à própria constituição do fenômeno organizacional e com 
profundos impactos sobre o trabalho, pessoas e a sociedade. A evolução das diferentes 
escolas organizacionais revelam as transformações na visão do mundo e da ciência que 
geraram reflexos em várias disciplinas, inclusive na psicologia. Tais escolas de 
pensamento podem ser comparadas e alinhadas às diferentes teorias de personalidade 
que moldam a ciência psicológica, produzindo cisões principalmente na área da  
psicologia social organizacional e do trabalho. 

O paradigma estruturalista radical, podem ser comparados ao experimentalismo  
comportamentalismo radical de  B. F. Skinner, na sua concepção de controle 
comportamental e social , seja ele individual, grupal , social ou organizacional. Já o 
paradigma funcionalista se aproxima mais da perspectiva do behaviorismo e da 
cognição social permitindo uma  maior aproximação com outras linhas teóricas. Por 
outro lado o paradigma humanista radical, como seu próprio nome diz, se aproxima de 
teorias mais radicais como a do Marxismo. Tal perspectiva possui uma grande 
influência crítica sobre a psicologia do trabalho. Alguns dos seus seguidores negam 
ferrenhamente a existência da psicologia organizacional, inclusive a excluem como 
ciência psicológica por considerarem que a mesma favorece o controle e a exploração 
dos trabalhadores, colocando estes como vitimas do capitalismo.  

Por ultimo o paradigma interpretacionista surge com uma maior abertura a 
multidisciplinaridade, permitindo uma maior aproximação entre linhas teóricas  
hibridas  ou por vezes contraditórias. Como exemplo temos a recente Teoria das 
Representações Sociais (TRS), a qual surgiu com a proposta de renovar a psicologia 
social, como fruto e parte das contradições existentes entre as diferentes vertentes 
teóricas da Psicologia Social: Psicológica - Americana e Sociológica - Européia. 
Moscovici (2003) a insere dentro desta ultima perspectiva, visando redefinir os 
problemas e os conceitos da psicologia social, como também visando desenvolver uma 
psicossociologia do conhecimento. De acordo com Sá ( 1998) a teoria surgiu dentro de 
um movimento crescente de insatisfação e afastamento da psicologia social psicológica, 
apropriando-se de contribuições sociológicas (em especial), antropológicas e 
psicológicas, visando construir uma perspectiva propriamente psicossocial. 

            Tal teoria se aproxima da realidade das organizações e do trabalho, uma vez que 
permite o dialogo entre diferentes saberes e métodos científicos ( Ex: cognição social e 
a psicologia sócio-histórica- crítica) com aquele que é considerado o principal, o saber  
do trabalhador, privilegiando o senso comum dos trabalhadores na  situação cotidiana e 
específica  do trabalho.  

Desse modo a TRS nos convoca a sugerir a existência de uma real psicologia 
social organizacional e do trabalho, considerando que a intervenção prática sobre o 
trabalho ocorre na organização do trabalho e dentro do contexto das diferentes  
organizações sociais .  A TRS surge neste contexto como mecanismo de apreensão do 
saber prático produzido pelos trabalhadores. Assim tal teoria tem muito a contribuir 
para o campo das organizações e do trabalho. Principalmente no entendimento do 
processo de construção do conhecimento organizacional e no seu impacto sobre o  
comportamento organizacional. Pode-se afirmar que as  representações sociais estão 



dentro das organizações sociais de produção, do mesmo modo que estão presentes na 
sociedade e na vida cotidiana em geral, podendo talvez ser intituladas de representações 
sociais organizacionais devido ao seu contexto de atuação especifico.  

 
Referencias bibliográficas  
 
CALDAS, P.M  E BERTERO, O.C.(Orgs) Teoria das organizações .São Paulo: Atlas, 

2007. 

 
COOPER, R. E BURREL, G. Modernismo , pós-modernismo e analise organizacional : 

Uma introdução : In: CALDAS, P.M. E BERTERO, O.C.(Orgs) Teoria das 
organizações .São Paulo: Atlas, 2007. Originalmente publicado em inglês sob o 
titulo “ Modernism, postmodernism and organizational analysis: an introduction”, 
na revista organization studies, v.9, n.1,p. 91-112, 1988. 

 
DAVIS, G. F. e POWEll, W.W. Organization-environment relations. In: DUNNETTE, 

M.D. e  HOUGH, L. M. (eds) Handbook of industrial and organizational 
psychology,v.3 2. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992, p. 315-
375. 

DERRIDA,J. Speech and phenomena. Evanston, IL: Northwestern University 
Press,1973 

 

FOURNIER, V E GREY C. Hora da verdade: condições e prospectos para os estudos 
críticos de gestão. In: CALDAS, P.M. E BERTERO, O.C.(Orgs) Teoria das 
organizações .São Paulo: Atlas, 2007. Originalmente publicado em inglês sob o 
titulo “ At the critical moment: conditions and prospects for critical management 
studies”, na Human relations , v.53,n.1, p. 7-32, 2006  

 

FOUCAULT, M.  Power/ Knowledge. Brighton: Harvester Press, 1980. 
  
FRIEDMAN, A. L. Industry and labour: class struggle at work and monopoly 

capitalism. London: Macmillan,1977. 
 

HABERMANS, J.  Knowledge and human interests. London: Heinemann, 1972. 
 
_______________The  theory of communicative action,I: reason and rationalization of 

society. Boston: Beacon Press,1984. 
 
KAST, F. E. e ROSENZWEIG,J. E.  General systems theory: Applications for 

organization and management. Academy of management journal, v..15, p. 144-
465, 1972. 

 
LUHMAN, A. A general theory of organized social systems. In: HOFSTEDE, G; 

KASSEM, M.S. (Ed). European contributions to organization theory. Amsterdan: 
Van Gorcum, 1976. p. 96-113. 

 
MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo :  São Paulo: Atlas ,1996. 



 
____________ Paradigmas, metáforas, e resolução de quebras cabeças  na teoria das 

organizações CALDAS, P.M. E BERTERO, O.C.(Orgs) Teoria das organizações 
.São Paulo: Atlas, 2007. 

 
MOSCOVICI, S.  Representações sociais: investigações em psicologia social. 4 ed, 

Petrópolis: Vozes. 2003 

 
REED, M.  Teorização organizacional: um campo historicamente contestado.In: 

CLEGG,S.; HARDY, C.; NORD, W, (orgs). Handbook de estudos 
organizacionais. São Paulo: Atlas, 1999. v.1, p. 61-98. 

 
SÁ, C. P. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de 

Janeiro: Ed UERJ, 1998. 

 
SCHEIN, H. Edgar. Psicologia Organizacional. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 

1982. 
 
SROUR,  R. H Poder , cultura e ética nas organizações.. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
 
VERGARA C.S. E CALDAS, P.M. . Paradigma interprecionista:  a busca da superação 

do objetivismo funcionalista nos anos 1980 e 1990. RAE – Revista de 
administração de empresas, v.45, n.4, p.66-72, out/dez. 2005. 

 
 
 
 
 
 
 


