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Resumo 
 

 

Esta tese de doutorado analisa fragilidades conceituais presentes nos manuais de Teorias 

Administrativas (TA), usados como referência primária nas construções dos significados 

básicos da Administração, junto aos alunos dos cursos de graduação das maiores e mais 

importantes Instituições de Ensino Superior brasileiras. Seu interesse analítico essencial são 

os problemas oriundos do uso (e abuso) de metáforas no discurso científico como apresentado 

em tais manuais. Sua perspectiva teórica, contrapondo-se a uma concepção de significado na 

qual o discurso científico seria o espaço de uma literalidade plena, apoia-se em concepções 

semântico-pragmáticas no campo da Linguística e da Filosofia da Linguagem, para 

reconhecer a presença inevitável e não necessariamente danosa das metáforas no discurso 

científico. A partir daí, ela desenvolve uma discussão teórica sobre metáforas, entendendo-a 

como um fenômeno linguístico-cognitivo de natureza semântico-pragmática, e dessa forma 

chega à provocativa pergunta: “haveria falhado a metáfora?”. Ao analisar os manuais de TA, 

confirma a hipótese de que a literatura de formação profissional em Administração, usada na 

educação dos futuros administradores por todo o país, é marcada por uma série de fragilidades 

conceituais básicas que, ao simplicizarem a complexidade dos fenômenos organizacionais, 

resultam em um empobrecimento conceitual pelo uso (ou abuso) metafórico. Indo além das 

metáforas, caracteriza tais fragilidades também em enunciados literais, no emprego recorrente 

de eufemismos e numa tendência às hipergeneralizações conceituais. E conclui que os 

manuais de TA, pretendendo facilitar o entendimento dos conceitos, bem como tornar a 

leitura acessível e agradável, abrem mão da complexidade e da riqueza explicativa dos 

conceitos originalmente elaborados em pesquisas científicas no próprio campo da 

Administração, e terminam por traduzir-se no que aqui estamos chamando de uma Pop 

Science. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Graduação em Administração; Linguagem em Teorias 

Administrativas; Manuais Didáticos de Administração; Metáforas no Ensino de 

Administração; Construção de Conceitos Administrativos. 

 

 



Abstract 
 

 

This doctoral thesis analyses the conceptual fragilities that can be found in the manuals of 

Administrative Theories (AT), used as a primary reference in the construction of the basic 

meanings of Administration by undergraduate students of Brazilian biggest and most 

important Institutions of High Education. Its essential analytical interest is the issues arising 

from the use (and abuse) of metaphors in the scientific discourse as presented in such 

manuals. Opposing to a conception of meaning in which the scientific discourse would be the 

space of a full literality, the thesis takes theoretical support on semantic-pragmatic 

conceptions in Linguistics and Philosophy of Language to acknowledge the inevitable and not 

necessarily harmful presence of metaphors in scientific discourse. From this, it develops a 

theoretical discussion on metaphors, understanding them as a linguistic-cognitive 

phenomenon of semantic-pragmatic nature and coming to the provocative question: “would 

metaphor have failed?”. The empirical analysis of AT manuals confirms the hypothesis that 

the professional education literature in Administration in use by future administrators all over 

the country is marked by a series of basic conceptual fragilities. The missimplification of the 

complexity of the organizational phenomena results in conceptual impoverishment in the use 

(or abuse) of metaphors. Then going beyond metaphors, the analysis also characterizes similar 

fragilities in literal statements: the recurring use of euphemisms and a trend to conceptual 

hypergeneralizations. The thesis concludes that AT manuals give up the explanatory 

complexity and richness of the concepts originally elaborated in scientific research in the field 

of Administration, as they intend to facilitate the understanding of concepts and make reading 

accessible and pleasant. Thus, they end up by turning into what we hereby call a Pop Science. 

 

 

Key-words: Graduation Teaching in Administration; Language in Administrative Theories; 

Didactic Manuals in Administration; Metaphors in Management Education; Construction of 

Administrative Concepts. 

 

 



Résumé 
 

 

La présente thèse de doctorat analyse la fragilité conceptuelle des manuels de Théorie 

Administrative (TA) destinés aux étudiants de premier et deuxième cycle universitaires des 

plus importantes institutions d´enseignement supérieur brésiliennes, utilisés comme référence 

première de la construction des notions de base de cette discipline. D´un point de vue 

analytique, elle s´intéresse essentiellement aux problèmes posés par l´usage et l´abus de 

métaphores dans le discours scientifique tel qu´il se présente dans ces manuels. Sa perspective 

théorique, s´opposant à une conception du sens selon laquelle le discours scientifique est 

l´espace d´une littéralité pleine, prend appui sur une conception sémantico-pragmatique issue 

du domaine de la linguistique et de la philosophie du langage pour reconnaître la présence 

inévitable et pas nécessairement néfaste de métaphores au sein du discours scientifique.  C´est 

sur cette base que prend appui une discussion théorique portant sur la métaphore,  comprise 

en tant que phénomène linguistico-cognitif de nature sémantico-pragmatique, discussion qui 

débouche sur la question provocatrice: “la métaphore manquerait-elle son but?”. L´analyse 

des manuels de TA confirme l´hypothèse de la présence, dans le matériel de formation 

professionnelle des futurs administrateurs brésiliens, de déficiences conceptuelles 

élémentaires qui, en simplifiant outre mesure la complexité des phénomènes organisationnels 

du fait de l´usage et de l´abus de métaphores, débouchent sur un appauvrissement conceptuel. 

Outre les l´usage des métaphores, d´autres déficiences sont relevées concernant les énoncés 

littéraux, l´emploi récurrent d´euphémismes, ainsi qu´une tendance à l´hypergénéralisation 

conceptuelle. En conclusion, les auteurs des manuels de TA, dans leurs efforts pour en rendre 

la lecture accessible et agréable et la compréhension accessible, finissent par perdre la 

complexité et la richesse explicative des concepts originellement élaborés par la recherche 

scientifique dans le champ de l´administration, ce qui se traduit par l´élaboration de ce que 

nous appelons une Pop Science.  

 

 

Mots-clés: Enseignment Universitaire en Administration; Langage des Théories 

Administratives; Manuels Didactiques en Administration; Métaphores dans l’Enseignment 

d’Administration; Construction de Concepts Administratives.  
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1  Introdução 

 

 

Esta tese de doutorado é o resultado de uma pesquisa sobre as fragilidades conceituais 

que caracterizam a literatura de formação profissional em Administração, usada como 

referência primária nas construções dos significados básicos das Teorias Administrativas 

(TA)1, junto aos alunos nas disciplinas introdutórias dos cursos de graduação das maiores e 

mais importantes Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Seu interesse analítico 

essencial são os problemas oriundos do uso (e abuso) de metáforas no discurso científico, 

particularmente em manuais didáticos de TA usados na formação dos futuros administradores 

por todo o país.  

Ao propor esta discussão, ainda não realizada entre estudiosos das TA, sobretudo no 

Brasil, pretendemos atingir dois objetivos específicos: primeiro, contribuir com o 

aprofundamento da análise teórica na área de Administração a partir de um viés conceitual 

ainda pouco explorado, apontando-se desse modo para um diálogo interdisciplinar; e segundo, 

proporcionar novos espaços de investigações à Linguística, ainda pouco explorados como 

campos de pesquisa, de modo a favorecer novas construções de conhecimento nos estudos da 

linguagem. 

A justificativa principal deste esforço de pesquisa está na importância de se pensar o 

ensino básico das TA, à luz de referenciais teóricos que deem conta do fenômeno da 

linguagem como espaço per se de relevantes e necessárias perscrutações científicas sobre os 

                                                
1 Na versão anterior à defesa desta tese havíamos optado pela expressão Teorias Organizacionais (TO), que está 
inclusive consagrada no seu título. Por ocasião da defesa, todavia, pertinentes considerações nos levaram a 
substituí-la, nesta versão definitiva, pela expressão Teorias Administrativas (TA). Embora estejam ambas 
semanticamente muito próximas, aquela primeira expressão, própria do ambiente de pesquisa de pós-graduação e 
ancorada na área em certo viés de referência sociológica, seria mais apropriada para indicar apenas algumas das 
diversas teorias da Administração. Esta segunda expressão, por sua vez, é mais ampla e, além de incluir a 
anterior, é também mais usual no âmbito de formação profissional da graduação, no qual estão inscritas nossas 
atenções neste estudo. Essa questão, que talvez aparente mero preciosismo conceitual, diz respeito a um 
importante debate sobre as consequências profissionais e sociais do impacto da pós-graduação na graduação em 
Administração. A expressão “organizacionais”, entretanto, foi mantida como referência às organizações, como 
nos casos: “fenômenos organizacionais”, “arranjos organizacionais”, “metáforas organizacionais”, “problemas 
organizacionais”, “estudos organizacionais” etc. Sendo que esta última, particularmente, refere-se à 
especialidade de pesquisa própria da pós-graduação em Administração que, geralmente, está relacionada com a 
produção de “Teorias Organizacionais”. Questões burocrático-legais impediram que alterássemos o título da tese 
após sua defesa. 
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processos de conceituação dos inúmeros fenômenos organizacionais. Por entendermos que os 

esforços especulativos próprios da Administração são insuficientes para realizar reflexões 

desta ordem, fomos em busca de teorias linguísticas (e da linguagem) para a realização deste 

estudo. Desse modo chegamos a novos pontos para reflexão, resultado da apreciação crítica 

própria a esta proposta de análise. Tal olhar, então, descortinando um conjunto de 

ponderações e provocações a respeito do que se tem tomado como certo entre estudiosos e 

praticantes da Administração, poderá oferecer-lhes novas inquietações. 

Neste sentido, na sequência aprofundamos a discussão sobre nosso problema de 

pesquisa (capítulo 2); em seguida, detalhamos nosso referencial teórico (capítulo 3), 

descrevemos nossas estratégias metodológicas (capítulo 4), apresentamos nossa discussão em 

torno dos achados da pesquisa (capítulo 5) e, finalmente, propomos algumas considerações 

que encerram temporariamente nossa investigação (capítulo 6). 
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2  Problema de Pesquisa  

 

 

Nosso problema de pesquisa se situa, de modo geral, no processo de formação 

profissional de estudantes de graduação em Administração no Brasil e trata, de modo 

específico, das fragilidades conceituais que caracterizam a literatura de formação profissional, 

amplamente usada nas disciplinas introdutórias sobre Teorias Administrativas (TA) pelas 

maiores e mais importantes Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, e usada como 

referência primária nas construções dos significados fundamentais da área junto aos alunos. 

Tais construções são aqui entendidas como processos de ressignificações linguístico-

pragmáticas ocorridos em sala de aula. Discutiremos adiante os detalhes desta 

problematização (seção 2.2). Antes, porém, vejamos como sua relevância acadêmica e social 

está contextualizada em um amplo debate internacional (seção 2.1). 

 

 

2.1 O Contexto de Interesse e Motivação Social e Acadêmico desta Tese 

“The Coming Crisis of Western Management Education” é o título de um interessante 

artigo, publicado em 1997 por Alan Berkeley Thomas, e que é bem representativo de uma 

discussão surgida internacionalmente nos anos noventa sobre o sentido e a finalidade da 

chamada “management education” até então institucionalizada no mundo ocidental2. Thomas 

(1997), ao reunir as vozes de vários autores que vêm recentemente questionando aspectos 

diversos do modelo predominante de formação profissional em Administração, defende a 

ideia de que tal modelo se encontra efetivamente em crise. O autor descreve as mudanças na 

concepção de “management education” ao longo do tempo, enquadrando-as, não por acaso, 

no mesmo percurso histórico geralmente usado para situar o percurso de construção das TA, e 

as classifica em quatro paradigmas3: 1) pré-paradigma (antes de 1900); 2) velho paradigma 

                                                
2 O autor faz uso do título como uma referência ao conhecido artigo de Alvin Gouldner “The Coming Crisis of 
Western Sociology”. 
3 Thomas usa a expressão “paradigma” simplesmente como sendo “o conjunto de assunções sob os quais as 
pessoas baseiam sua prática de (no caso) ‘management education’” (p. 686). Lembramos tão somente que o 
conceito de paradigma proposto por Kuhn consideraria provavelmente que a “management education” (como 
para a maior parte das ciências sociais) estaria ainda em um estágio que ele chamaria de “pré-paradigmático”. 
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(de 1900 aos anos 1960); 3) novo paradigma (dos anos 1960 aos anos 1980); e 4) pós-

paradigma (a partir dos anos 1990). O fio condutor por que caminha essa classificação em 

torno do conceito de “management education” é a relação entre formação e prática 

profissionais, como pode ser observado sinteticamente logo abaixo no Quadro 1.  

 

Quadro 1: A formação em Administração 

Pré-paradigma 

(antes de 1900) 

Velho paradigma 

(de 1900 a 1960) 

Novo paradigma 

(de 1960 a 1980) 

Pós-paradigma 

(a partir de 1990) 

Acadêmicos e 

praticantes estão 

em consenso 

tácito:  

No local de 

trabalho, como 

uma 

consequência 

natural da 

experiência 

direta dos 

praticantes. 

Acadêmicos e 

praticantes estão em 

consenso de que ao 

menos em parte:  

No sistema 

educacional formal, 

predominantemente 

como uma educação 

geral para dotar 

senhores com as 

capacidades 

intelectuais e morais 

para serem líderes. 

Há consenso apenas entre 

os acadêmicos, com 

discordância dos 

praticantes: 

O forte foco na 

concepção de 

administração como 

ciência e como profissão 

amplia a importância das 

disciplinas especialistas e 

também a distância entre 

acadêmicos e praticantes. 

Acadêmicos criticam sua 

própria prática como 

educadores: 

Não há mais apenas a 

preocupação de acadêmicos 

por respeito ou de 

praticantes sobre a 

relevância dos MBAs, mas 

uma crítica radical à 

educação e à administração e 

imbricada por inúmeras 

visões (pós-modernidade, 

feminismo, teoria crítica 

etc.) 

 

Essa relação entre formação e prática profissionais não aparece apenas situada na 

existência de dois espaços institucionais – de um lado os acadêmicos (pesquisadores e 

educadores das business schools), de outro os praticantes (administradores e consultores de 

organizações) – historicamente constituídos e polarizados enquanto locais de aprendizado 

sobre administração. A crise – ou o advento do pós-paradigma – se revelaria na discussão que 

se volta para (e se aprofunda na) própria concepção de “conhecimento gerencial” 

(“management knowledge”), que passa a ser questionado em duas importantes dimensões: 1) 

enquanto ciência, no pressuposto de que as práticas administrativas devem ser aplicações 

generalistas de uma ciência da administração às situações únicas, concretas e complexas 

experimentadas nas organizações; e 2) enquanto disciplina ou campo, no pressuposto de que 

                                                                                                                                                   
Não nos interessa, todavia, avançar nesta discussão aqui porque no artigo em análise nos é suficiente a 
classificação dos quatro “momentos históricos” realizadas pelo autor. 
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os conhecimentos sobre administração podem e devem fluir das pesquisas aos aprendizes 

através dos professores nas salas de aula das instituições formais de ensino, embora tal 

conhecimento seja frequentemente construído na experiência cotidiana dos praticantes nas 

organizações4. Para o autor, o que se observa nos estudos realizados sobre os currículos dos 

cursos de administração americanos e ingleses é um descolamento do chamado “mundo 

prático”, ou seja, das questões cotidianas e relevantes que preocupam os administradores na 

condução das organizações. 

Henry Mintzberg – profícuo e respeitado pesquisador na área de Administração e autor 

de mais de cento e quarenta artigos, além de treze livros, sendo alguns best sellers – também 

vem fazendo já há algum tempo uma série de críticas semelhantes às de Thomas (1997). No 

seu interessante livro “MBA? Não, Obrigado!” (MINTZBERG, 2006), por exemplo, além de 

apontar vários problemas do atual modelo de ensino em Administração, ele propõe que de 

fato se observem alguns princípios que permitam sua total reconcepção. Diz o autor, a certa 

altura: “espero que esta leitura abra os seus olhos para uma atividade de vital importância que 

está fugindo do controle social” (p. 14). Mintzberg acredita que a atual educação de 

administradores “distorce o exercício de gestão”. E que os cursos de MBA são 

particularmente problemáticos porque se dirigem essencialmente a jovens totalmente 

inexperientes, chamados por ele de “pessoas erradas” porque o aprendizado da administração 

só seria possível a partir de uma experiência contextualizada, que a complexidade dos 

fenômenos organizacionais e a natureza tácita dos muitos conhecimentos usados nas empresas 

exigem.5 

Diante desse distanciamento histórico e progressivo entre o ensino das TA e as 

questões práticas nas organizações, Thomas (1997) deixa no ar a questão que está no cerne do 

que ele denominou de uma “crise do modelo de ensino de administração”: o quão sem 

importância se tornou o ensino de administração para a formação dos administradores?  

Aparentemente despreocupados com esta impactante questão, neste momento há quase 

1 milhão de alunos matriculados em cursos de graduação em Administração por todo o país – 

sendo pelo menos 150 mil nos chamados cursos tecnólogos que, embora de menor duração, 

são legalmente reconhecidos como cursos superiores. Segundo os dados do Censo da 
                                                
4 Para alguns dos pesquisadores citados por Thomas (1997), essa grande dificuldade no enquadramento da 
administração como uma disciplina reside em parte na tendência excessiva dos acadêmicos em entendê-la como 
um saber, como um campo de conhecimento, em vez de como um fazer, uma prática específica. 
5 Mintzberg volta as suas atenções, neste caso, especificamente ao MBA (sigla de Master in Business 
Administration), determinado modelo de formação norte-americano e europeu que fornece o grau de Mestre em 
Negócios. Aqui no Brasil a sigla MBA é usada para nomear alguns cursos de pós-graduação lato sensu 
(especializações) em áreas diversas da Administração. Nada faz crer, todavia, que tais críticas não se apliquem 
também aos cursos de graduação. 
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Educação Superior 2007, divulgados este ano, 16,4% do total das 4.880.381 matrículas em 

IES no país foram realizadas em cursos de Administração, totalizando naquele ano 798.755 

alunos6. Estamos falando de 2.281 IES no país registradas em 2007!7 De 1952 até hoje pelo 

menos 1,5 milhão de pessoas receberam o diploma de administrador e a previsão é de que, em 

cinco anos, cheguemos à impressionante marca de 2 milhões de formados. Os dados revelam 

este franco crescimento na área em todo o Brasil: em 2007, enquanto 90 mil estudantes se 

formavam em cursos de Administração outros 280 mil realizavam suas primeiras matrículas. 

Mesmo assim estima-se que existem hoje cerca de 14 milhões de administradores atuando 

formalmente no mercado de trabalho em mais de 13 milhões de empresas, o que define a área 

de atuação profissional e o mercado de trabalho do administrador como de alta demanda e 

baixa competitividade (ANDRADE, 2009; CENSO/INEP 2007 apud ANDRADE, 2009). 

Nenhum outro curso universitário no Brasil apresenta números nesse patamar. A título de 

comparação, existem apenas 90 faculdades de Medicina no Brasil e, segundo um 

levantamento do INEP realizado em 2006 (TAKAHASHI, 2009), havia naquele ano mais 

alunos universitários matriculados em Administração do que em toda a área de saúde (621 mil 

contra 549 mil alunos). Cursos como Física, Química e Agronomia, por exemplo, não 

chegaram a atingir naquele momento sequer o patamar de 35 mil alunos. 8 

Também aparentemente pouco afetados por aquela impactante questão, em todos esses 

cursos de Administração muitos dos seus professores mestres e doutores parecem não estar 

muito atentos à questão. Em alguns casos, interrompem seus prioritários afazeres de 

pesquisadores e professores da pós-graduação para lecionarem nas turmas de graduação como 

quem se desincumbe de tarefa obrigatória para, o mais breve possível, retornarem “ao que 

importa”.  Outras vezes, saltam de curso em curso em busca de um salário que lhes permita 

                                                
6 O Censo da Educação Superior 2008 (divulgado após a conclusão desta tese) registrou a marca de 1.004.303 
alunos em cursos de Administração no Brasil (INEP, 2010).  
7 Nicolini (2003, p. 47), Takahashi (2009) e o Universia (2009) nos informam que, de acordo com dados do 
MEC, em 1967 tínhamos apenas 31 cursos; em 1973 saltamos para 177 cursos; nos anos 1980 chegamos a 245 
cursos; em 1990 atingimos a marca de 330 cursos; em 1998 fomos para 549; em 2000 chegamos a 969; e em 
2002 o MEC já identificava 1.395 IES com cursos de Administração espalhados por todas as 27 Unidades da 
Federação. 
8 Segundo Nicolini (2003, p. 47), a proliferação dos cursos de graduação em Administração no Brasil nos 
últimos anos se deve em grande parte ao seu baixo custo de implantação que dispensa a existência de 
“laboratórios sofisticados e qualquer outro refinamento tecnológico”, comparando-se, por exemplo, com a infra-
estrutura necessária para o funcionamento dos cursos de Medicina. Outro curso que apresenta as mesmas 
facilidades de implantação é o de Direito, embora neste caso haja um processo de filtragem profissional 
realizado nos egressos pela OAB (segundo Takahashi (2009), o Conselho Federal de Administração também 
quer adotar um exame semelhante ao da OAB, sendo que o projeto já tramita no Congresso). Portanto, as amplas 
possibilidades de atuação no mercado profissional, associadas aos baixos custos de implantação dos cursos e à 
ausência de mecanismos oficiais de regulamentação da profissão criariam as condições para este enorme 
contingente de alunos de graduação. 
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sobreviver. 9  E na maioria dos casos a atividade de ensino é uma prática profissional noturna 

complementar à atividade principal diurna que ocorre em alguma empresa.  

Soma-se a esta preocupante atitude docente para com a graduação o fato de que, 

embora os números acima mencionados apontem para um campo de formação profissional de 

enormes proporções quantitativas, do ponto de vista qualitativo o alunado não chega a ser dos 

mais qualificados. Afinal, dentre as mais de 2.281 IES brasileiras com cursos de 

Administração, menos de 10 atingem a marca de 30 ou mais candidatos por vaga nos exames 

vestibulares, sendo que um percentual muito pequeno chega sequer a contar com uma 

concorrência de mais de um candidato por vaga. Estamos diante, portanto, de um enorme 

contingente de portadores de diploma e com baixa qualificação profissional (ANDRADE, 

2009; CENSO/INEP 2007 apud ANDRADE, 2009). 

A essa subvalorização acadêmica da graduação certamente estão associados graves 

consequências à profissionalização dos administradores e, consequentemente, danosos e 

amplos efeitos sociais. 

Talvez até mesmo por isso essa discussão sobre a “crise do modelo de ensino de 

administração” venha se ampliando nos últimos anos e, embora ainda com timidez, mantenha-

se viva na pauta internacional de estudos e debates entre acadêmicos da área.  No Brasil, cujo 

modelo educacional tem a mesma matriz anglo-saxônica descrita por Thomas (1997) – o que 

não chega a ser, é claro, uma espécie de “surpresa histórico-cultural”10 – a discussão 

acadêmica é ainda mais incipiente, tendo ganhado força efetivamente no início desta década 

(embora deva ser destacado o pioneirismo solitário de Tânia Fischer (1984; 1993)).  

Essa escassez de estudos científicos sobre a formação do administrador já era 

observada em 2001 por Nicolini (2003, p. 45), em um dos primeiros artigos desta discussão 

recente sobre o assunto no Brasil11. Após descrever o percurso histórico da construção do 

ensino superior de Administração no Brasil, que caminhou ao longo do século XX associado 

à modernização e à burocratização do estado brasileiro, o autor compara as IES de 

administração a fábricas de produção em massa de bacharéis. Para ele, como em quase todas 

                                                
9 Recomendamos a leitura da interessante reflexão feita em Alcadipani (2005). Ela seria cômica se não fosse 
trágica. 
10 Nicolini (2003, p. 45-47) descreve como a influência norte-americana é crucial na construção dos cursos 
superiores de Administração no Brasil, sobretudo no pós-guerra. Análises detalhadas sobre a nacionalidade dos 
autores referenciados na literatura brasileira sobre organizações podem ser lidas em Vergara e Carvalho Jr. 
(1995) e Vergara e Pinto (2000; 2001). 
11 Este artigo teve uma versão primeiramente apresentada, em 2001, no 25º Encontro da ANPAD - Associação 
Nacional dos cursos de Pós-graduação em Administração (NICOLINI, 2001). Vale a pena ler também Fischer 
(2001) e Coelho (2008). Recomendamos, sobretudo, o interessante artigo de Mello Júnior e Mello (2008), escrito 
como uma crônica reflexiva com argumentação teórica da Literatura. 
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elas os currículos dos cursos (denominados “currículos plenos”) são montados quase que 

exclusivamente sobre o “currículo mínimo” estabelecido legalmente pelo Conselho Federal de 

Educação, o que se vê em todo o país é um processo de formação fabril em que o aluno é a 

matéria-prima, o currículo pleno é a linha de montagem e o administrador é o produto final 

padronizado. Nicolini (2003, p. 48) chega a apresentar a estrutura do currículo mínimo, 

descrita em quatro etapas: 1) disciplinas da formação básica e instrumental (Direito, 

Matemática, Contabilidade, Filosofia, Psicologia, Economia, Sociologia e Informática); 2) 

disciplinas da formação profissional (Teorias da Administração, Administração 

Mercadológica, Administração de Recursos Humanos, Administração de Produção, 

Administração Financeira e Orçamentária, Administração de Recursos Materiais e 

Patrimoniais, e Organização, Sistemas e Métodos); 3) disciplinas eletivas e complementares, 

de formato aberto, que servem para atender às especificidades surgidas a partir do contexto 

em que o curso se encontra; e, por fim, 4) estágio supervisionado, destinado à experimentação 

prática do aprendizado junto às empresas. Na figura 1 pode-se observar a “linha de produção” 

das “fábricas de administradores”. 

 

Figura 1: A “linha de produção” do administrador 

 
Fonte: Nicolini (2003, p. 48) 

 

É, portanto, esta discussão que estamos tomando como o grande contexto justificativo 

de interesse e motivação social e acadêmico desta tese. Ela apresenta um amplo cenário de 

discussões no qual se insere especificamente nosso problema de pesquisa, como veremos na 

próxima seção. 
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2.2 Problematizando os Manuais de Teorias Administrativas 

Os estudos apresentados na seção anterior, situados no grande debate internacional 

sobre a crise do atual modelo de ensino de administração, concentram-se geralmente na 

discussão sobre as estruturas curriculares dos cursos e sua relação com o contexto 

organizacional em que estes estão inseridos (o mundo prático nas empresas)12. Neste sentido, 

eles nos conduzem, em parte, à nossa questão específica nesta tese, embora não estejamos 

aqui interessados especificamente nos currículos. Interessamo-nos pelo que acontece quando é 

lecionada uma pequena parte deles (comum aos currículos de todos os cursos brasileiros), e 

que raramente vai além de duas disciplinas oferecidas nos dois primeiros semestres do curso: 

as disciplinas introdutórias sobre TA13. 

Entendemos que elas são o único momento de unidade didática e de iniciação sobre as 

TA em todo o curso, após o qual este se desenrola fragmentadamente nas suas muitas 

disciplinas especialistas. Não haverá outra oportunidade na graduação, curricularmente 

prevista e estruturada, para o aluno pensar as organizações como um todo. É nessa breve 

leitura inicial que são ensinados os principais conceitos gerais da área. E para isso é tomada 

como referência básica determinada literatura de formação profissional: os manuais de TA14. 

Entretanto, nossa prática docente revelou certas fragilidades em tais conceitos e, por 

isso, insinuou-nos uma investigação mais profunda sobre os manuais de TA. 

Para ilustrar tais fragilidades tomemos como exemplo dois dos mais básicos e 

relevantes conceitos gerais das TA: organizações e administração. As definições sobre 

organizações presentes nos manuais de TA geralmente não vão além de algo como “qualquer 

atividade coletiva deliberada”. Boa parte desta fragilidade conceitual reside numa tendência 

de muitos autores a descontextualizar historicamente o fenômeno organização, propondo 

definições que podem se aplicar a praticamente qualquer atividade humana coletiva, como se 

vê neste caso:  

 

(010)15 “Organizações são sistemas de recursos que procuram realizar objetivos ou conjunto de 
objetivos [...]. [Possuem também] divisão de trabalho e processos de transformação. [...] São 
grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos ou finalidades.” 
(MAXIMIANO, 2004, p. 130) 

                                                
12 Sobre este assunto vide Silva e Fischer (2008). 
13 Geralmente chamadas de “Introdução à Administração”, “Teoria Geral da Administração (I e II)”, “Teorias 
Administrativas”, “Gestão Empresarial”, “Evolução do Pensamento Administrativo”, entre outras denominações.  
14 Fizemos uma busca nos anais do maior congresso acadêmico de Administração brasileiro, realizado 
anualmente pela ANPAD - Associação Nacional dos Pesquisadores em Administração, e encontramos dois 
estudos específicos a respeito de manuais de TA: Morais (2007) e Lopes et al (2008). 
15 Esta numeração corresponde ao processo de coleta de dados explicado adiante no capítulo 4. 
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Como consequência de tal conceito, o mesmo manual define assim a Administração:  

(011) “Administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e 
utilização de recursos. [...] O processo de administrar é inerente a qualquer situação onde haja 
pessoas que utilizam recursos para atingir algum tipo de objetivo. A finalidade última do 
processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meio da aplicação de 
recursos.” (MAXIMIANO, 2004, p. 26) 
 

Como é fácil perceber – e essa é apenas uma pequena amostra do que veremos adiante 

na seção de análise dos achados da nossa pesquisa – nada nos impede de associar tal conceito 

a fenômenos ou situações tão distintos quanto, por exemplo: dois amigos jogando uma partida 

de tênis; um casal assistindo à TV no domingo; uma quadrilha a caminho de um banco para 

assaltá-lo; um grupo de crianças brincado de esconde-esconde; um casal de namorados que 

decide casar-se; ou “até mesmo” o diretor de uma indústria em reunião com sua equipe de 

gerentes. Portanto, graças a estes manuais, estes (e muitos outros) conceitos nos levam a crer 

que organizações podem ser “quase qualquer coisa”. As TA, consequentemente, tornam-se 

“teorias de quase qualquer coisa”. Essa hipergeneralização termina por esvaziar tais conceitos 

de significado relevante e útil. 

Mas nem sempre os conceitos aparecem nos manuais de TA numa linguagem mais 

descritiva e denotativa, como nestes casos. Eles também são elaborados conotativamente nas 

figuras de linguagem (sobretudo as metáforas), fenômenos linguísticos especialmente 

catalisadores das ressignificações linguístico-pragmáticas realizadas em sala de aula a partir 

desses livros-textos. Como veremos adiante, o uso de tais recursos linguísticos é feito 

fundamentalmente com a finalidade de enriquecer um campo conceitual a partir de outro e 

muitas vezes ocorre com sucesso. Portanto, o problema não é o uso das metáforas em si 

mesmo – inclusive porque, como veremos, ele é um fenômeno inevitável – nem a importação 

de conceitos de um campo para outro porque, afinal, este é um papel típico das metáforas. O 

problema está em de que forma seu uso tem contribuído conceitualmente nas situações de 

reconstrução e aprendizado de significados relevantes na área. 

No caso dos manuais de TA, seu uso parece criar uma excessiva diversidade 

interpretativa em suas definições mirabolantes que, além de frágeis em sua leitura do mundo, 

frequentemente são também convenientemente legitimadoras de determinadas posições de 

poder. É o caso, por exemplo, da leitura sistêmico-funcionalista que, ao propor a noção de 

uma organização consensual e harmônica metaforizada no corpo humano, põe em 

esquecimento a tensão e o conflito interpessoal, importante aspecto constitutivo da dinâmica 
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das estruturas sociais e, claro, dos processos administrativos. Vejamos este trecho extraído do 

livro clássico de um dos chamados “pais da Administração”:  
 

(001) “Assim compreendida, a administração não é nem privilégio exclusivo nem encargo pessoal 
do chefe ou dos dirigentes da empresa; é uma função que se reparte, como as outras funções 
essenciais, entre a cabeça e os membros do corpo social.” (FAYOL, 1990, p. 26, grifos nossos) 

 
Como podemos observar, a empresa metaforizada como o corpo de um ser vivo 

redefine chefes como “a cabeça” e subordinados como “os membros”. Simboliza também a 

referida “repartição” da administração em proporções e funções representadas pela metáfora, 

segundo a qual caberia ao administrador (“a cabeça”) a função de “[...] coordenar os esforços, 

de harmonizar os atos.” (FAYOL, 1990, p. 25). Decorre daí que uma situação em que os 

membros do corpo entrem em conflito com sua respectiva cabeça é mais do que nociva: é 

perigosa à “sobrevivência”. Logo, precisa ser obviamente evitada a todo custo; na verdade, 

não deve ser sequer cogitada. A ressignificação da organização a partir deste conceito 

biológico traz consigo implicitamente a ideia de que a tal “harmonia dos atos” deve ocorrer a 

todo custo, em favor de todo o corpo e, claro, em última instância em favor da cabeça já que, 

entre ela e qualquer dos membros do corpo, dever-se-á sempre preservar aquela em 

detrimento deste. É a cabeça a sede da vida, devendo-lhe cega obediência todo o corpo 

(afinal, membros não pensam). Vejamos, ainda, este outro exemplo: 

 

(110)  “As organizações são ferramentas sociais.” (MAXIMIANO, 2005, p. 108) 
 

O enunciado acima demonstra porque muitas das metáforas usadas nos manuais de TA 

não servem para criar um campo conceitual, para formular ou explicar teorias científicas, 

porque são muito vagas, imprecisas, e têm conteúdo cognitivo excessivamente ambíguo. 

Podemos identificar nele duas metáforas diretamente observáveis: 1) “As organizações são 

ferramentas”; e 2) “Ferramentas sociais”. A primeira metáfora já é bastante problemática 

porque reduz a complexidade do fenômeno organizacional ao redefini-lo como um objeto que 

se submete à manipulação para obtenção de determinados fins práticos. A segunda metáfora 

consiste também numa coisificação da dimensão social que marca as organizações. Em (110) 

estamos diante, portanto, de duas metáforas duplamente encadeadas em um mesmo enunciado 

que reforçam o significado instrumental atribuído às organizações. Por outro lado, a 

amplitude semântica das expressões “ferramentas” e “sociais” já sugere o processo linguístico 

que ocorre com esta e com muitas outras metáforas: ela sofre uma perda de conteúdo e se 
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transforma numa polissemia. Ou seja, após um tempo, ela perde a possível riqueza surgida 

com a analogia metafórica, perde a capacidade de fazer a articulação entre os campos 

conceituais. De modo que esse uso de metáfora como recurso conceitual mais atrapalha do 

que ajuda. São casos em que a metáfora ao invés de enriquecer, empobrece conceitos. 

Portanto, é importante notar que as fragilidades conceituais aqui problematizadas não 

são inconsistências de natureza teórica ou semântica. Ou seja, não se trata: 1) de uma espécie 

de contradição ou “desamarração” argumentativa dentro das TA identificada em certos 

conceitos; ou 2) de uma dificuldade exclusivamente semântica presente em algumas 

expressões conceituais, pela sua ambiguidade e imprecisão na construção do sentido. Não 

estamos diante, então, de uma discussão sobre a construção de teorias nem de uma análise de 

expressões (apenas) linguísticas. Referimo-nos na verdade a determinados usos conceituais, 

especialmente metáforas, que foram aqui analisados devido a sua natureza duplamente 

problemática: 1) são simplistas enquanto argumentos explicativos dos fenômenos a que se 

referem; e 2) são escamoteadores de importantes dimensões sócio-políticas e, por isso, trazem 

consigo certo efeito ideológico. Trata-se, desse modo, de um problema da construção 

conceitual, dos significados que tais conceitos tendem a evocar (e, de certo modo, perpetuar) 

junto aos interpretantes. Ou seja, não é apenas o conceito em si mesmo, enquanto fenômeno 

da linguagem, que nos ocupa aqui. Mas é, sobretudo, o seu uso pragmático em sala de aula 

como referência preferencial e manualizada de significado, como base de uma estratégia 

didática que vem sendo repetida e confirmada há décadas.  

Entendemos, então, que é extremamente necessário problematizar o papel que 

cumprem os manuais de TA na iniciação científica dos profissionais em formação, na medida 

em que recorrem a um uso “meio solto” da linguagem metafórica na tentativa de produzir 

uma espécie de tradução do discurso científico para uma linguagem de senso comum.  

A respeito disso, é preciso ainda que abordemos uma questão importante. Estamos 

falando em problemas oriundos do uso metafórico no discurso científico, particularmente, no 

campo da Administração. Então, eis que surge a questão: a Administração é uma ciência?16 

Ou seja, podemos realmente falar em um discurso científico da Administração? Temos aí, 

sem dúvida, uma questão básica que precisa ser esclarecida. Diga-se de passagem, inclusive, 

que ela não cabe apenas à Administração, mas é comumente destinada às áreas acadêmicas 

denominadas de Aplicadas (como a Engenharia, a Medicina, a Computação, entre muitas 

                                                
16 Mintzberg (2006, p. 21), por exemplo, defende a idéia que a Administração não é ciência porque não tem a 
“finalidade de desenvolver conhecimento especializado por meio de pesquisa”, embora ele próprio diga isso a 
partir da realização de uma série de pesquisas acadêmicas. 
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outras). Entretanto, a depender dos pressupostos epistemológicos assumidos, muitas outras 

áreas científicas do conhecimento deixam de ser consideradas ciências (como, por exemplo, a 

própria Linguistica ou algumas das suas teorias). Isso é visível no discurso presente nos meios 

institucionais de produção científica, é visível nesta tese (no que se refere à Administração), 

como é visível também na convivência entre professores e pesquisadores nos campi das 

universidades em todo canto – é assim que turismólogo é questionado por administrador, que 

é questionado por sociólogo, que é questionado por físico, e assim por diante (não 

necessariamente nesta ordem). Além de ser, claro, fonte de várias discussões no campo da 

Filosofia da Ciência. Onde está situada, afinal, a fronteira entre os conhecimentos científicos e 

as práticas técnico-artesanais? 

Nossa reflexão a respeito desta questão para por aqui porque, afinal, foge às nossas 

intenções de pesquisa aprofundar tal discussão. Ela também não se presta a defender status de 

cientificidade para a Administração, tampouco refletir sobre as implicações de um saber ser 

ou não uma ciência17. Resta-nos tão somente esclarecer que estamos assumindo que a 

Administração se configura, também, como uma tradição discursivo-argumentativa de 

construção de conhecimentos, estabelecida sobre determinados pressupostos epistemológicos, 

inscrita em determinadas práticas metodológicas coletivas de pesquisa em torno de um 

fenômeno específico, e reconhecida histórica e institucionalmente como especialidade 

científica na área das ciências sociais aplicadas. Neste sentido, os manuais de TA reproduzem 

conceitos que estão associados a práticas científicas, inclusive de várias outras ciências como 

a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia etc. Não são propriamente obras destinadas a 

leigos, embora tenham finalidade mais reprodutora do que criadora, mas são escritos com a 

finalidade de serem usados nas universidades, para formar tanto os futuros profissionais 

(administradores das organizações) quanto os futuros acadêmicos (pesquisadores e autores de 

estudos científicos). 

Em favor de facilitar o entendimento, de tornar a leitura acessível, fluida e agradável, 

os manuais de TA abrem mão da complexidade e da riqueza explicativa dos conceitos 

originalmente elaborados em pesquisas científicas, em vários campos e no próprio campo da 

Administração. E através deste uso metafórico genérico, meio vago e não eficaz do ponto de 

vista conceitual, empobrecem as possibilidades das ressignificações elaboradas pelos alunos 

nas situações de ensino-aprendizagem em sala de aula. 

                                                
17 A respeito dessa questão vide o interessante artigo de Mattos (2009). 
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Chegamos, então, ao nosso ponto: a fragilidade deste momento breve e único de 

aculturação de estudantes no campo profissional, observada a partir das fragilidades das 

definições sobre TA apresentadas pelos textos básicos usados maciçamente nas salas de aula 

em todo o Brasil. Como dissemos, este momento é caracterizado por uma série de 

ressignificações linguístico-pragmáticas que, embora sejam únicas enquanto experiências 

pessoais de aprendizagem (além de marcadas pela especificidade surgida da combinação de 

elementos contextuais próprios da relação do aluno com seu professor, seus colegas, sua 

instituição, entre outros muitos fatores), atendem a determinados padrões interpretativos 

coletivos intersubjetivamente impostos pelos mecanismos didáticos avaliativos e, claro, estão 

estruturadamente afetados pela base conceitual apresentada pelos manuais. Em outras 

palavras, como os livros-textos são geralmente a referência básica do ensino dos conceitos nas 

disciplinas, o aluno, embora possa construir criativamente suas próprias interpretações, é 

naturalmente conduzido a reproduzir o que lê na bibliografia adotada pelo professor. Então, é 

possível sustentar a ideia de que as fragilidades presentes nos manuais de TA fragilizam 

efetivamente a construção de conceitos dos alunos dos cursos de Administração no Brasil. 

Desse modo, está assim formulado o nosso problema de pesquisa: como se 

caracterizam as fragilidades conceituais sobre TA, presentes na literatura de formação 

profissional em Administração, amplamente usada como referência nas ressignificações 

linguístico-pragmáticas construídas nas salas de aula dos cursos de graduação das 

maiores e melhores IES brasileiras? 
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3  Referencial Teórico 

 

Neste estudo tomamos essencialmente como fio condutor analítico os problemas e 

limites do uso de metáforas no discurso científico, particularmente em manuais didáticos 

usados como referência conceitual primária em salas de aula de cursos de graduação. No 

nosso problema em questão, tal situação seria geradora de uma série de fragilidades 

conceituais no ensino de Administração por todo o país. É neste princípio que se fundamenta 

a estrutura de nosso referencial teórico, montada em três grandes partes. 

Na primeira parte (seção 3.1) discutimos amplamente o percurso, realizado pela 

Filosofia da Linguagem (FL) e pela Linguística, entre uma semântica tradicional que rejeita as 

construções metafóricas típicas porque se apoia no pressuposto realista e vericondicionalista 

de que o discurso científico é o espaço de uma literalidade plena, e uma semântica que se 

define como uma experiência discursiva marcada pela presença inevitável e não 

necessariamente danosa das metáforas, com base no pressuposto pragmático e construtivista 

de que realidade, percepção e linguagem se constituem em múltiplas vias. Além disso, 

destacamos ainda uma série de estudos específicos sobre a presença das metáforas nos 

processos laboratoriais das ciências. 

Em seguida, na segunda parte (seção 3.2), aprofundamos a discussão específica sobre 

metáforas, iniciando pela descrição ampla das suas grandes classificações, seguida de uma 

análise dos aspectos pragmáticos e de uma caracterização detalhada do fenômeno metafórico.  

Por fim, na terceira e última parte (seção 3.3), aproximamos o tema metáfora ao nosso 

problema de pesquisa. Apontamos uma série de aspectos problemáticos em usos (e abusos) 

metafóricos no discurso científico que, ao contrário do que se desejaria, podem produzir – dos 

best sellers de divulgação científica às explicações de conceitos científicos em sala de aula – 

uma espécie de empobrecimento conceitual nos respectivos campos. Fechamos esta discussão 

ao nos confrontarmos com a provocativa pergunta “haveria falhado a metáfora?”, cuja 

apreciação resultará no levantamento de outras tantas questões interessantes, que fazem a 

ponte definitiva entre nosso problema de pesquisa e a análise dos achados apresentada no 

capítulo seguinte. 
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3.1 Discurso Científico: do Mito da Literalidade Plena ao Fato Metafórico 

A metáfora é um fenômeno marcante na linguagem natural – ou, para usar uma 

expressão de Lakoff e Johnson (2003), é um fenômeno “no qual vivemos cotidianamente”18. 

Por isso mesmo sempre foi particularmente evitada pelos cientistas, que a marcaram como 

inapropriada para a construção discursiva da ciência, notadamente entre o fim do século XIX 

e a primeira metade do século XX. Norteados predominantemente pelo pressuposto positivista 

de neutralidade, objetividade, precisão e busca pela verdade dos fatos, eles idealizaram a 

possibilidade de uma linguagem puramente descritiva, na qual, evidentemente, o fenômeno 

metafórico seria extremamente mal recebido, em função de sua intensa complexidade e 

ambivalência interpretativa. Nessa perspectiva, a ciência seria o espaço de uma semântica da 

literalidade plena.  

Todavia, muitos argumentos têm sido construídos a partir de diversas áreas do 

conhecimento, sobretudo nos últimos cinquenta ou sessenta anos, em torno da ideia geral de 

que a linguagem é uma forma de ação na qual realidade e percepção se relacionam 

criativamente de maneira multilateral e não linear. Esta cria aquela, não como quem a faz do 

nada, produzindo-a plenamente, mas como quem a elabora discursivamente, já que, 

radicalmente, a define construindo-a (ou reconstruindo-a) a partir do observador. Nesta 

perspectiva, portanto, a literalidade plena pressuposta por aquela semântica tradicional é um 

mito19. De modo que, neste caso, a metáfora passa a ser entendida como uma experiência 

discursiva inevitavelmente intrínseca aos processos linguístico-cognitivos, nos quais também 

estão inseridas, é claro, as proposições teóricas científicas. 

Esta seção tem a finalidade de descrever algumas das bases conceituais que constituem 

o fio condutor do percurso realizado entre essas duas perspectivas. 

 

 

3.1.1 As Raízes da Literalidade Plena na Semântica Tradicional 

Para as ciências em geral, em particular as de inspiração predominantemente 

positivistas, a linguagem tem sido entendida como um instrumento, um veículo secundário 

usado para a expressão e/ou aquisição do conhecimento, como uma forma de relacionamento 

com “o mundo”, com “o real”. Essa concepção, portanto, está ancorada numa noção de 

                                                
18 O título da edição original do clássico “Metaphor we live by”, destes dois autores, foi traduzido na edição 
brasileira como “Metáforas da vida cotidiana”. Berber Sardinha (2007, p. 30), por outro lado, optou por “As 
metáforas que nos guiam”. 
19 Como afirma Ortony (1993b, p. 1), nossa cultura possui (ainda) o mito de que a ciência é o lugar da linguagem 
literal. 
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mundo representacionista, – um realismo objetivista segundo o qual existiria uma realidade 

única, inequívoca e independente do conhecedor – que tem sido perpetuada no (e pelo) senso 

comum, sobretudo no Ocidente, não apenas na vida cotidiana, mas também de modo geral nos 

diversos campos de estudos científicos a ponto de ter se tornado um traço marcante da 

Modernidade. Com base no representacionismo o Homem supõe que é portador de uma 

objetividade que o dissocia do mundo e entende a linguagem como um instrumento para 

esquadrinhar a realidade. 

Referimo-nos aqui, claro, à milenar discussão epistemológica sobre a linguagem: sua 

relação com a realidade, supostamente cognoscível pela predicação entre a coisa em si e seu 

signo linguístico correspondente. De fato, na Grécia, antes mesmo de Platão e Aristóteles, as 

questões sobre a linguagem e sua relação com a realidade eram amplamente discutidas. Nos 

escritos dos pré-socráticos, dos retóricos do séc. V a.C. e dos sofistas há observações sobre a 

linguagem, sempre com a língua grega como referência (ROBINS, 1983, p. 7-10; p. 14; 

WEEDWOOD, 2002, p. 17). Mas é mormente com aqueles dois filósofos que surgem no 

ocidente as reflexões seminais sobre o tema. “O escrito mais tardio que a Tradição nos legou 

em nossa cultura ocidental como reflexão sobre a linguagem ou, para usar uma expressão de 

hoje, como crítica da linguagem é precisamente o Crátilo de Platão, escrito presumivelmente 

no ano 388 a.C.” (OLIVEIRA, 2001, p. 17). Como se sabe, Platão considerava a linguagem 

como um instrumento incapaz de acessar a verdadeira essência das coisas. Esta é a base da 

discussão entre naturalismo e convencionalismo presente no Crátilo20. Portanto, ele defendia 

a ideia de que palavra e ser estão separados (OLIVEIRA, 2001, p. 22-23, 27; MATALLO JR., 

1994, p. 15). 

                                                
20 Vejamos o que diz o dicionário Bompiani (1989) apud Unipam (2009): “Crátilo é um diálogo do filósofo 
grego Platão (428 a.C.-347 a.C.), e uma obra de grande importância porque, tratando do problema da linguagem, 
aborda uma questão mais profunda, que é o aspecto cognoscível do ser. Em cena, Hermógenes e Crátilo (este, 
discípulo de Heráclito) estão discutindo sobre a natureza dos nomes, o primeiro sustentando que estes se devem 
a uma simples convenção, daí poderem variar como num divertimento; e o segundo, ao contrário, argumentando 
que os nomes correspondem à íntima natureza das coisas que os designam. Dessa forma, os nomes seriam como 
o único meio de se conseguir o conhecimento das coisas. Sócrates intervém, e Hermógenes lhe confia o 
problema: o grande mestre objeta que, se os entes designados são falsos, também os nomes que os designam 
serão falsos, pois que deve haver uma correlação entre as coisas e o modo de denominá-las. Os homens devem 
ter examinado as coisas e tentado exprimir com vocábulos a impressão reportada. Nesse momento, Sócrates 
parece estar do lado de Crátilo, pois que ele se reporta a numerosas etimologias para demonstrar como tantos 
nomes conservam a impressão do motivo que o primeiro homem deve ter experimentado. Chega-se, portanto, ao 
ponto decisivo: afinal, pode-se ou não atingir a íntima natureza das coisas, por meio da linguagem? Em oposição 
a Crátilo, Sócrates revela que os nomes correspondem à imagem que o homem faz das coisas, e portanto, não às 
coisas propriamente, e que, se os nomes servem para se conhecer as coisas, o primeiro a nomeá-las, não podendo 
servir-se delas para as conhecer, nomeou-as ao acaso; e por fim, que se tivesse sido um deus a criar a linguagem, 
não teria deixado lugar para incertezas e contradições. Portanto, para se atingir o conhecimento das coisas, não 
se deve recorrer a seus nomes, mas às ideias, pois que, do contrário, ter-se-ia o conhecimento de imagens 
imperfeitas. Assim Sócrates conclui, exortando Crátilo a não se fiar excessivamente nos nomes.” 
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Desde então a tradição dos estudos sobre a linguagem tem considerado seu caráter 

designativo como sua única ou, pelo menos, sua mais importante função. Segundo ela, haveria 

um “mundo em si”, cuja estrutura podemos conhecer pela razão e depois comunicar aos 

outros por meio da linguagem. O pressuposto epistemológico aqui é o de que “o 

conhecimento humano é algo não linguístico” (OLIVEIRA, 2001, p. 126-127). Segundo tal 

tradição, a linguagem serve para descrever o real, sendo essencialmente descritiva e 

declarativa. As sentenças declarativas afirmam, registram ou reproduzem um fato qualquer. É 

assim que a linguagem é reduzida à sua função designativa. Essa tradição tem 

predominantemente suposto que é possível, como afirma Oliveira (2001, p. 163), um 

“conhecimento perfeito, que seria certo para qualquer pessoa, para qualquer fim, em todas as 

circunstâncias, em todos os tempos, ou seja, que fosse essencialmente a-histórico”. 

Estamos falando, então, de uma semântica de caráter: 1) objetivista: há um mundo 

prévio que nos é dado e, a posteriori, é exprimido pela linguagem; 2) instrumentalista: usamos 

a linguagem como um instrumento para a comunicação de nosso conhecimento do mundo; 3) 

essencialista: as palavras designam a essência comum a muitas coisas; 4) subjetivista: a 

linguagem se caracteriza na intimidade do sujeito falante e não em processos de socialização; 

5) individualista: a consciência é o espaço exclusivo do indivíduo, a linguagem não tem 

caráter interativo, apenas seu uso posterior é intersubjetivo; 6) reducionista: há a redução das 

funções da linguagem a apenas uma; e 7) antropológica e epistemologicamente dualista: a 

linguagem nasce no ter-em-mente e depois se corporifica acusticamente. Tal concepção foi o 

marco subjacente — e tomado como certo — de praticamente todas as discussões sobre 

linguagem e significado, e de todas as questões que dessas temáticas decorrem, no ocidente 

até meados do século XX (OLIVEIRA, 2001, p. 121-134). 

Não obstante suas raízes no âmbito da Filosofia da Linguagem se confundam com as 

da própria Filosofia Ocidental – a antiguidade grega pré-socrática do século VII a.C. – a 

semântica tradicional de que temos falado se inscreve particularmente nas proposições da 

Filosofia Analítica elaboradas entre o final do século XIX e meados do XX21. Embora haja 

alguma polarização entre estudiosos do assunto na escolha entre estes dois recortes 

                                                
21 Evidentemente não temos a pretensão, no âmbito desta tese, de cobrir a história da FL. Nossa intenção aqui é 
tão somente analisar sucintamente o pressuposto segundo o qual seria possível uma literalidade plena (sobretudo 
no discurso científico), situando-o em certo contexto semântico (aqui chamado de tradicional) que se assenta em 
determinadas concepções epistemológicas e ontológicas historicamente constituídas, sobretudo, em dois 
momentos da FL: a antiguidade grega e a Filosofia Analítica dos séculos XIX-XX. Tampouco descreveremos em 
profundidade estes dois “recortes filosóficos”, de modo que nas seções adiante os “percursos” descritos 
pretendem mostrar simplesmente que numa semântica “não tradicional”, elaborada no âmbito da FL e também 
da Linguística (com fortes imbricações entre ambas), não se pode mais falar numa literalidade plena nem 
expurgar do discurso a presença inevitável de fenômenos linguísticos tais como, por exemplo, as metáforas. 
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históricos22, Marcuschi (2005) considera que a questão da significação poderia ser indicada 

como o grande fio condutor das abordagens na Filosofia da Linguagem desde sempre. Para 

ele, é justamente em torno das discussões sobre o significado que se estabeleceu certa relação 

fundadora da Filosofia da Linguagem para com a Linguística23.  

Esta inscrição da semântica tradicional no pensamento filosófico contemporâneo deu-

se, principalmente no século XX, sob a influência do positivismo lógico, o conhecido 

movimento filosófico sobre ciência proposto pelo Círculo de Viena a partir da publicação, em 

1929, do documento intitulado “A Concepção Científica do Mundo: O Círculo de Viena”. É 

assim que o famoso manifesto – assinado por Hahn, Neurath e Carnap – define sua 

“concepção científica do mundo”: 
 
Primeiramente ela é empirista e positivista24. Só existe o conhecimento 
vindo da experiência, que repousa sobre o que é imediatamente dado. Desta 
maneira, encontra-se traçada a fronteira que delimita o conteúdo de toda a 
ciência legítima. Em segundo lugar, esta concepção do mundo caracteriza-se 
pela aplicação de um certo método, a saber – o da análise lógica. (p. 118 
apud CONTENÇAS, 1999, p. 16-17) 

 

Como se observa, o positivismo lógico estabelece as condições epistemológicas e 

metodológicas que viriam a ser a grande referência para todos os saberes que, naquele 

momento, buscassem o estatuto de ciência. Caberia ao cientista o uso da observação e da 

lógica na descoberta da realidade objetiva, sendo o método dedutivo o instrumento básico 

para se chegar às leis, e destas às teorias; o grande balizador entre um conhecimento científico 

e um, por assim dizer, “não-conhecimento”. Estamos diante de um modelo enunciativo 

restrito às descrições literais das experiências realizadas diretamente sobre os objetos que, 

atendo-se a uma terminologia de base lógico-matemática, permitiria a construção de um 

significado vericondicional. Como afirma Oliveira (2001, p. 73), “da afirmação básica de que 

                                                
22 A propósito dessas duas possibilidades de leitura histórica usadas como recortes das discussões em torno da 
Filosofia da Linguagem (FL), Marcuschi (2005, p. 2) critica a tendência das coletâneas anglo-saxônicas de 
restringirem-na a esta produção do século passado. Ele considera um descuido histórico flagrante deixar de lado 
os gregos antigos e mesmo os hindus quando se aborda um curso de FL. 
23 A respeito disso, afirma Marcuschi (2005, p. 3) que “seguramente, algumas das indagações mais complexas da 
Linguística tratadas particularmente na Semântica, surgiram e tiveram seus primeiros desenvolvimentos 
sistemáticos já nos primórdios da Filosofia grega. [...] Pode-se dizer que a Filosofia da Linguagem precede e 
funda a Linguística, pelo menos no Ocidente, onde a preocupação com o problema da verdade deu origem a 
algumas questões linguísticas, por exemplo, o problema da predicação. A própria terminologia de que ainda hoje 
nos servimos para designar categorias gramaticais é originalmente gerada com categorias filosóficas introduzidas 
por Platão e Aristóteles”. 
24 Segundo Oliveira (2001), “o empirismo parte da afirmação de que todo saber começa na experiência sensível 
e, nesse sentido, como diz Savigny, é positivista, já que para o positivismo todo saber começa com o dado 
faticamente nos fenômenos da percepção imediata, impressões, representações etc. No entanto, o positivismo 
empirista é fisicalista por tornar o mundo dos corpos a base de nossa experiência.” 
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a única fonte de nosso saber é o imediatamente dado na percepção sensível, segue-se a 

exigência de conduzir todos os conceitos científicos a esses dados básicos, que constituem o 

fundamento de nosso conhecimento”. O positivismo lógico é, neste sentido, uma preocupação 

com uma linguagem adequada para a ciência. 

Alguns autores em especial são determinantes neste momento filosófico de grande 

importância para o entendimento moderno em torno do tema da linguagem e da significação. 

Estamos falando, principalmente, de Gottlob Frege, Rudolf Carnap e Bertrand Russel. Porém, 

a semântica tradicional tem seu ápice e seu maior representante efetivamente com Ludwig 

Wittgenstein, no Tractatus Logico-philosophicus, de 1918, amplamente considerado como um 

dos maiores clássicos da Filosofia da Linguagem. “O Tractatus leva em consideração a 

função representativa da linguagem e só admite os enunciados suscetíveis de ser verdadeiros 

ou falsos, ou seja, suscetíveis de entrar no quadro da lógica proposicional. O que importa é a 

linguagem da ciência.” (ARMENGAUD, 2006, p. 35). Sua tese básica é a de que se 

entendermos a estrutura lógica da linguagem, poderemos solucionar os problemas da 

Filosofia25, inclusive porque tanto a linguagem quanto o mundo têm uma estrutura comum e 

essa vinculação surge através da forma lógica (CONDÉ, 1998, p. 66-67; GRAYLING, 2002, 

p. 27-28; p. 47). Tal conexão linguagem-mundo ocorre na estrutura comum a ambos, 

estabelecida a partir da relação nomes-objetos, proposições elementares-estados de coisas, 

proposições-fatos. 

As principais características da semântica do Tractatus são: sua matriz no atomismo 

lógico de Russel, do qual é um representante particularmente fiel e bem acabado – “o objeto é 

o átomo lógico-transcendental” (CONDÉ, 1998, p. 53; 70); busca pela essência da linguagem, 

com a conclusão de que ela é uma figuração da realidade e tem como função representar 

fielmente o mundo (espelho do mundo), compartilhando imbricadamente com este a sua 

essência (CONDÉ, 1998, p. 65); a noção de objeto como “categoria ontológica de caráter 

transcendental e não apenas epistemológica” (CONDÉ, 1998, p. 72); condições de verdade 

extraídas da comparação linguagem-mundo, proposição-fato – “4.024 Compreender uma 

                                                
25 Por problemas refere-se ele às questões sobre as quais os filósofos têm equivocadamente se detido ao longo de 
milênios, mas cuja resolução não seriam efetivamente tarefa da Filosofia: existência, conhecimento, verdade, 
valor, ética, estética, etc. Na realidade, tais problemas surgem de uma incompreensão generalizada sobre a 
linguagem, de maneira que ao entendermos esta estaremos consequentemente resolvendo aqueles. Diz 
Wittgenstein (1968, p. 53): “Este livro [...] trata de problemas filosóficos e mostra, creio eu, que o questionar 
desses problemas repousa na má compreensão da lógica de nossa linguagem”. Assim, é a tal empreendimento 
que se lança Wittgenstein: entender a estrutura lógica da linguagem. Ao fazê-lo, desenvolve uma concepção 
própria e inovadora de linguagem cujo argumento central é a Teoria Figurativa do Significado. Conforme 
comentam Oliveira (2001, p. 95; 101; 117) e Grayling (2002, p. 29), essa tese persistirá em toda a filosofia 
wittgensteiniana, embora sua concepção a respeito da “lógica da linguagem” mude completamente no segundo 
Wittgenstein. 
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proposição é saber o que ocorre, caso ela for verdadeira.” (WITTGENSTEIN, 1968); busca 

por uma linguagem ideal com pretensões de validade universal, em função da sua forma 

lógica26 (CONDÉ, 1998, p. 76). 

Então, o Tractatus mantém-se firmemente vinculado à tradição, “ao participar de uma 

concepção semântica em que a teoria da significação é constituída a partir das relações entre 

as expressões linguísticas e suas denotações” (CONDÉ, 1998, p. 72), tendo por isso mesmo 

sido considerado seu grande marco, aclamado por filósofos e lógicos como Russel e Moore, e 

causado tantas impressões (e algumas verdadeiras repulsões) entre os membros do Círculo de 

Viena27.  

 
Apesar disso tudo, ele permanece no horizonte aberto pela semântica 
tradicional: [...] nomes designam objetos, predicados, classes. A importância 
da semântica de Wittgenstein se manifesta com mais evidência pelo fato dela 
ser um excelente exemplo do que é o horizonte de pensamento da semântica 
tradicional: ele tematiza e desenvolve explicitamente os pressupostos 
ontológicos da semântica tradicional, bem como a tese da correspondência 
ou da coordenação entre linguagem e realidade que é, sem dúvida, uma das 
teses tradicionais e centrais da semântica no ocidente, isto é, sua teoria da 
verdade. (OLIVEIRA, 2001, p. 114) 

 

Ao longo da história alguns dos aspectos desta abordagem foram questionados, mas a 

ideia-base de que a linguagem é instrumento secundário de representação e comunicação de 

uma realidade prévia sobreviveu ao longo do tempo e mantém-se firme na modernidade, nos 

vários campos do pensamento humano, incluindo o senso comum. “Toda la visión moderna 

del mundo se basa en el espejismo de que las llamadas ‘leyes de la naturaleza’ explican los 

fenómenos de la naturaleza” (HEATON; GROVES, 2002, p. 50).28  

 

 

 

 
                                                
26 Condé (1998, p. 75-76) aponta algumas contradições sobre a relação entre linguagem ideal e ordinária no 
Tractatus. Embora entre seus comentaristas haja um predomínio do entendimento de que Wittgenstein 
apresentou como ideia central no livro a proposta de uma linguagem ideal, alguns deles defendem que as ideias 
tractatianas dizem respeito também à linguagem ordinária. 
27 A relação de influência entre Wittgenstein e o Círculo de Viena parece ser amplamente aceita entre os 
biógrafos do filósofo austríaco. Não obstante, há muita controvérsia entre o nível e a direção de tal relação, 
chegando alguns a considerá-lo fundador do Círculo, enquanto outros o vêem como influenciado pelas ideias 
deste. Algumas repulsões causadas entre os membros do Círculo estão relacionadas com o confronto do neo-
positivismo (ou positivismo lógico) com as ideias metafísicas presentes no Tractatus. Um pouco dessa 
controvérsia pode ser vista em Condé (1998, p. 32-33) e Grayling (2002, p. 76-79). 
28 Claro que na história da FL – e da Filosofia como um todo – haveria ainda uma infinidade de tradições, 
autores e teorias filosóficas que trataram, de um modo ou de outro, da questão do significado e da linguagem e 
que poderiam ser aqui mencionados. Mas, naturalmente que isso fugiria aos nossos interesses imediatos. 
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3.1.2 Superando a Semântica Tradicional 

Vários caminhos poderiam ser apresentados para descrever o recente e amplo processo 

de ruptura com a semântica tradicional, base do pressuposto da literalidade plena do discurso 

científico. A título de ilustração, poderíamos citar alguns exemplos de novas concepções 

originadas em perspectivas bastante diferentes. No âmbito da Filosofia, por exemplo, 

Nietzsche (2000, p. 55) já dizia no século XIX que o conceito é em si mesmo uma 

simplificação abstrata e extremamente limitada, porque “desconsidera o individual” e, na 

realidade, “[...] não possuímos nada mais do que metáforas das coisas, que de nenhum modo 

correspondem às entidades de origem.”. Já na Biologia, Humberto Maturana e Francisco 

Varela (2003) nos anos 1960 argumentavam, a partir de pesquisas e experimentos 

laboratoriais no campo da neurofisiologia da visão, que, ao contrário do que ainda hoje é 

tomado como certo, a cognição não consiste numa captação sensorial de uma realidade 

externa independente e posteriormente representável no interior do cérebro. Segundo eles, nós 

vivemos na linguagem.29 

 
Toda reflexão, inclusive a que se faz sobre os fundamentos do conhecer 
humano, ocorre necessariamente na linguagem, que é a nossa maneira 
particular de ser humanos e estar no fazer humano. Por isso, a linguagem é 
também nosso ponto de partida, nosso instrumento cognitivo e nosso 
problema. (MATURANA; VARELA, 2003, p. 32) 

 
A propósito disso, Boaventura de Sousa Santos (2004, p. 40-49) analisa o que ele 

descreveu como uma profunda e irreversível crise do nosso modelo moderno de racionalidade 

científica (com o qual a semântica tradicional está imbricada), e que seria o fundamento da 

emergência de uma ciência pós-moderna. O percurso realizado no âmbito da própria ciência 

em direção a essa crise, diz o autor, estaria inscrito em um variado conjunto de movimentos 

ocorridos na segunda metade do século passado, principalmente a partir:  

1. Das inovadoras propostas einsteinianas no campo da astrofísica, sobretudo nas 

noções de tempo e espaço que emergem da teoria da relatividade, segundo as 

quais as medições estão sujeitas e dependentes dos seus sistemas de referência;  

2. Dos questionamentos apresentados pela mecânica quântica, no nível da 

microfísica, com destaque à teoria das estruturas dissipativas, de Ilya 

Prigogine30, e ao princípio da incerteza, de Heisenberg e Bohr, segundo o qual 

                                                
29 Um exemplo da amplitude de uso das ideias de Maturana e Varela pode ser visto em Moura (G., 2005). 
30  Segundo Santos (2004, p. 48), “a importância desta teoria está na nova concepção da matéria e da natureza 
que propõe, uma concepção dificilmente compaginável com a que herdamos da física clássica. Em vez da 
eternidade, a história; em vez do determinismo, a imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, 
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“não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o alterar, 

e a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição não é o mesmo 

que lá entrou. [...] Não conhecemos do real senão o que nele introduzimos, ou 

seja, [...] a nossa intervenção nele” (SANTOS, 2004, p. 43-44)31;  

3. Da convergência de um sem número de teorias, em vários campos da ciência, 

em torno dessa nova noção de matéria com grandes implicações ao 

entendimento da relação sujeito-objeto, homem-mundo, com destaque para 

Haken, Eigen, Maturana, Varela, Thom, Jantsch, Bohm, Chew, Capra.  

Para Santos (2004, p. 60-68), essas novas concepções teriam em comum uma 

tendência aproximativa entre saberes que tradicionalmente foram separados nas ciências 

naturais, exatas, sociais e humanas (estas últimas nem sempre consideradas pela tradição 

como ciências). Neste sentido, Prigogine fala em uma “nova aliança” e na “metamorfose da 

ciência”; Capra propõe uma “nova física”; Bell acredita numa sociedade “pós-industrial”; 

Habermas aponta para uma sociedade comunicativa. O paradigma emergente, desse modo, se 

caracterizaria pela superação de uma série de dicotomias que caracterizaram nosso 

conhecimento como essencialmente dualista: sujeito/objeto; mente/matéria; subjetivo/objetivo 

etc. Em seu lugar, entrariam em cena abordagens de natureza complexa, fenomenológica, 

interacionista, hermenêutica, existencialista, pragmática.  

Em meio a estas e muitas outras proposições contrárias à semântica tradicional, 

surgidas em vários campos do conhecimento, sobretudo desde a virada para o século XX, 

vamos nos deter aqui especificamente em dois recortes que se constituíram como percursos 

realizados tendo a linguagem diretamente como tema: 

1. O primeiro foi realizado no âmbito da Filosofia (especialmente da Filosofia da 

Linguagem): ele parte da semântica tradicional ancorada em Carnap, Frege, 

Russel e principalmente no primeiro Wittgenstein, chegando sobretudo ao 

segundo Wittgenstein, além de Austin e Searle. 

2. O segundo ocorreu no interior da Linguística: ele é feito em duas etapas e tem 

como marco divisório a Linguística Estruturalista de Saussure. 

Nas próximas duas sessões apresentamos ambos os percursos em detalhes. 

 

 
                                                                                                                                                   
a espontaneidade e a auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; em vez da 
ordem, a desordem; em vez da necessidade, a criatividade e o acidente”. 
31 Somem-se a estes estudos as críticas ao suposto rigor da matemática como veículo formal das medições, 
surgidas com o teorema da incompletude de Gödel. Detalhes em Santos (2004, p. 45). 
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3.1.2.1 O Percurso da Filosofia da Linguagem 

Ainda na Antiguidade, enquanto Platão considerava a linguagem como um 

instrumento que não é capaz de acessar a verdadeira essência das coisas, Aristóteles chegou a 

propor, como afirma Matallo Jr. (1994, p. 15), que “as formas só subsistem na matéria e é só 

por estas que obtemos aquelas”. Sobre essa questão, sua filosofia se move ao mesmo tempo 

em duas direções: 
 
Em primeiro lugar, ele vai acentuar a diferença entre linguagem e ser e, 
nessa linha, [...] vai fixar e até aprofundar a concepção designativa da 
linguagem elaborada por Platão, que termina concebendo a linguagem como 
algo secundário em relação ao conhecimento do real. [...] Foi sob esse 
prisma que sua teoria linguística influenciou o Ocidente; assim pode-se dizer 
que foi o ponto de apoio para a difusão da concepção platônica de 
linguagem, que caracteriza o Ocidente. [...] No entanto, existe outra 
dimensão em Aristóteles, esta mais implícita, segundo a qual, apesar da 
distância entre linguagem e ser, não há para nós mortais acesso imediato ao 
ser sem, portanto, a mediação linguística. (OLIVEIRA, 2001, p. 28). 

 
Efetivamente, mesmo com essa sua outra concepção da relação linguagem-mundo, foi 

a noção designativa que seguiu firmemente adiante no legado aristotélico à cultura ocidental. 

“De modo geral, pode-se dizer que só o segundo Wittgenstein questionou radicalmente os 

fundamentos dessa concepção” (OLIVEIRA, 2001, p. 34). Suas novas reflexões sobre 

linguagem são fundamentais na consolidação da crítica da semântica tradicional, em 

particular no que tange à concepção mentalista e subjetivista do significado. Opondo-se a “ele 

mesmo” (WITTGENSTEIN, 1984, p. 8), Wittgenstein faz uma crítica à sua própria obra 

clássica e, de tão diferenciado nas ideias apresentadas em seu novo livro, Investigações 

Filosóficas, é por isso nomeado de “segundo Wittgenstein”. Estariam assim radicalmente 

confrontadas as duas filosofias propostas pelo mesmo autor (e em tão curto espaço de tempo), 

como talvez nunca se tenha visto na história da filosofia. Estamos falando da chamada 

“reviravolta pragmática da linguagem”.32 
 
“O que ocorre quando alguém pergunta: quando você sabe jogar xadrez? 
Sempre? Ou enquanto você faz um lance? E durante cada lance, ou a partida 

                                                
32 Também chamada “virada linguística”, este marco de ruptura com uma filosofia da linguagem de cunho 
fundamentalmente logicista e com uma semântica tradicional de base vericondicionalista, nem sempre é 
associado a Wittgenstein. Aragão (1997, p. 25-33), por exemplo, fala numa “guinada teórico-comunicativa” que 
se segue à virada linguística (“apenas o primeiro passo”) e a atribui a Habermas. Ottoni (1998, p. 26-27), por sua 
vez, a atribui a Austin e à Escola de Oxford e traz consigo boa dose de especialistas na obra austiniana em apoio 
a tal tese. Vale lembrar que o termo “linguística” nesta expressão se refere à “linguagem” e não à “Linguística”, 
inclusive porque o fenômeno em questão surge no encontro das disciplinas Filosofia e Linguística. A propósito 
disso, inclusive, para Austin (1998, p. 133-134) não faz sentido falarmos em fronteiras entre tais disciplinas – 
ainda sobre essa questão, vide interessantes depoimentos em Xavier e Cortez (2003), como essa passagem de 
Rajagopalan (2003, p. 181): “A linguagem é muito maior que qualquer disciplina”. 
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inteira? – E como é estranho que saber jogar xadrez precise tão pouco 
tempo, e uma partida muito mais.” (WITTGENSTEIN, 1984, §151).  
 
Não pense, pelo menos uma vez, na compreensão como “processo anímico”! 
– Pois este é o modo de falar que o confunde. Mas pergunte-se: em que 
espécies de caso, sob que espécies de circunstâncias dizemos, pois, “agora 
sei continuar [a série]”? Quero dizer, quando a fórmula me veio ao espírito. 
No sentido de que há processos (também processos anímicos) característicos 
da compreensão, a compreensão não é um processo anímico. 
(WITTGENSTEIN, 1984, §154, grifos do autor) 

 

O segundo Wittgenstein, ao contrário do que supõe a tradição e o próprio Tractatus, 

nesse momento rejeita a ideia de que há uma única lógica da linguagem e de que sua tarefa 

fundamental é designar o mundo numa relação nome-objeto (GRAYLING, 2002, p. 90). Para 

ele, “com a linguagem podemos fazer muito mais coisas do que designar o mundo” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 127, grifos do autor). “Pensemos apenas nas exclamações. Com todas 

as suas funções distintas: Água! Fora! Ai! Socorro! Bonito! Não! Você está ainda inclinado a 

chamar essas palavras de ‘denominações de objetos’?” (WITTGENSTEIN, 1984, §27). Nessa 

questão da relação linguagem-mundo, crê o segundo Wittgenstein que não podemos ter o 

mundo em si imediatamente, mas sempre por meio da linguagem que o media33. 
 
A estrutura do próprio mundo, que é a condição de possibilidade de qualquer 
afiguração não é copiável pela linguagem, mas é dada juntamente com ela. 
[...] O que caracteriza essa nova orientação é que para [Wittgenstein], agora, 
a linguagem é uma atividade humana como andar, passear, colher etc. 
(OLIVEIRA, 2001, p. 138, grifos do autor) 

 
Então, no segundo Wittgenstein a linguagem é uma forma de ação e o significado 

surge no uso. Logo, não faz mais sentido a pergunta básica do Tractatus, ou seja, “o que é a 

linguagem?”, mas a questão agora passa a ser: “como a linguagem funciona?”. Aquela 

pergunta tractatiana tenta dar conta da “essência oculta da linguagem” (“base ontológica da 

designação”), desse modo presa à perspectiva essencialista que a filosofia do segundo 

Wittgenstein critica duramente34. Para este, o critério decisivo para a determinação do sentido 

das expressões é o próprio uso35 das palavras, seu aparecimento nos diferentes jogos de 

                                                
33 Sobre esse tema, a propósito, se equivoca absurdamente Grayling (2002, p. 133) ao criticar uma suposta 
interpretação wittgensteiniana da inexistência do mundo. Que há o mundo, há. Só não podemos (re)elaborá-lo – 
e nem absolutamente mais nada – se não for na linguagem. Vide esclarecimentos a respeito da relação 
linguagem-mundo nas Investigações em Condé (1998, p. 107 em diante e especialmente p. 116-118). 
34 De acordo com Condé (1998, p. 112-113), certo tipo de essência estaria presente na lógica, segundo as 
Investigações. Porém, diferentemente do que ocorre no Tractatus, não se trata de uma essência oculta ou 
metafísica. “‘A essência’, irá nos dizer Wittgenstein, ‘está expressa na gramática’ (§371) [...] [que], através de 
suas regras, nos diz ‘que espécie de objeto alguma coisa é’ (§373)”. 
35 O uso já era considerado no Tractatus, mas como o uso das palavras na proposição e seu papel denotativo 
(CONDÉ, 1998, p. 89-90). “3.326 Para reconhecer o símbolo no signo deve-se atentar para seu uso significativo. 
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linguagem, expressões de diferentes formas de vida36 (OLIVEIRA, 2001, p. 129; p. 131; p. 

138; p. 149; CONDÉ, 1998, p. 86; GRAYLING, 2002, p. 89; MARCONDES, 2004, p. 164-

165). “Mas qual é a significação da palavra ‘cinco’? – De tal significação nada foi falado 

aqui; apenas, de como a palavra ‘cinco’ é usada.” (WITTGENSTEIN, 1984, §1). “A 

gramática da palavra ‘saber’, está claro, é estreitamente aparentada com a de ‘poder’, ‘ser 

capaz de’. Mas também estreitamente aparentada com a da palavra ‘compreender’. (‘Dominar 

uma técnica’)” (WITTGENSTEIN, 1984, §150). 
 
Quem não estivesse em condição de dizer: a palavra “quer” pode ser um 
verbo ou uma conjunção, ou não fosse capaz de construir frases em que uma 
vez aparecesse como verbo, outra como conjunção, não poderia dar conta de 
simples exercícios escolares. Mas não se exige isso de um aluno: conceber a 
palavra, fora de um contexto, desse ou daquele modo, ou relatar de que 
maneira a concebeu. (WITTGENSTEIN, 1984, §II, grifos do autor) 

 

É também de caráter inovador a Teoria dos Atos de Fala (TAF) proposta por John L. 

Austin, e especialmente apresentada no clássico How to do things with words (AUSTIN, 

1975; 1990)37, na medida em que se posiciona epistemologicamente fora do main stream da 

época (o que aqui temos chamado de uma semântica tradicional). A TAF é reconhecida por 

muitos especialistas como uma teoria de grande alcance em várias áreas que têm a linguagem 

como fenômeno de estudo (OTTONI, 1998, p. 11-13; p. 21; MARCONDES, 1998, p. 9-10; 

2004, p. 164; LEVINSON, 2007, p. 288-289). A exemplo do que ocorre com a filosofia 

wittgensteiniana da segunda fase38, a proposta austiniana foge ao paradigma semântico da 

vericondicionalidade ao discutir o dizer como um fazer que, portanto, não seria sujeito em 

princípio (ou, pelo menos, exclusivamente) a verificações do tipo verdadeiro-falso 

(LEVINSON, 2007, p. 289-290). Seu ponto de partida teórico é o de que “a unidade mínima 
                                                                                                                                                   
3.327 O signo determina uma forma lógica somente junto de sua utilização lógico-sintática. 3.328 Se um signo 
não tem serventia, então ele é desprovido de denotação.” (WITTGENSTEIN, 1968, grifos do autor). 
36 Segundo Condé (1998, p. 101), apesar da centralidade e relevância do conceito de formas de vida na filosofia 
wittgensteiniana da segunda fase, só há cinco passagens a respeito nas Investigações (§19, §23, §241, p. 173, p. 
219) e uma em Sobre a Certeza (§358). 
37 Livro mais completo e discutido, cuja tradução ao português tem como título “Quando dizer é fazer: palavras e 
ação”, compõe com “Sense and Sensibilia” , “Other minds” e “Performatif-constatif” (todos também com 
edições brasileiras), um conjunto básico de leituras sobre a TAF, sendo os dois primeiros obras póstumas 
resultantes de anotações e gravações de conferências realizadas por Austin. No entanto, há ainda outros livros 
publicados pelo autor, também sobres outros temas da filosofia (OTTONI, 1998, p. 23; p. 29-30). 
38 Austin não faz referência a Wittgenstein e, embora a aparente vinculação das ideias de ambos, é possível que 
eles não tenham efetivamente sabido um do outro — é o que pensa Levinson (2007) — ou que a influência deste 
sobre aquele tenha se dado de modo tão difuso que Austin não chegasse a se sentir como tal, ou mesmo que 
Wittgenstein, se tivesse tido chance, teria rechaçado parte da TAF. Outra polêmica nesta vinculação diz respeito 
ao fato de à época de Austin prevalecer entre os filósofos a forte influência do primeiro Wittgenstein e não do 
segundo — mais detalhes em Grayling (2002, p. 146). Ottoni (1998, p. 22), por sua vez, alega total ineditismo e 
independência das ideias de Austin em relação às de Wittgenstein, afirmando inclusive que a publicação de 
Investigações em 1953 “contribuiu para fortalecer posteriormente algumas das discussões propostas por Austin”. 
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da comunicação humana não é nem a frase nem qualquer outra expressão. É a realização 

(performance) de alguns tipos de ato” (ARMENGAUD, 2006, p. 99). E o dizer (ou o 

proferimento) é entendido como um fazer que não se distingue de outros fazeres humanos39. 

São de Austin os importantes conceitos de ato de fala, performativividade e força 

ilocucionária (OTTONI, 1998, p. 22-23). 

Inicialmente Austin classifica os proferimentos em: constatativos40, aqueles que 

constatam fatos ou ações (“este animal é perigoso”) (AUSTIN, 1990, p. 23; LEVINSON, 

2007, p. 290-291); e performativos, aqueles em que o próprio proferimento das palavras, 

realizado em certas condições, significa a execução de uma ação (“Declaro a reunião 

iniciada”; “Aposto que amanhã choverá”; “Batizo-o João”). Com essas expressões não 

descrevemos o que pensamos ou fazemos, mas fazemos realmente alguma coisa (AUSTIN, 

1990, p. 24-25). Enquanto os proferimentos constatativos estão sujeitos, classicamente, a 

condições de verdade, os performativos submetem-se ao que Austin denominou de 

“condições de felicidade” já que, se por um lado, sua ocorrência não pede uma verificação em 

termos de sentido e referência, por outro exige certos requisitos para o êxito (LEVINSON, 

2007, p. 291-292). Na sua chamada “teoria dos reveses”, Austin define que os atos 

performativos são, portanto, felizes ou infelizes na medida em que as condições para sua 

realização são ou não cumpridas. Essas condições são normas convencionais – há, portanto, 

uma comunidade linguística envolvida. Ou seja, os atos que executamos por meio dos 

proferimentos performativos são executados na medida em que cumprem normas 

intersubjetivamente estabelecidas. 

Austin tenta estruturar critérios para identificação dos performativos, em distinção aos 

constatativos, e para tal termina por reconhecer que uma série de elementos linguísticos, 

inicialmente apresentados por ele como “marcas” deste tipo de proferimento, na realidade não 

dão conta das suas muitas “faces”. É assim que os critérios gramaticais ou lexicográficos, tais 

como pessoa, voz, modo, tempo, ou mesmo a presença de certas palavras, se mostram 

insuficientes para realizar essa distinção (AUSTIN, 1990, p. 61). O autor também desenvolve 

a distinção explícito-implícito, revogando-a depois. “As performativas explícitas são apenas 

                                                
39 Segundo Habermas (1996, p. 105), “a perspectiva de Austin de que fazemos alguma coisa ao dizermos tem um 
reverso: ao executarmos um acto de fala, dizemos também aquilo que estamos a fazer.” 
40 Alguns autores usam a tradução “constativo”, por exemplo Ottoni (1998). Embora pior de pronunciar, a 
expressão “constatativo”, usada na tradução de Danilo Marcondes em How to do things with words, parece-nos 
mais apropriada à ideia de “constatar, constatação” proposta por Austin, embora o filósofo de Oxford “use e 
abuse” dos neologismos tornando bastante árdua a tarefa de qualquer tradutor. É esta expressão que aparecerá, 
portanto, neste texto. 
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maneiras relativamente especializadas de alguém ser inequívoco e específico a respeito do ato 

que está executando ao falar” (LEVINSON, 2007, p. 296).  

Diante das dificuldades em distinguir os atos performativos dos constatativos, Austin 

retoma a pergunta “que significa dizer que dizer algo é fazer algo?” (AUSTIN, 1990, p. 85). 

Ele termina por sistematizar o conceito (também) wittgensteiniano, segundo o qual a 

significação das expressões linguísticas consiste em seu uso, ao perguntar-se “que se pode 

fazer com uma expressão linguística?”, ou seja, “que é um ato de fala?”.  

Se alguém diz, por exemplo, “este animal é perigoso”, realiza um ato de fala. Emite 

certos ruídos que são foneticamente pesquisáveis: pronuncia uma frase em língua portuguesa, 

em princípio compreensível por todos aqueles que fazem parte de uma comunidade 

linguística. Com isso faz uma afirmação a respeito de determinado animal. Portanto, realiza 

um ato de fala que, para Austin, é uma realidade complexa e multidimensional (OLIVEIRA, 

2001, p.157-159; LEVINSON, 2007, p. 300-301): ao mesmo tempo locucionário, 

ilocucionário e perlocucionário. 

Austin denomina ato locucionário a totalidade da ação linguística em todas as suas 

dimensões – inclusive sentido e referência (MARCONDES, 2004, p. 166) –, e a teoria que 

trata desses atos sob essa perspectiva de “pesquisa das locuções”. Cada procedimento 

linguístico é um tipo de ação humana, ou seja, um ato locucionário. 
 
Dizer algo é, em sentido normal e completo, fazer algo – o que inclui o 
proferir certos ruídos, certas palavras em determinada construção, e com um 
certo ‘significado’ no sentido filosófico favorito da palavra, isto é, com um 
sentido e uma referência determinados. A esse ato de ‘dizer algo’ nesta 
acepção normal e completa chamo de realização de um ato locucionário. [...] 
Nosso interesse no ato locucionário é, basicamente, esclarecer bem em que 
consiste o mesmo para distingui-lo de outros atos com os quais nos vamos 
ocupar primordialmente (AUSTIN, 1990, p.85).  

 
O significado está na própria ação. Eis o ponto de partida para a distinção das outras 

duas dimensões da linguagem feitas por Austin. Considerando o próprio ato locucionário, 

Austin define ato ilocucionário: no ato de dizermos algo, fazemos também algo. Não de trata, 

portanto, de uma descrição de intenções ou de um estado mental. O ato ilocucionário é aquele 

que se executa na medida em que se diz algo, isto é, ao mesmo tempo em que se executa um 

ato locucionário. Para saber qual é o ato ilocucionário temos que nos perguntar como o ato 

ilocucionário é usado: para se informar, fazer um juízo, ameaçar etc. Em nosso exemplo 

(“este animal é perigoso”), conhecemos bem a significação, porém podemos perguntar sobre 

sua força ilocucionária? O falante pretendia informar? Emitir um juízo? Advertir? Ameaçar? 
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Como o ato ilocucionário nem sempre é explícito, sua força só pode ser explicitada por meio 

da consideração de todo o contexto. Trata-se da determinação não do significado, mas da 

força exercida pelo proferimento. Executando atos locucionários e ilocucionários realizamos 

também o ato perlocucionário, que consiste em provocar, por meio de expressões linguísticas, 

certos efeitos nos sentimentos, pensamentos e ações de outras pessoas e do próprio falante 

(convencer, levar a uma decisão etc.) (AUSTIN, 1990, p. 89-90; OTTONI, 1998, p. 35-36). 

No nosso exemplo, que alguém: diga essa frase, temos o ato locucionário; por meio desta 

expressão linguística faça uma advertência, temos o ato ilocucionário; por meio desta 

expressão linguística consiga afastar alguém do animal, temos o ato perlocucionário. 

Importante notar que os três atos são realizados por meio do mesmo ato de fala: não se trata 

de três atos distintos, mas de três dimensões do ato de fala. Austin dá primazia ao ato 

ilocucionário que, para ele, teria sido tão desprezado em favor dos outros dois pela Filosofia a 

ponto dessa distinção ter mesmo desaparecido. 

Austin retoma o ponto de partida, então, perguntando-se: “que ligação há entre os 

procedimentos performativos e os atos ilocucionários?”; “é válida a distinção inicial entre 

procedimentos performativos e constatativos?”. Se toda vez que dizemos algo realizamos atos 

locucionários e ilocucionários, e aquela distinção pretendia distinguir entre dizer e fazer, 

agora reconhecidas como inseparáveis, teria tal distinção ainda algum sentido? Quando se faz 

uma constatação executa-se um ato ilocucionário como qualquer outro, semelhante a ameaçar, 

advertir, prometer etc. Por isso está sujeita a todos os “malogros” próprios dos atos 

performativos e com ela podemos realizar os mais diferentes atos perlocucionários. A 

diferenciação feita inicialmente por ele mesmo se revela insustentável (OTTONI, 1998, p. 

30). Austin a considera ultrapassada e a substitui pela teoria da pluridimensionalidade dos 

atos de fala. 

A performatividade (ou a visão performativa da linguagem), então, está caracterizada 

pelo abandono austiniano da distinção performativo-constatativo, ou seja, pelo 

reconhecimento da força ilocucionária presente em todos os proferimentos, que são, por assim 

dizer, sempre atos de fala. Portanto, as declarações e/ou constatações estão na verdade 

inseridas no quadro geral dos atos de fala. Ora, é justamente pela “descoberta” de Austin de 

que os constatativos (por exemplo, “este animal é perigoso”) têm também força ilocucionária 

(trata-se de uma ameaça? De um alerta?) que a citada distinção perde seu sentido, inclusive 

porque ao dizer “qualquer coisa” estará o falante fazendo algo (Ameaçando? Alertando?) – 

enfim, estará realizando um ato de fala. Eis aí o caráter performativo da linguagem que, uma 

vez tomado de frente pelo estudioso da linguagem, não permite mais separar sujeito, objeto e 
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sua relação (“dizente”, dito e dizer) nas suas análises. Claro, essa relação inevitável entre o 

dizer e seu agente põe em cheque a cisão sujeito-objeto que é própria da semântica 

tradicional. 

Importante considerar que, todavia, como nos explica Oliveira (2001, p. 163), se por 

um lado a semântica tradicional estava restrita exclusivamente ao ato locucionário, à 

adequação aos fatos, por outro lado a proposta austiniana inicial, baseada na dicotomia 

performativo-constatativo, fixou-se quase que exclusivamente no ato ilocucionário, deixando 

de lado a condição descritiva da linguagem. O abandono da citada dicotomia que marca este 

segundo momento da TAF se constitui na consideração de ambas as dimensões que 

caracterizam a totalidade do ato de fala41. Até porque, como afirma Marcondes (2004, p. 166), 

do mesmo modo que os constatativos possuem uma dimensão performativa (são também atos 

sujeitos ao malogro), os performativos possuem uma dimensão constatativa (relacionam-se 

com fatos): é, portanto, o ato de fala em sua tridimensionalidade a unidade básica de 

significação. Austin (1990, p. 124-132), já no final de How to do things with words, tenta 

aprofundar a descrição da força ilocucionária através de uma tipologia de verbos que ele 

categorizou em: 1) Vereditivos, “usados para emitir um juízo” (exemplos: absolvo, descrevo); 

2) Exercitivos, usados para “tomar uma decisão a favor ou contra um determinado curso de 

ação” (exemplos: nomeio, mando); 3) Comissivos, usados para “comprometer quem o usaa 

uma determinada linha de ação” (exemplos: prometo, estou decidido a); 4) Comportamentais, 

usados para “reação diante da conduta e da sorte dos demais, e de atitudes e expressões de 

atitudes diante da conduta passada ou iminente do próximo” (exemplos: peço desculpas, seja 

bem-vindo, duvido que); e 5) Expositivos, usados “nos atos de exposição que consistem em 

expressar opiniões, conduzir debates e esclarecer usos e referências” (exemplos: afirmo, 

aceito, informo). 

Essa tipologia foi posteriormente reelaborada por John R. Searle, possivelmente o 

mais importante filósofo a propor uma reinterpretação da TAF42. Como afirma Oliveira 

(2001, p. 171-172), Searle procura estabelecer método e organização a ponto de que ela 

                                                
41 Oliveira (2001, p. 164) lembra que a teoria dos reveses, considerada na dicotomia performativo-constatativo, 
deixou de ser repensada por Austin nessa nova perspectiva. 
42 Há muitas críticas por parte dos especialistas em Austin quanto à reinterpretação searleana. Veja, por exemplo, 
o que diz Ottoni (1998, p. 12) a respeito: “O papel de Searle é ambíguo: se, por um lado, ele tem o mérito de ter 
introduzido as ideias de Austin no interior das discussões da ciência linguística, por outro, pode-se dizer que ele 
descaracterizou demasiadamente estas ideias, desvirtuando-as de maneira definitiva. Searle, enquanto filósofo da 
linguagem, é considerado, apesar das diferenças, o sucessor de Austin por ter desenvolvido, nestes últimos trinta 
anos, uma teoria dos atos de fala. Na realidade, o caráter inovador das propostas de Austin proporciona 
inegavelmente várias interpretações e a de Searle é apenas uma delas”. Há mais sobre essa questão também em: 
Marcondes (1998, p. 9). 



31 

alcançasse naquele momento seu “status teórico próprio”. Ele avança, então, em busca de 

definir mais precisamente o campo de trabalho da filosofia da linguagem, situando-o 

essencialmente na “relação entre palavras e mundo”, em contraponto a uma filosofia 

linguística, cujas preocupações se dariam, segundo ele, entre aspectos mais específicos das 

línguas. Para Searle a grande tarefa da Filosofia da Linguagem parte de uma Filosofia da 

Ação e, portanto, deveria ajudar o indivíduo a desenvolver uma reflexão acerca das regras que 

explicam os fatos linguísticos, estes sempre produzidos pelos falantes de uma língua qualquer 

(OLIVEIRA, 2001, p. 174). Afinal “o estudo do significado das orações não é distinto, em 

princípio, de um estudo dos atos de fala.” (SEARLE, 1981, p. 27). 

Tendo em mente tal preocupação metodológica, Searle se opõe ao argumento 

wittgensteiniano segundo o qual os tipos de uso da linguagem são incontáveis: 
 
One of most obvious questions in any philosophy of language is: how many 
ways of using language are there? Wittgenstein thought the question 
unanswerable by any finite list of categories. “But how many kinds of 
sentence are there? […] There are countless [unzählige] kinds” (§23). But 
this rather skeptical conclusion ought to arouse our suspicions. No one I 
suppose would say that there are countless kinds of economic systems or 
marital arrangements or sorts of political parties; why should language be 
more taxonomically recalcitrant than any other aspect of human social 
life? (SEARLE, 1979, p. VII, grifos em itálico do autor, grifos em negrito 
nossos)43 

 

Então, em substituição à tipologia austiniana, Searle propõe sua taxonomia dos atos 

ilocucionários composta de cinco categorias gerais: 1) Assertivos (afirmar, enunciar); 2) 

Diretivos (pedir, mandar); 3) Comissivos (prometer, ameaçar); 4) Expressivos (desculpar, 

agradecer); e 5) Declarativos (batizar, condenar). 
 
We tell people how things are (Assertives), we try to get them to do things 
(Directives), we commit ourselves to doing things (Comissives), we express 
our feelings and attitudes (Expressives), and we bring about changes in the 
world through our utterances (Declarations). (SEARLE, 1979, p. VIII)44 

 

                                                
43 Tradução: “Uma das mais óbvias questões numa filosofia da linguagem é: quantas formas de uso da 
linguagem existem? Wittgenstein considerou esta questão irrespondível como uma lista finita de categorias. 
“Mas quantas espécies de sentenças existem? [...] Existem incontáveis espécies” (§23). Mas esta conclusão tão 
cética deveria despertar nossas suspeitas. Suponho que ninguém diria que existem incontáveis tipos de sistemas 
econômicos ou arranjos conjugais ou tipos de partidos políticos; por que deveria ser a linguagem 
taxonomicamente mais recalcitrante do que qualquer outro aspecto da vida social humana?”. 
44 Tradução: “Dizemos às pessoas como as coisas são (Assertivos), tentamos levá-las a fazer coisas (Diretivos), 
comprometemos-nos a fazer as coisas (Comissivos), expressamos nossos sentimentos e atitudes (Expressivos) e 
produzimos mudanças no mundo através de nossos enunciados (Declarativos).” 
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Em sua teoria da linguagem, Searle afirma que um ato de fala ocorre ao mesmo tempo 

em três ações: ato de expressão (morfemas e sentenças); ato proposicional (relação entre 

referência e predicação); e ato ilocucionário (OLIVEIRA, 2001, p. 177). Metodologicamente, 

ele apresenta a necessidade de trabalhar nos atos de fala: a referência (“expressões indicativas 

que se referem a indivíduos e não a universais”, sem que com isso se refira a “alguma coisa”); 

as proposições (“nem todo ato ilocucionário tem conteúdo proposicional”); as regras (“a 

estrutura semântica de uma língua é a realização de uma série de regras constitutivas 

subjacentes que se fundamentam em convenções”); a significação (“o que distingue um ato 

ilocucionário de um simples exprimir de  sons ou sinais”; os fatos institucionais (“há 

determinados paradigmas de conhecimento e esses paradigmas servem de modelo para todo o 

saber”). 

 
Searle define também sete componentes da força ilocucionária em termos 
dos quais os tipos propostos são definidos: 1) objetivo ilocucionário 
(illocutionary point); 2) grau de força do objetivo ilocucionário; 3) modo de 
realização; 4) condição do conteúdo proposicional; 5) condição preparatória; 
6) condição de sinceridade; 7) grau de força da condição de sinceridade. 
(MARCONDES, 2004, p. 170) 

 

Como se observa, para Searle as sentenças têm força e conteúdo. A força 

proposicional são os atos de fala e o conteúdo proposicional (ato proposicional) é a referência, 

o sentido. Estamos diante de uma distinção pragmática (força) e semântica (conteúdo), na 

qual não estaria excluída a representação45. Searle chega, então, na sua definição da estrutura 

geral do ato ilocucionário, representada simbolicamente por F(p), onde “F” é o indicador da 

força ilocucionária e “p” é o indicador proposicional. No seu famoso exemplo – desdobrado 

em quatro proferimentos: 1) “Sam fuma habitualmente”; 2) “Sam fuma habitualmente?”; 3) 

“Sam, fume habitualmente!”; 4) “Quem dera Sam fumasse habitualmente!” – o conteúdo 

proposicional é igual porque temos a mesma referência e a mesma predicação; mas a força 

ilocucionária é diferente, respectivamente: asserção, pergunta, ordem e desejo (SEARLE, 

1981; 1979, p. 1; OLIVEIRA, 2001, p. 177). 

O “percurso da FL”, portanto, é marcado pela estruturação das novas dimensões 

pragmáticas da linguagem, segundo as quais fazemos bem mais com os dizeres do que 

supostamente captar e transmitir informações através da linguagem. Na perspectiva da 

linguagem como o espaço da performatividade, a separação falar-agir não se sustenta 
                                                
45 Como afirma Mattos (2003b, p. 9, grifos do autor), “Searle detalha amplamente a estrutura e variedade dos 
atos ilocucionários e, em relação ao que Austin chama de atos locucionários, faz importante distinção entre a 
referência e a predicação, que estuda em detalhes”. 
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teoricamente. Insistir em tal posição – ou seja, ignorar que o falar e o agir estão 

inexoravelmente imbricados – é posição que carece, portanto, de validade teórica como uma 

categoria reflexiva e de utilidade para a vida como uma categoria prática. O que é possível, 

então, inferir sobre a força do que é dito e que, quando dito, refaz as concepções que 

constroem sentido? O significar, desse modo, para além de uma suposta tradução literal das 

locuções, é reconstruído sobretudo através da força ilocucionária que só o contexto 

pragmático é capaz de revelar totalmente. 

 

 

3.1.2.2 O Percurso da Linguística 

A linguagem e as línguas têm sido objetos de especulações filosóficas e perscrutações 

científicas (ou ao menos de alguma atenção sistematizada) desde sempre. Tais preocupações 

derivaram ao longo dos séculos, principalmente, das necessidades práticas que os povos 

sempre tiveram em lidar com suas diversas situações de linguagem: na comunicação, em si 

mesma, e em toda a complexidade que dela decorre; na preservação de suas expressões e 

tradições culturais; nos questionamentos sobre sua relação com o real e com o conhecer. A 

maioria dos historiadores da Linguística não teria dificuldade em aceitar uma classificação 

das etapas deste percurso, groso modo, em dois grandes momentos: 

1. O primeiro deu-se ao longo de muitos séculos, é caracterizado por uma 

sequência mais ou menos linear e de progressiva complexidade e inclui: a 

Linguística Histórica; a Linguística Tradicional; a Linguística Histórico-

comparativista; a Escola de Genebra, de Saussure; a Escola Norte-americana, 

de Bloomfield; a Escola de Praga, de Jakobson e Trubetzkoy; a Escola de 

Copenhague, de Hjelmslev; e o Gerativismo, de Chomsky. 

2. O segundo começou na virada para o século XX, intensificando-se na sua 

segunda metade, é marcado pela grande variedade de perspectivas e inclui: as 

Teorias Enunciativas de Benveniste e de Bakhtin; as Teorias Discursivas da(s) 

Análise(s) do Discurso e da Linguística Textual; além das Abordagens 

Pragmáticas da TAF, da Etnografia da Comunicação (e Antropologia 

Linguística), da Análise da Interação Verbal (e da Conversação) e da 

Sociolinguística (cada uma delas com suas muitas variações).46 

                                                
46 A propósito deste segundo momento, podemos fazer ainda uma outra descrição que, embora de um ângulo 
diverso, o expressa semelhantemente. O que se convencionou chamar de “núcleo duro da Linguística” 
(originalmente composto pelas áreas básicas: fonética, fonologia, sintaxe, morfologia, lexicologia, semântica) 
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Veremos adiante que só se pode falar na Linguística efetivamente como ciência a 

partir de Saussure, que a inseriu no projeto moderno de ciência. Não é à toa, portanto, que 

apesar da maioria dessas recentes especialidades se situarem cronologicamente em um 

período que poderia ser chamado de pós-chomskyano, todas elas de uma forma ou de outra 

têm como referência primária a obra de Saussure. Motivo pelo qual seria mais apropriado 

denominar este momento histórico, inscrito sobretudo a partir dos anos 1960, de uma 

Linguística Pós-saussuriana. O célebre linguista suíço é, portanto, o divisor de águas entre os 

dois momentos acima definidos, como veremos agora. 

O primeiro deles momento se inicia na Antiguidade. De modo geral, este período deu 

atenção especial à etimologia, embora pouca coisa de valor tenha sido produzida na área, 

devido à excessiva elaboração de “etimologias fantasiosas” que pretendiam comprovar a tese 

naturalista descrita no (já citado) Crátilo.47 Em tal obra aparecem algumas dessas 

“etimologias forçadas” que são tratadas jocosamente por Platão, como por exemplo: Poseidon 

viria de posì desmós, (“restrito aos pés”), o que se explicaria pelo fato de Poseidon, como 

deus do mar, caminhar sobre a água. Tal tendência de tratamento dos estudos etimológicos 

prevaleceu durante toda a Antiguidade e Idade Média. Mas foram os estóicos que apartaram a 

linguagem do vasto campo da Filosofia e lhe proporcionaram um domínio próprio. As 

questões linguísticas passaram a ser tratadas ordenadamente em obras específicas. Os estóicos 

propuseram a noção de significante e significado, de uma forma muito próxima à famosa 

dicotomia proposta séculos mais tarde por Saussure. É importante destacar que os anomalistas 

estóicos, sobretudo ao rejeitar a equação “uma palavra, um significado”, demonstraram 

notável compreensão pragmática da estrutura semântica da linguagem: os significados das 

palavras não existem isoladamente e podem variar de acordo com a situação contextual 

(ROBINS, 1983, p. 10-11; p. 17-20).  

Na Idade Média, o latim, na condição de idioma da Igreja, seguiu como objeto de 

atenção por parte dos gramáticos. A gramática foi a base da erudição medieval, como arte 

liberal e como disciplina indispensável para ler e escrever corretamente o latim. No período 

medieval o momento iniciado a partir do ano de 1100 é o mais importante para a Linguística. 

                                                                                                                                                   
fundiu-se intensamente nos últimos sessenta anos (e continua a se fundir) com diversas áreas fronteiriças do 
campo (Filosofia, Psicologia, Sociologia, Antropologia, etc.), dando origem a variadas especialidades, dentre 
elas: Psicolinguística, Neurolinguística, Pragmática da Linguagem, além das já citadas Sociolinguística, Análise 
da Conversação, Análise do Discurso, entre outras. 
47 Chamamos a atenção do leitor mais uma vez para o fato de que a separação entre um “percurso da Filosofia da 
Linguagem” e um “percurso da Linguística” não pode ser exata. Embora haja uma justificativa plausível para 
estabelecer tal separação – qual seja a diferença mesma na natureza intrínseca às reflexões realizada no âmbito 
de cada um destes saberes –, essa imbricação aparecerá adiante em outros momentos do nosso texto. 
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Surge a gramática especulativa que, indo além do exigido para o ensino do latim, caracteriza 

bem uma nova fase para os estudos linguísticos. A ideia de que existiria uma gramática 

universal subjacente surge e passa a ser objeto de insistentes pesquisas linguísticas (ROBINS, 

1983, p. 54-60; WEEDWOOD, 2002, p. 50). 

Mais adiante, o Renascimento viria a ser um divisor de águas e palco de grandes 

avanços na Linguística, com a semântica abrindo espaço para o desenvolvimento dos estudos 

da fonética e da morfologia, sobretudo a partir do século XVI. Em meio às intensas mudanças 

do período, aquela linha mais ou menos linear sobre a qual caminhara a ciência linguística, 

passa a se desdobrar num complexo emaranhado de novas linhas de pensamento. Inicia-se a 

prática dos estudos diacrônicos, em parte pelo espírito de redescoberta da Antiguidade 

clássica, mas também pelo reflorescimento de um saber que fornecia as condições teóricas 

necessária para tais análises históricas. Há uma descoberta e valorização da riqueza das 

línguas do mundo, estimulada por um cenário de forte expansionismo europeu. “Nos séculos 

XVI, XVII e XVIII, o mundo filosófico estava voltado para o debate entre empiristas e 

racionalistas, e as concepções defendidas por estes e por aqueles tiveram reflexos no 

tratamento dispensado aos problemas linguísticos” (ROBINS, 1983, p. 88). Polarizaram-se as 

atitudes ante a linguagem a partir destas duas concepções epistemológicas, os estudos 

diacrônicos ganham mais profundidade (WEEDWOOD, 2002, p. 66-79). 

No século XIX a palavra “Linguística” começou a ser usada para distinguir uma 

abordagem mais inovadora dos estudos sobre linguagem, em relação à perspectiva mais 

tradicional da Filologia, basicamente a predominante nos estudos científicos ocorridos até 

esse período – não obstante a Filosofia tenha tratado do tema linguagem em outros campos de 

perscrutação. É, portanto, nessa época que se pode considerar a origem de um caráter 

científico da linguística48, sobretudo com o desenvolvimento do método comparativo, não 

obstante os estudos sobre seu objeto – a linguagem e a língua – existam desde épocas 

remotas. Foi também nesse período que se desenvolveu a chamada Linguística Histórica (ou 

diacrônica), através da qual, pelo método comparativo, se verificavam os tipos de mudanças 

(fonéticas, sintáticas e semânticas) pelas quais passavam todas as línguas no decorrer do 

tempo. Em geral, entende-se que o grande mérito da linguística do século XIX foi a 

                                                
48 Há que se dizer que, atualmente, a noção da linguística como ciência está longe de ser ponto pacífico entre os 
linguistas brasileiros. Dos dezoito entrevistados, cujos depoimentos constam em “Conversas com Linguistas: 
virtudes e controvérsias da linguística” (XAVIER; CORTEZ, 2003), apenas três não hesitam em responder 
afirmativamente à pergunta “a linguística é uma ciência?”. Quase todos respondem algo como “depende do que 
se entende por ciência”, o que revela, entre renomados especialistas e formadores de opinião da área, um 
momento de discussão efervescente sobre a própria noção de ciência e, consequentemente, o caráter científico da 
linguística. 
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consolidação de uma teoria capaz de tratar a história das línguas, e de um método capaz de 

servir como fio condutor das pesquisas, posteriormente ampliado nos estudos sincrônicos e 

estruturalistas do século seguinte.  

Mas é justamente no século XX que os estudos sobre a linguagem ganham uma 

dimensão científica mais à moda do positivismo – naquele momento o viés epistemológico 

predominante nas ciências em geral – sobretudo com a publicação do Cours de Linguistique 

Générale, de Ferdinand de Saussure, em 1916. Avançando em conceitos que já haviam sido 

iniciados por Humboldt, Saussure, como grande precursor do atual estado da arte da 

linguística, é visto como autor seminal da sua fase estruturalista que inspirou a maior parte da 

produção científica na primeira metade do século XX. Nascia, então, a Linguística Moderna.  

A questão do caráter dicotômico da obra saussuriana é posta de entrada pelo autor no 

Cours: “o fenômeno linguístico apresenta perpetuamente duas faces que se correspondem e 

das quais uma não vale senão pela outra” (SAUSSURE, 2004, p. 15). Para Saussure, a língua 

é um sistema de signos formados pela união do sentido e da imagem acústica. Temos, então: o 

significado: o sentido, o conceito, a ideia, a representação mental de um objeto ou da 

realidade social em que nos situamos – a contraparte inteligível do significante; e o 

significante: a imagem acústica do significado, sua parte sensível. Estas “duas faces da mesma 

moeda” (o signo), “estão intimamente unidos e um reclama o outro” (SAUSSURE, 2004, p. 

80; CARVALHO, 2005, p. 31). 
 
O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e 
uma imagem acústica. Esta não é som material, coisa puramente física, mas 
a impressão psíquica desse som, a representação que dele nos dá o 
testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se chegamos a 
chamá-la “material”, é somente neste sentido, e por oposição ao outro termo 
da associação, o conceito, geralmente mais abstrato. (SAUSSURE, 2004, p. 
80) 

 
Negar prioridade aos estudos histórico-comparativistas do século XIX foi uma das 

mais importantes rupturas estabelecidas por Saussure. A questão de relevância para Saussure 

era a leitura sincrônica, indo contra a concepção diacrônica vigente que, de tão usada, chegou 

a fazer supor em alguns que a Linguística era basicamente uma disciplina histórica49. 

Entendida a língua como um sistema estrutural, seria inevitável, em nome da coerência, que 

                                                
49 Humboldt foi um dos poucos de sua época (século XIX) que não se voltaram quase que exclusivamente ao 
estudo histórico das línguas. Para ele importava o que denominou de “aspecto criativo da habilidade linguística” 
humana, ou seja, entender a linguagem significa entender a capacidade viva que têm os falantes de produzir e 
entender os enunciados. Estariam em segundo plano as consequências observáveis do ato de falar ou de escrever. 
Veja detalhes em Robins (1983, p. 141). 
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se observasse o fenômeno linguístico estudando-o em suas relações internas, sintagmáticas e 

paradigmáticas, a única e verdadeira realidade tangível que se lhe apresenta. 
 
A Linguística sincrônica se ocupará das relações lógicas e psicológicas que 
unem os termos coexistentes e que formam sistema, tais como são 
percebidos pela consciência coletiva. [...] O objeto da Linguística sincrônica 
geral é estabelecer os princípios fundamentais de todo sistema 
idiossincrônico, os fatores constitutivos de estado de língua. (SAUSSURE, 
2004, p. 116-117) 

 
Saussure distinguiu langue (língua), o sistema de signos, de parole (fala), os atos 

individuais imprevisíveis e ilimitados do falante. Para Saussure, “a linguagem tem um lado 

individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. [...] A linguagem é a 

faculdade natural de usar uma língua, ao passo que a língua constitui algo adquirido e 

convencional” (SAUSSURE, 2004, p. 16-17). Portanto, a língua deveria ser o objeto de 

estudos sistemáticos da Linguística, já que fala e falante são fenômenos extra-linguísticos. 

Segundo a linguística saussureana, as relações sintagmáticas baseiam-se no caráter 

linear do signo linguístico: é impossível a pronúncia simultânea de dois elementos. Há, 

portanto, uma sucessão linear dos elementos da língua – a chamada “cadeia da fala”. Quando 

as relações que surgem da associação que o indivíduo faz com termos que não estão presentes 

no discurso, mas com os quais os termos que estão presentes no discurso se comparam de 

variadas formas, trata-se de relações paradigmáticas. A relação paradigmática é uma relação 

associativa com elementos que estão fora do discurso, portanto fora do plano sintagmático 

(CARVALHO, 2005, p. 101). 

Não sem motivos Saussure é considerado o Pai da Ciência Linguística. Seus 

postulados deram origem a uma série de correntes, e raros são os estudiosos da disciplina que 

não lhe fazem referência ou lhe tomam como ponto de partida. Por exemplo, segundo 

Carvalho (2005, p. 133-135), de uma forma ou de outra, todas essas escolas se basearam no 

pensamento saussuriano: Escola de Genebra: Bally, Sechehaye, Frei; Escola Fonológica de 

Praga: Jakobson, Trubetzkoy; Escola Funcionalista de Paris: Martinet, Benveniste; Escola de 

Copenhague (estruturalista propriamente dita): Hjelmslev, Uldall, Bröndal, Togeby. Suas 

ideias irradiaram-se também para outras ciências, sendo a base do movimento estruturalista 

ampliado nos anos trinta. #Atingiu seu apogeu nas décadas de sessenta e setenta. 

O outro dos dois mais importantes destaques da Linguística do século XX é Noam 

Chomsky. Em 1957, ao publicar Syntatic Strucutures, ele propõe a gramática gerativa, 

concepção que se distanciava fortemente do padrão estruturalista e behaviorista anteriormente 

dominante, tornando-se desse modo um “divisor de águas”. Nenhuma outra abordagem 
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teórica até então havia proposto objetivos tão arrojados: realizar uma descrição de tudo o que 

constitui a competência linguística do falante nativo. Para Chomsky, a competência é 

capacidade do sujeito falante de formar e de reconhecer frases gramaticais na infinidade das 

construções possíveis de uma língua, enquanto a performance é a realização concreta da 

competência. Segundo Kristeva (1969, p. 293), “é por meio da gramaticalidade baseada na 

‘intuição do locutor’ que se infiltra, na teoria rigorosamente formalizada de Chomsky, o seu 

fundamento ideológico, a saber, o sujeito falante que os bloomfieldianos queriam afastar de 

sua análise”.50 

Chegamos, então, ao segundo momento descrito no início desta seção. Trata-se de um 

período histórico bem mais recente e marcado por várias novas teorias que, de uma forma ou 

de outra, deslocaram o foco de atenção da investigação para além da língua em si, destacando 

aspectos que poderiam ser chamados aqui de pragmáticos – que, como já vimos, foram 

denominados por Saussure de “extra-linguísticos”.  

Embora esse amplo movimento tenha se consolidado efetivamente nos anos sessenta, 

podemos observar seu surgimento já na primeira metade do século XX, ocorrido intensamente 

com a obra de Mikhail Bakhtin na URSS. Bakhtin criticou ao mesmo tempo Freud, porque 

lhe faltava uma teoria da linguagem, e Saussure, porque lhe faltava entender que o signo 

linguístico é o lugar da ideologia (CALVET, 2002, p. 20-21; WEEDWOOD, 2002, p. 148-

155). Para ele não é possível conceber a enunciação monológica a não ser como uma 

abstração. Bakhtin afirma que a insistente suposição de língua como sistema fechado e solto 

de seu contexto é herança da longa tradição de estudos histórico-comparativos, e do papel 

ideológico-histórico que a língua estrangeira exerceu nos inúmeros processos de colonização 

ocorridos nas interações entre as civilizações. Para ele, trata-se do ranço “das línguas mortas-

escritas-estrangeiras” que permanecia enviesado nas perspectivas epistemológicas dos estudos 

da linguagem. Como a linguagem no pensamento bakhtiniano é concebida historicamente, a 

noção de enunciado é bastante relevante. São as condições em que o discurso acontece que 

fazem dele um enunciado, muito para além de sua composição léxica. Uma simples palavra 

emitida por um locutor (“Bem...”), cuja resposta do alocutário não vá além do silêncio, dá 

àquela palavra toda uma condição de enunciado que extrapola sua condição 

“monoleximática” (BRAIT; MELO, 2005, p. 65-67).  

A perspectiva da presença do falante, daquele que enuncia, nos fenômenos linguísticos 

também deve muito à Émile Benveniste, provavelmente o primeiro linguista sob a influência 

                                                
50 Nesta mesma época desenvolve-se, em paralelo às ideias chomskyanas, uma concepção funcionalista 
preocupada em identificar as funções da língua, com forte ênfase no campo da fonologia. 
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de Saussure a propor uma análise da língua com base na enunciação. Não obstante tenha se 

mantido vinculado epistemologicamente aos pressupostos estruturalistas – conservando 

“viva”, desse modo, a linhagem saussuriana – Benveniste rompe com a perspectiva 

fortemente instaurada por Hjelmslev de um estruturalismo no qual é impensável a presença do 

falante. Ora, esse tal falante traria uma instabilidade impraticável a qualquer prática de 

investigação científica, devido às particularidades únicas dos contextos em que as 

enunciações são realizadas. Para o estruturalismo hjelmsleviano – e, não se pode negar, 

saussuriano – falante e contexto são fenômenos extralinguísticos, questões imprevisíveis que 

estão fora do sistema linguístico e, portanto, da ciência Linguística. 

De modo geral, muitos dos contrapontos propostos nesta fase à Linguística Moderna, 

nascida na virada do século XX, se devem ao preço pago por Saussure pela obtenção da 

legitimidade junto ao paradigma de cientificidade próprio do espírito de sua época: a falta de 

uma inserção da Linguística em reflexões de natureza social, política e econômica. Esse foi 

um dos grandes vetores de reconstrução do campo51.  

Foi o que motivou também o surgimento da Análise do Discurso, surgida na França da 

década de 1960. Muito embora não se possa hoje também falar em apenas uma AD, ou 

mesmo em apenas uma AD Francesa, é possível – não sem alguma arbitrariedade – considerá-

la a partir de sua inscrição neste recorte histórico. Sua preocupação prioritária é analisar as 

construções ideológicas presentes nos textos, sendo atualmente muito aplicada, por exemplo, 

para analisar as ideologias contidas na mídia publicitária. Seu viés epistemológico nasce na 

filosofia do materialismo histórico marxista, que questiona a prática das ciências humanas e 

sua tendência idealista. Já a abordagem da AD proposta por Michel Pêcheux nasce do 

confronto da História, da Psicanálise e da Linguística. Segundo Pêcheux, a obra de Saussure 

foi útil para a constituição da Fonologia, da Morfologia e da Sintaxe, mas foi insuficiente para 

a criação da Semântica. Temos ainda a Análise Crítica do Discurso (ACD) que se baseia 

fortemente nos papéis sociais dos envolvidos para interpretar as “entrelinhas da interação”. As 

relações entre os sujeitos são construídas pela interação e na interação. Do ponto de vista 

metodológico, tem como pressuposto que, além de observar a realidade, é fundamental mudá-

la (FAIRCLOUGH, 2001). 

Devido à mesma motivação, não é difícil imaginar a quantidade de áreas do 

conhecimento científico que têm legitimamente se debruçado sobre os fenômenos de 

“interação verbal”, tais como a Psicologia, a Educação, a Ciência Política, a Sociologia, a 

                                                
51 Um outro vetor seriam as inquietações filosóficas sobre a linguagem, sobretudo epistemológicas e ontológicas, 
discutidas na seção anterior. 
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Antropologia e os Estudos Etnográficos, entre outras, além, é claro, da própria Linguística. 

Nesta última, muitas especialidades têm surgido movidas pelo interesse principal de dar conta 

dessa questão, também com diversificadas inspirações epistemológicas. E seja qual for o 

conceito de sentido que as alimente, terminam sendo classificadas nesse grande campo de 

investigações chamado “Análise da Interação Verbal”. É o caso, por exemplo, da Análise da 

Conversação, também originada nos anos 1960 a partir dos estudos sociológicos, 

especialmente da Etnometodologia. Por sua vez, toda a história do estudo da linguagem na 

Antropologia (com Boas, Sapir, Whorf, Malinowski, entre outros), com seus respectivos 

princípios e métodos, trouxe para a Etnografia da Comunicação a preocupação em observar a 

interação como sendo uma prática cultural que ocorre na linguagem. Desse tema surgiu um 

variado leque de questões, quase sempre empiricamente tratadas pelo método etnográfico da 

observação participante, pela inserção do pesquisador na comunidade sob análise, com a 

finalidade de se identificarem as práticas e normas na organização da comunidade, 

estabelecendo associações com o comportamento linguístico. Dentre os grandes nomes dessa 

também chamada “Antropologia Linguística”52 destacam-se, entre outros, Franz Boas, 

Edward Sapir e Benjamin Whorf.  

Pela imbricação entre todas essas especialidades e correntes teóricas, as várias 

interseções existentes entre elas impossibilitam uma delimitação suficientemente exata e 

capaz de sustentar uma tipologia bem definida e totalmente aceita. Mas nesse quesito nada se 

compara à heterogeneidade da Pragmática. Teorias as mais diversas que podem ser 

classificadas sob este grande “guarda-chuva” derivam de várias áreas ou tradições do 

conhecimento: da Filosofia da Linguagem à Linguística, passando, por exemplo, pela 

Semiótica e pelo Pragmatismo53. Entretanto, mesmo não apresentando os contornos de um 

movimento uniforme, a Pragmática tem hoje grande importância entre muitos estudiosos da 

linguagem a ponto de ser chamada, como já vimos, de “guinada pragmática” ou “reviravolta 

linguístico-pragmática”54. 

 
Mesmo que se admita a variedade presente na Pragmática, também se deve 
admitir que as autoras e autores desse domínio têm certos pressupostos em 

                                                
52 Vide a discussão sobre “Antropologia Linguística” versus “Linguística Antropológica” em Duranti (2001, p. 
3-7). “[...] A diferença entre os nomes ‘antropologia linguística’ e ‘linguística antropológica’ tem a ver com 
histórias, identidades profissionais e interesses teóricos diferentes.” (DURANTI, 2001, p. 2). 
53 Na verdade, a depender da amplitude que se dê ao significado de “aspectos pragmáticos”, quase todas as 
especialidades acima descritas como parte da “Linguística Pós-saussuriana” poderiam ser classificadas como 
pragmáticas. E aí as áreas do conhecimento de onde se derivariam as teorias pragmáticas se estenderiam à 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, Psicanálise, entre outras. 
54 Como vimos em nota de rodapé na seção anterior, até mesmo dentro da Pragmática há muita controvérsia 
sobre o autor e a natureza desta “guinada”. 
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comum. [...] A Pragmática analisa, de um lado, o uso concreto da linguagem, 
com vistas em seus usuários e usuárias, na prática linguística; e, de outro 
lado, estuda as condições que governam essa prática. Assim, em primeiro 
lugar, a Pragmática pode ser apontada como a ciência do uso linguístico. [...] 
A Pragmática aposta nos estudos da linguagem, levando em conta também a 
fala, e nunca nos estudos da língua isolada de sua produção social. [...] Um 
segundo ponto acordado entre os estudiosos e estudiosas dessa área é que os 
fenômenos linguísticos não são puramente convencionais, mas sim 
compostos também por elementos criativos, inovadores, que se alteram e 
interagem durante o processo de uso da linguagem. [...] Explicar a 
linguagem em uso e não descartar nenhum elemento não-convencional: esses 
dois pontos comuns aos estudos pragmáticos formam uma linha derivada da 
história da preocupação com o uso linguístico. (PINTO, 2001, p. 47-49). 

 

Vamos, então, nos deter agora na Pragmática que foi desenvolvida no interior da 

Linguística, embora nesse caso não se percam as influências de outras áreas, sobretudo da 

Filosofia da Linguagem (sobretudo no caso da TAF). Para isso, a ela nos referiremos como 

Pragmática Linguística ou, simplesmente, Pragmática. 

Não é difícil entender porque o israelense Yehoshua Bar-Hillel se referiu certa feita à 

Pragmática como a “lata de lixo da Linguística”. Ou seja, como o recipiente onde se despejam 

as muitas questões sobre os “usuários dos signos” que, não sendo próprias às discussões das 

teorias sobre linguagem, terminam por ali a se amontoarem tão difusa quanto aleatoriamente 

(DASCAL, 1982, p. 7-8). Falar em Pragmática, então, é ainda referir-se a uma área de estudos 

extremamente imprecisa, sendo tal expressão muitas vezes entendida mais como um aspecto 

de determinadas abordagens que consideram elementos contextuais nos fenômenos 

linguísticos, por exemplo, do que como uma área de pesquisa autônoma. Aqui e acolá se faz 

referência, portanto, à expressão “teorias pragmáticas” para classificá-las. Junte-se a isso o 

fato de os estudos historicamente associados à fundação da Pragmática, enquanto 

preocupação sistemática de estudos, serem basicamente de filósofos e não de linguistas 

propriamente ditos, como é o caso do próprio Bar-Hillel, além de Austin, Searle, Morris, 

Stalnaker, Carnap e Wittgenstein, entre outros filósofos associados aos estudos pragmáticos 

(DASCAL, 1982, p. 7; MARCONDES, 2005, p. 7).  

Mas, ainda que Bar-Hillel tenha usado aquela expressão em 1971, é provável que hoje 

pouco dessa confusão conceitual tenha se modificado. É o que se observa, por exemplo, nas 

quase vinte (aceitáveis) propostas de conceito apresentadas por Levinson (2007), como um 

esforço didático de enriquecimento crescente do significado a que tenta chegar nas primeiras 

páginas de seu conhecido livro “Pragmatics”.  Tal esforço dá bem uma ideia das dificuldades 

em se dizer, afinal, o que é esta especialidade ou campo de estudos sobre a linguagem. Ciente 
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disso, em verdade, Levinson (2007, p. 1) anuncia de entrada sua despretensiosa intenção 

naquele capítulo introdutório: examinar “[...] algumas definições do campo, que, apesar de 

não serem plenamente satisfatórias, servirão, pelo menos, para indicar o âmbito aproximado 

da pragmática linguística”. Mas não vá o leitor de “Pragmatics” nutrir esperanças de que 

algum conceito “definitivo” efetivamente surja mais adiante no decorrer do livro, porque irá 

se frustrar. Parece ainda “não ser deste mundo” tal empreendimento.55 

Existem algumas possíveis descrições da origem e especificidade da Pragmática que 

foi desenvolvida no interior da Linguística. Uma delas é realizada em contraposição à 

Semiótica e mostra que foi Charles Morris quem primeiro fez uso do termo “pragmática” para 

designar uma nova disciplina que se desdobraria da Semiótica (esta uma “ciência dos signos” 

ou “teoria geral dos sinais”), nascida no início do século XX a partir dos estudos de Charles 

Peirce e Saussure. Entendida a semiosis, grosso modo, como um processo em que alguma 

coisa funciona como sinal para alguém, estava estabelecida a relação triádica da Semiótica 

proposta por Peirce: 1) o sinal em si; 2) aquilo que ele designa; 3) o indivíduo para quem ele 

funciona enquanto sinal. Morris leva a ideia adiante propondo que tal relação triádica seja 

reconcebida, então, em três disciplinas: sintaxe, o estudo da relação entre os signos; 

semântica, o estudo da relação entre os signos e os objetos aos quais eles se aplicam; e 

pragmática, o estudo da relação entre os signos e seus intérpretes. Nesse caso, como se vê, 

falar em Pragmática é designar uma disciplina que nasce da Semiótica.56 

Outra descrição da Pragmática pode ser estabelecida nas discussões que a definem em 

contraposição à Semântica (e, algumas vezes, em contraposição à Sintaxe). Esta fronteira 

geralmente se estabelece em função da noção de contexto de uso. Como afirma Moura (2000, 

p. 66), “a significação que independe de contexto é colocada no campo da semântica, e a 

significação contextualmente dependente é colocada no campo da pragmática”. O problema 

passa a girar em torno das muitas possíveis definições de contexto, de maneira que aspectos 

contextuais podem ser sustentados como presentes na constituição do sentido realizado na 

Semântica, e não necessariamente na Pragmática. Entra em jogo uma série de aspectos 

inerentes ao fenômeno da significação, tais como a referência, a denotação. Deparamo-nos 

também com vários fenômenos linguísticos, tais como a pressuposição, o acarretamento, as 
                                                
55 Note o leitor que a “Pragmática Linguística” a que Levinson (2007) se refere se situa na perspectiva da 
Linguística e da Filosofia da Linguagem de origem anglo-americana, de onde partem os autores das principais 
teorias reunidas no seu livro (alguns dos quais foram citados por nós na seção anterior). Claro que não se trata, 
como vimos, de uma tradição qualquer, já que grande parte do que se tem estudado no campo se refere à 
produção de tais estudiosos. Não obstante, autores de origem francesa e alemã têm também participação 
relevante nas pesquisas pragmáticas (como Jacques e Apel, entre outros). 
56 Maiores detalhes sobre esta relação da pragmática com a Semiótica podem ser vistos em Dascal (1982, p. 8-9), 
Armengaud (2006, p. 11), Levinson (2007, p. 1-2) e Marcondes (2005, p. 7-8). 
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implicaturas. E todos eles são quase sempre fixados frouxamente entre Pragmática e 

Semântica. É assim que na tentativa de fixar as fronteiras da Pragmática vemo-nos, 

repentinamente, de volta à “lata de lixo” de Bar-Hillel. 

A propósito dessa questão, podemos citar as tentativas de desenvolvimento da TAF 

como uma outra das possíveis definições da Pragmática Linguistica. De fato, como afirma 

Marcondes (2004, p. 164), um dos autores cujas propostas teóricas no campo da Filosofia 

tiveram grande influência na Linguística é Austin. Por isso seu pensamento (sobretudo a 

TAF) costuma ser situado juntamente com o segundo Wittgenstein, Searle e Grice tanto na 

Filosofia da Linguagem Ordinária – em contraposição à Filosofia da Linguagem Formal de 

Frege, Russel, Carnap e do primeiro Wittgenstein (onde se apoia a semântica tradicional 

descrita na seção anterior) – como também na Pragmática Linguística (juntamente com Grice, 

outro autor muito incorporado pela Linguística). Neste sentido, Levinson (2007, p. 308) 

destaca o que ele entendeu como os aspectos do trabalho de Austin “que tiveram impacto 

mais direto sobre a teorização linguística” e que qualificou (somadas as contribuições de 

sistematização de Searle) como a Tese da Irredutibilidade, ou simplesmente Tese. Ele 

apresenta algumas críticas à TAF, reunidas num conjunto que denominou de Antítese 

(estariam assim, dispostos em oposição, os teóricos da Tese e os da Antítese). A Tese se 

fundamenta basicamente nos seguintes princípios: 1) as enunciações, além de expressar 

proposições, executam ações; 2) ao fazer algo na medida em que diz algo, tal ação possui “um 

nível privilegiado de ação”, que é o ato ilocucionário ou o próprio ato de fala; 3) há uma 

forma básica (em muitas línguas) em que tais proferimentos ocorrem, a saber, a forma Eu (por 

meio disto) Vp você (que) S’ (onde Vp é “verbo performativo” e S’ é “sentença subordinada 

integrante”); 4) a força ilocucionária se caracteriza a partir do conjunto de condições de 

felicidade (CFs), estas detalhadas por Searle em condições preparatórias, de conteúdo 

proposicional e de sinceridade.  

A Antítese reúne as ideias de alguns autores de que a chamada força ilocucionária 

nada mais seria do que parte comum da Sintaxe e da Semântica, fato que dispensaria uma 

teoria especial uma vez que as teorias sintáticas e semânticas existentes já dariam conta desse 

fenômeno (LEVINSON, 2007, 312-313). Em poucas palavras, os performativos seriam 

semelhantes a outros tipos de enunciados (por exemplo, alguém quando ameaça outrem faz da 

ameaça uma verdade). Isso ficaria muito claro nos performativos explícitos e poderia ser 

deduzido nos implícitos a partir do princípio sintático-semântico de que “toda sentença tem 

como sua oração mais alta na estrutura sintática profunda ou subjacente uma oração da forma 

de” Eu (por meio disto) Vp você (que) S’ (LEVINSON, 2007, p. 313). Esta chamada Hipótese 
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Performativa (HP) que representa o “ataque à Tese” tem suas bases detalhadas em, além 

deste, cinco outros argumentos, dentre os quais destacamos também o sexto: “a força 

ilocucionária é semântica (no sentido vericondicional) e é inteiramente especificada pelo 

significado da própria oração performativa” (LEVINSON, 2007, p. 317). Levinson (2007, p. 

318-319) conclui que a Antítese “malogra” na sua tentativa de “trazer o que parece ser um 

aspecto irredutivelmente pragmático do significado para áreas relativamente bem 

compreendidas da teoria linguística”. Afinal, haveria obstáculos difíceis de serem superados 

no âmbito da semântica e da sintaxe. Na semântica, temos o problema da 

vericondicionalidade associada ao dizer – ou seja, a verdade ocorrendo quando o proferimento 

é feliz – que levaria ao reducionismo absurdo de igualar, por exemplo, (1) “Eu afirmo a você 

que a Terra é plana” – Eu (por meio disto) Vp você (que) S’ – à (2) “A Terra é plana”. Essa 

suposição de que um enunciado que atende a CFs possui, por isso mesmo, condições de 

verdade fracassaria evidentemente na ligação linguagem-mundo. Na Sintaxe, outros tantos 

problemas aparecem, sobretudo, na medida em que os proferimentos não chegam a se referir 

diretamente ao falante ou quando o interlocutor não é o alvo do proferimento (LEVINSON, 

2007, p. 330-331). Outro caso interessante é o das tag questions, que modificam com sua 

força interrogativa a força assertiva de uma oração declarativa (LEVINSON, 2007, p. 332). É 

possível sustentar, portanto, que esse esforço em reduzir a pragmática à semântica e à sintaxe 

se torna incapaz de explicar os diferentes usos de (1) e (2) logo acima (LEVINSON, 2007, p. 

323) ou nos casos sintáticos citados. Tal esforço levaria a muitas incoerências semânticas e 

sintáticas. A TAF possui elementos originais e próprios que precisam ser levados em conta 

para o enriquecimento do estudo dos fenômenos linguísticos (LEVINSON, 2007, p. 334). O 

autor ainda trata dos Atos de Fala Indiretos (AFIs) como sendo um problema tanto para a 

Tese quanto para a Antítese (LEVINSON, 2007, p. 334), levantando as dificuldades oriundas 

da filiação de ambas à Hipótese da Força Literal (HFL), segundo a qual existe uma correlação 

simples entre forma e força, ou seja, “a força ilocucionária está embutida na forma da 

sentença” (LEVINSON, 2007, p. 335-336). Mas, como já havia previsto Wittgenstein, na 

prática a enorme diversidade no uso das sentenças as distancia tremendamente da 

possibilidade de existência de um conjunto fechado de funções ou atos de fala, o que contraria 

os esforços realizados, sobretudo por Searle, nesta direção (LEVINSON, 2007, p. 337; p. 

357). 

Por sua vez, embora reconhecesse essa persistente dificuldade a respeito dos contornos 

da Pragmática em relação a outras áreas dos estudos linguísticos (ou da linguagem), 

Rajagopalan (1999) há dez anos defendia a ideia de que os estudos pragmáticos já se 
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encontravam naquele momento numa fase de maturidade, passado o período mais intenso de 

polêmicas em torno de sua identidade enquanto campo de pesquisas acadêmicas – 

amplamente descrita pelo autor –, sobretudo no que diz respeito a sua posição no famoso eixo 

sintaxe-semântica-pragmática. Conclui ele, com a ajuda de uma vasta bibliografia, que 

provavelmente a fluidez de suas fronteiras é uma característica sua inevitável e pode estar 

promissoramente relacionada com um potencial poder articulatório entre a Linguística 

Teórica e a Aplicada, e destas com disciplinas conexas em torno de questões sociais 

relevantes. 

 

 

3.1.3 Laboratório e Metáfora 

A superação da literalidade plena que na perspectiva da semântica tradicional 

caracterizaria o discurso científico se revela também em algumas discussões clássicas, 

realizadas principalmente desde a metade do século passado por importantes estudiosos da 

ciência (historiadores, filósofos etc.), que abordam com significativa centralidade o papel do 

uso metafórico na elaboração laboratorial das ciências.57 Dentre os que se destacam neste 

grupo, um dos mais significativos é Thomas Kuhn. Entre seus textos sobre o assunto merece 

atenção especial “Metaphor in Science” (KUHN, 1993; 2006), sua réplica ao artigo 

“Metaphor and theory change: what is ‘metaphor’ a metaphor for?” (BOYD, 1993), 

apresentado por Richard Boyd no célebre congresso “Metaphor and Thought”, realizado em 

1977 na Universidade de Illinois58. A discussão sobre história da ciência59 proposta por Kuhn 

– e mundialmente conhecida desde a publicação do seu clássico de 1962, The Structure of 

Scientific Revolutions – 60 resume-se na ideia de que as ciências apresentam historicamente 

                                                
57 Embora neste caso as ciências exatas e da natureza sejam o grande fenômeno sob discussão – para Kuhn, por 
exemplo, as humanidades estariam ainda em um estágio de pré-ciência – o conceito de laboratório deve ser aqui 
entendido em sentido amplo: como o espaço de construção discursivo-social coletiva das teorias pelos cientistas. 
Neste (metafórico) sentido, portanto, podemos falar do laboratório de produção das ciências sociais e sociais-
aplicadas. A conhecida e interessante discussão de Bruno Latour sobre a produção científica laboratorial pode 
ser vista em Latour (2000; 2001) e Hockman (1994). 
58 Ambos os textos constam originalmente na conhecida edição dos anais do evento, publicada por Andrew 
Ortony sob o mesmo título do congresso (ORTONY, 1993), na qual também consta, entre outros artigos, “More 
about metaphor” (BLACK, 1993), a discussão subsequente de Max Black ao seu seminal artigo “Metaphor”, 
umas das referências base usadas por Boyd no artigo comentado por Kuhn (2006, p. 241). 
59 Embora físico de formação (graduação e doutorado), Kuhn trabalhou nos departamentos de História e de 
Filosofia em Berkeley, Princenton, no MIT, entre outros centros universitários. Sua discussão está inserida no 
encontro dos campos da filosofia da ciência e da história, sendo frequentemente denominada como uma filosofia 
histórica da ciência e representante da chamada guinada historicista. Maiores detalhes podem ser vistos em: 
Baltas, Gavroglu e Kindi (2006, p. 371 em diante). 
60 Kuhn repensou alguns aspectos específicos desta sua abordagem inicial desde então. Estas reflexões podem 
ser lidas na recentemente publicada coletânea de ensaios filosóficos: KUHN, Thomas S. O caminho desde a 
estrutura. São Paulo: Unesp, 2006. 
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dois tipos de desenvolvimento, distinguidos um do outro basicamente pela maneira como se 

relacionam com a manutenção dos seus paradigmas científicos: o normal e o revolucionário 

(KUHN, 1991; 2006; CONANT; HAUGELAND, 2006). “É claro que, vivendo em um 

paradigma, o cientista pouco se empenha para inventar novas teorias ou descobrir novos fatos, 

chegando até a mostrar-se intolerante para com eventuais propostas alternativas ao seu 

framework.” (OLIVA, 1994, p. 84). As comunidades científicas61 produzem a sua ciência 

normal à luz dos paradigmas que lhes conduzem a ação e que, por sua vez, são dela semente e 

fruto (numa complexa relação circular) até que, em função de crises (das citadas revoluções), 

se estabelecem novos paradigmas, os novos mantenedores da lógica das comunidades.  

Kuhn afirma que, enquanto o trabalho padrão do cientista é a produção de ciência 

normal, caracterizada pelo discurso devidamente acomodado ao paradigma vigente, as 

revoluções científicas, ao contrário, agindo na incapacidade da ciência normal de continuar 

convencendo os pares no interior das comunidades científicas, ocorrem em momentos mais 

curtos e intensos e se caracterizam pela criticidade do discurso. “O novo paradigma redefine 

os problemas e as incongruências até então insolúveis e dá-lhes uma solução convincente; é 

nessa base que se vai impondo à comunidade científica” (SANTOS, 2003, p. 134). A 

inauguração dos novos paradigmas nas revoluções ocorre necessariamente num nível 

linguístico – “Não se pode passar do velho ao novo simplesmente por um acréscimo ao que já 

era conhecido. Nem se pode descrever inteiramente o novo no vocabulário do velho ou vice-

versa” (KUHN, 2006, p. 25-26). O novo discurso, todavia, como representante conceitual da 

nova visão hegemônica, já não mais apresenta qualquer tom crítico. Então, os períodos de 

desenvolvimento revolucionário apresentam, segundo Kuhn, mudanças que ocorrem na 

linguagem de maneira mais radical do que as produzidas no interior da ciência normal, ou 

seja, não se trata apenas de uma atualização dos significados por meio de acréscimos graduais 

                                                
61 Bourdieu prefere “campo científico” em vez de “comunidade científica”, distinguindo-se de Kuhn na medida 
em que enfatiza o caráter de competição (por capital simbólico) dos cientistas em suas pesquisas. Para ele a 
chamada comunidade, na realidade, é um grande “[...] campo de lutas, estruturalmente determinado pelas 
batalhas passadas, no qual agentes/cientistas buscam o monopólio da autoridade/competência científica.” 
(HOCKMAN, 1994, p. 209). Tal luta se estabelece em função do chamado crédito científico, um capital 
simbólico associado a reconhecimento e poder e, eventualmente, convertido em outros tipos de capital. Para 
Bourdieu “[...] esse é mais um mercado particular dentro de uma ordem econômica capitalista. [...] Toda 
estratégia científica é uma estratégia política de maximização de lucro científico” (HOCKMAN, 1994, p. 210). 
Em outras palavras, Bourdieu recusa o termo “comunidade” que, para ele, é “[...] um dissimulador da dinâmica 
real da ciência” (HOCKMAN, 1994, p. 212). Por sua vez, Knorr-Cetina fala em uma “arena científica”, locus de 
“[...] relações de dependência mútua em termos de recursos e suporte, [...] não concebidas a partir de objetivos 
individuais dos participantes, cientistas e não-cientistas, [...] mas transações contínuas e contextualizadas, nas 
quais o próprio interesse é fruto de negociação, que pode oscilar entre conflito e cooperação.” (HOCKMAN, 
1994, p. 227). 
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de entendimento dos fenômenos correspondentes, mas de uma reconcepção das unidades 

categorizadas a que se referem as novas expressões. Por exemplo: 
 
O que tinham sido exemplos paradigmáticos de movimento para Aristóteles 
– da bolota para o carvalho ou da doença para saúde – não eram, de modo 
algum, movimentos para Newton.62 Na transição, uma família natural deixou 
de ser natural; seus membros foram redistribuídos entre conjuntos 
preexistentes; e apenas um deles continuou mantendo o nome antigo. 
(KUHN, 2006, p. 42) 

 

Como as mudanças revolucionárias apresentam mudanças centrais nos modelos, elas 

fazem surgir novas analogias e metáforas como base das novas taxonomias surgidas, uma vez 

que os novos conceitos que propõem se estabelecem na mudança de conjuntos de 

similaridades e diferenças – pela justaposição de objetos ou fenômenos – no seu confronto 

com as taxonomias e conhecimentos vigentes.  
 
Assim, para os aristotélicos, o movimento era um caso especial de mudança, 
de modo que a pedra que cai era como o carvalho que cresce, ou como a 
pessoa convalescendo de uma doença. Esse é o padrão de similaridades que 
constitui uma família natural para esses fenômenos, que os coloca na mesma 
categoria taxonômica e que teve de ser substituído no desenvolvimento da 
física newtoniana. (KUHN, 2006, p. 43, grifos do autor) 

 
Assim, estas novas justaposições – cuja finalidade é manter a nova taxonomia – são 

propostas aos não iniciados (por exemplo, através de publicações de manuais especializados) 

que, por sua vez, são instigados a aprenderem a também reconhecerem as novas similaridades 

apresentadas.  

 
Se a exibição é bem-sucedida, os novos iniciados emergem com uma lista 
das características relevantes para a relação de similaridade requerida – isto 
é, com um espaço de características [feature space] no interior do qual os 
itens antes justapostos são firmemente agrupados como exemplos da mesma 
coisa e, em simultâneo, separados de objetos ou situações com que eles 
poderiam, de outro modo, ter sido confundidos. [...] As justaposições 
semelhantes a metáforas que mudam em épocas de revolução científica são, 
portanto, fundamentais para o processo pelo qual é adquirida a linguagem, 
seja ela científica ou não. Apenas depois de esse processo de aquisição ou de 
aprendizagem ter passado de um certo ponto é que a prática da ciência pode 
começar. [...] A violação ou distorção de uma linguagem científica 
anteriormente não-problemática é a pedra de toque para a mudança 
revolucionária. (KUHN, 2006, p. 43-45, grifos nossos) 

 

                                                
62 “Quando o termo ‘movimento’ ocorre na física aristotélica, ele se refere à mudança em geral, não apenas à 
mudança de posição de um corpo físico. A mudança de posição, o tópico exclusivo da mecânica para Galileu e 
Newton, é para Aristóteles uma entre várias subcategorias do movimento. Outras incluem crescimento (a 
transformação de uma bolota em um carvalho), [...].” (KUHN, 2006, p. 28) 
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Antes de Kuhn, Max Black já havia realizado uma associação entre metáforas e 

modelos conceituais científicos. Na verdade, ele é tomado como referência ao mesmo tempo 

por Kuhn e por Boyd para esta discussão sobre o papel das metáforas nos processos de 

descoberta científica. O próprio Black (1993) reviu seu conceito – originalmente 

desenvolvido no seu clássico artigo “Metaphor” – estreitando ainda mais a relação entre 

metáforas e modelos. Entretanto, Boyd e Kuhn se opõem frontalmente na forma como 

criticam a perspectiva de Black, sobre o uso metafórico nas atividades científicas, em função 

das diferentes perspectivas filosóficas que abraçam. Para Boyd: 
 
The use of metaphor is one of many devices available to the scientific 
community to accomplish the task of accommodation of language to the 
causal structure of the world. By this I mean the task of introducing 
terminology, and modifying usage of existing terminology, so that linguistic 
categories are available which describe the causally and explanatorily 
significant features of the world. (BOYD, 1993, p. 483, grifos do autor) 63 

 

Então, Boyd discorda da concepção proposta por Black, e desenvolvida por Kuhn, 

segundo a qual a metáfora seria ela mesma constituinte intrínseca dos novos aspectos 

“descobertos” na realidade, sendo esta sempre descrita inevitavelmente a partir de uma teoria. 

Para ele, o refinamento taxonômico realizado a partir das teorias, base do desenvolvimento 

das pesquisas científicas, permite as descobertas de novas espécies naturais, integrantes de 

classes reais de objetos. O pressuposto subjacente aqui é o do representacionismo de que já 

falamos. 

Neste sentido, podemos ainda destacar alguns estudos que analisam casos clássicos de 

uso metafórico na elaboração de novos conceitos científicos. É o caso, por exemplo, de Baake 

(2003 p. 68-69), que analisa os usos metafóricos em algumas verdadeiras revoluções 

científicas, como o heliocentrismo proposto por Copérnico no século XVI – em que sol é 

descrito em relação ao sistema solar como o rei que governa a família de estrelas que giram ao 

seu redor –, e a tabela periódica química desenvolvida por Mendelev no século XIX – em que 

os elementos químicos foram organizados através da relação de suas propriedades com as 

harmonias musicais, cujas características sonoras possuem padrões periódicos. O autor 

concebe o papel das metáforas na ciência a partir de um contínuo em que, em um extremo, 

estariam intrinsecamente no processo de criação do conhecimento (“as a tool to build 

                                                
63 Tradução: “O uso da metáfora é um dos muitos dispositivos à disposição da comunidade científica para 
executar sua tarefa de acomodação da linguagem à estrutura causal do mundo. Refiro-me à tarefa de introduzir 
uma terminologia, modificando o uso da terminologia existente, de forma que estas categorias linguísticas 
estejam disponíveis e descrevam significantes aspectos causais e explicativos do mundo.” 
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knowledge”) e, no outro extremo, seriam recursos figurativos destinados a facilitar a 

explicação do conhecimento construído (“to help deliver knowledge”). 

Por sua vez, Contenças (1999) fez uma interessante análise do uso das metáforas na 

produção do conhecimento na genética, em que, com base em recentes concepções sobre a 

construção de conhecimento na ciência (inclusive numa perspectiva pós-moderna), destaca o 

papel central das metáforas e analogias no que chamou de retórica da ciência. A ciência pós-

moderna – comenta a autora com a ajuda de Boaventura de Sousa Santos –, longe do 

pressuposto positivista de uma linguagem descritiva e pura, assume sua natureza analógica a 

partir da qual “as teorias desenvolvidas localmente podem ser transportadas para outros 

lugares cognitivos, fora do seu contexto inicial. Trata-se de um procedimento contrário à 

generalização através da quantidade e da uniformização, mas que privilegia a imaginação” (p. 

39). Para ela, é graças ao uso intenso de metáforas que conceitos centrais da genética 

molecular foram desenvolvidos pelos cientistas, entre 1953 e 1966, em particular o chamado 

“modelo da dupla hélice” sobre a estrutura do DNA (CONTENÇAS, 1999, p. 98-106). 

Então, todas estas questões nos levam naturalmente a compreender que o uso de 

metáforas no discurso científico pode ser tão intenso quanto é, por exemplo, na literatura. É 

claro que tal entendimento está intimamente associado ao conceito de metáfora que se aceite, 

conforme veremos adiante – e já vai longe a época em que uma finalidade meramente 

“figurativo-ornamental” atendia aos estudiosos do fenômeno. Depende também da noção da 

relação linguagem-conhecimento-mundo que, conforme vimos, é tomada aqui numa 

perspectiva igualmente distante da semântica tradicional. De modo que a metáfora é um 

fenômeno linguístico-cognitivo tão inevitável quanto desejável, inclusive para a ciência. Seja 

para produzi-la, seja para ensiná-la a novos iniciados (por exemplo, alunos de graduação) ou 

mesmo para divulgá-la ao público leigo em geral. Entretanto, é possível supor também que há 

usos metafóricos mais ou menos eficazes, no que diz respeito ao enriquecimento conceitual da 

compreensão sobre o fenômeno metaforizado. É o que veremos adiante na seção 3.3, após 

enriquecermos a discussão sobre metáforas na próxima seção. 
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3.2 Uma Caracterização do Fenômeno Metafórico 
 

Dois amigos se reencontram: 
– Estás um trator, hein?! 

– Forte?! 
– Não. Amarelo... 

(Autor desconhecido) 
 

Os tropos64 nos apresentam algumas das mais interessantes situações linguísticas no 

campo da construção do significado, como podemos observar na epígrafe desta seção65. Como 

já dissemos, há especificamente um deles que ocupa papel central como recurso teórico-

analítico nesta tese: a metáfora. Nossa epígrafe nos faz pensar que estratégias de 

ressignificação de conceitos baseadas no uso destes recursos linguísticos podem ser 

extremamente surpreendentes quanto às expectativas dos envolvidos na situação 

interpretativa. Por isso acreditávamos encontrar, como discutimos na problematização, várias 

ocorrências metafóricas nas fases de coleta e análise de dados de nossa pesquisa. 

Assumindo a presença inevitável de ocorrências metafóricas no discurso científico, e 

estando a meio caminho de questionar seus limites e problemas, aprofundamos nesta seção a 

discussão específica sobre metáforas basicamente em três etapas. Primeiro, analisamos 

algumas bases conceituais das suas classificações e definições mais amplas (seção 3.2.1). E 

em seguida, com a ajuda de alguns importantes estudiosos do assunto, descrevemos 

detalhadamente múltiplos aspectos que caracterizam o uso metafórico, ao mesmo tempo em 

que os confrontamos com noções da Pragmática Linguística, vistas na primeira parte deste 

capítulo, cogitando a respeito de aspectos de uma teoria pragmática da metáfora (seção 

3.2.2).66 

 

 

                                                
64 Tropos são figuras de linguagem em que palavras, expressões e frases são usadas para evocar significados 
figuradamente. Os quatro principais tropos são: metáfora, metonímia, sinédoque e ironia. Todavia, como diz 
Levinson (2007, p. 183), é impossível traçar uma fronteira exata entre as figuras de linguagem, como se vê no 
exemplo “A Grã-Bretanha governa as ondas”, que pode ser classificado como metáfora, metonímia ou 
sinédoque. 
65 Uma questão interessante, por exemplo, é o uso de eufemismos no mundo empresarial, como é brevemente 
ilustrado em Moura, G. (2008).  
66 Como o leitor perceberá, os estudos sobre as metáforas que destacamos nesta seção pertencem a diversas áreas 
do conhecimento, o que já revela a riqueza do fenômeno. Recorremos, além da Linguística, à Filosofia da 
Linguagem, à Historia da Ciência, à Filosofia da Ciência, à Psicologia e aos Estudos Organizacionais. Mas há 
ainda muitas outras áreas do conhecimento em que se discutem as metáforas, tais como: história, geografia, 
psicanálise, educação, ciência política, etc. (OSWICK; PUTNAM; KEENOY, 2004). 
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3.2.1 As Grandes Classificações 

A maior parte dos estudos sobre a metáfora realizados até hoje é frequentemente 

classificada, grosso modo, em uma de duas concepções básicas: no primeiro caso ela é um 

fenômeno cognitivo-mental, no segundo é uma ocorrência da linguagem. De um lado do 

extremo temos uma abordagem puramente cognitivista, segundo a qual a metáfora é um 

processo da mente e a linguagem lhe é meramente secundária; a estrutura da linguagem em 

nada afetaria a metáfora. De outro lado temos, como descreve Moura (2009), uma linguística 

de corpus radical, para a qual não há como se elaborar teorias prévias de metáforas, restando 

apenas a construção de uma lista de ocorrências de metáforas e a observação de seus 

diferentes usos67. Estariam contrapostas, desse modo, pensamento e linguagem como espaços 

fenomênicos distintos nos quais, em um ou em outro, as metáforas se realizariam. 

Segundo Moura (H., 2008, p. 181-182), nos anos 1930, com Richards, ganham força 

tanto a inscrição do fenômeno metafórico na dicotomia pensamento-linguagem quanto sua 

concepção enquanto fenômeno essencialmente cognitivo. “Com o trabalho de I. A. Richards, 

tem início uma longa tradição que separa dois planos na metáfora: o plano conceptual (que 

relaciona conceitos) e o plano da expressão (as palavras que são usadas para exprimir esses 

conceitos)”. Além de Richards, que se apoia basicamente na teoria da literatura, Max Black 

desenvolve sua abordagem combinando teoria da literatura à filosofia analítica para propor 

que: 
 
A metáfora é um ‘instrumento cognitivo’, uma espécie de lente que nos 
permite ver o mundo de uma forma determinada. [...] As metáforas 
possibilitam a construção de perspectivas cognitivas, e as palavras são meros 
condutores dos conceitos que dão origem às formas de ver o mundo. A 
dicotomia pensamento e linguagem é reafirmada em toda a sua força. 
(MOURA, H., 2008, p. 181-182) 

 

Ainda a propósito desta classificação, um dos teóricos cognitivistas mais importantes e 

conhecidos (posteriormente às ideias seminais de Richards e Black) é George Lakoff, para o 

qual também a metáfora se realiza efetivamente na mente e nada mais é que um mapeamento 

entre domínios conceituais diferentes, que são estruturada e fortemente relacionados 

(MOURA, 2002). Para Lakoff a metáfora não é uma questão da linguagem, mas uma questão 

                                                
67 De acordo com Berber Sardinha (2007, p. 45), a Linguística de Corpus é “uma área dos estudos linguísticos 
que se ocupa da coleta de grandes quantidades de dados de fala e escrita autêntica, guardados em formato digital, 
para exploração por meio de programas de computador especializados”. Para mais informações sobre a 
Linguística de Corpus recomendamos os interessantes trabalhos de Deignan (2008) e Berber Sardinha e Bárbara 
(2009). Em Berber Sardinha (2007) também há uma descrição de métodos computacionais de seleção de 
metáforas. 
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do pensamento e da racionalidade. Sua ocorrência obedece a convenções do sistema 

conceitual no mapeamento mental e a linguagem cumpre um papel secundário (LAKOFF, 

1993, p. 202-209). Estes conceitos estão originalmente propostos por ele juntamente com 

Mark Johnson na sua teoria conceptual da metáfora: “since communication is based on the 

same conceptual system that we use in thinking and acting, language is an important source of 

evidence for what that system is like.”68 (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 4). 

Não obstante esse padrão persistente de tomar a metáfora essencialmente como uma 

ocorrência cognitiva, muitas das teorias mais recentes têm tendido a reconhecer que a 

dimensão linguística – quer dizer, a presença inevitável da linguagem nas ocorrências 

metafóricas – não pode ser ignorada ou tomada tão secundariamente, e que tampouco seria 

apropriado pensar tal fenômeno como existente apenas no plano da linguagem. Essa oposição 

mente-linguagem vem perdendo força no que diz respeito à sua natureza classificatória 

dicotômica. Estaríamos diante, assim, de uma terceira abordagem que tenta dar conta do 

fenômeno metafórico entendendo-o como um processo mental e linguístico, uma interação 

cognição-linguagem. 

É o que pensa Moura (2007, p. 418), por exemplo, quando diz que “a força cognitiva 

da metáfora está em garimpar no velho (paradigmas e sintagmas pré-definidos) o novo (a 

carga cognitiva de uma metáfora)”. O autor defende a ideia de que há uma sistematicidade no 

uso (tipos) da metáfora, mas diferentemente da teoria conceptual que as trata no campo do 

pensamento (estando a linguagem secundariamente a expressá-la), ele a entende como um 

fenômeno que se realiza no plano da linguagem. Pensamento e linguagem, portanto, não 

seriam dimensões excludentes entre si. Neste sentido, em um outro trabalho mais recente 

(MOURA, H., 2008), ele critica boa parte das tradições de estudos sobre a metáfora por sua 

tendência a binarismos reducionistas como este, ao analisar duas das mais frequentes 

dicotomias: (a já citada) pensamento-linguagem e a sentença-palavra. Para o autor, é mais 

apropriado considerar cada um destes espectros de maneira não polarizada, ou seja, como um 

continuum em que ambos os extremos sejam considerados relacionalmente. Isso porque, 

como argumenta ele, tais dicotomias não fazem sentido uma vez que as construções de 

metáforas dependem, por um lado, tanto de processos cognitivos (pensamento) quanto da 

estrutura semântica de determinada língua (linguagem); e, por outro lado, precisam do 

componente paradigmático como categoria semântica fincada no sistema lexical  (palavra) 

tanto quanto dos processos predicativos realizados em nível sintagmático (sentença). Alguns 

                                                
68 Tradução: “Uma vez que a comunicação é baseada no mesmo sistema conceitual que utilizamos para pensar e 
agir, a linguagem é uma importante fonte de evidência de como é este sistema.” 
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anos antes, o mesmo autor (MOURA, 2002) já criticava a distinção cognitivista “metáfora 

conceptual versus metáfora linguística”, que é montada no pressuposto de que o pensamento 

antecede a linguagem69. Novamente ele aponta a imbricação pensamento-linguagem nos 

processos de interpretação dos variados casos de ocorrências metafóricas, salientando sua 

dependência lexical a partir da perspectiva semântica do léxico gerativo.  

 
No léxico gerativo, a produção de sentido em contexto é atribuída ao 
polimorfismo da representação lexical [...]. A polissemia lógica, por 
exemplo, é preditível a partir da representação lexical. A produtividade da 
interpretação lexical em contexto seria de base semântica. [...] Por exemplo, 
o substantivo livro é um caso de polissemia lógica, com dois sentidos: (a) 
objeto físico, com capa, folhas, etc.; (b) objeto abstrato (informação). Para 
Pustejovsky, esta polissemia está codificada na estrutura do item lexical. 
(MOURA, 2002, p. 157) 

 
Por sua vez, Fossile (2008) apoia-se na proposta apresentada por Moura (2005; 2007) 

para confirmar a já citada crítica dele à dicotomia pensamento-linguagem, enquanto apresenta 

os resultados parciais de sua pesquisa de mestrado sobre a regularidade interpretativa das 

sentenças metafóricas, no caso em questão, em ocorrências com verbos de mudança de estado 

(no caso, os verbos congelar e engessar). Além disso, a autora confirma também em seu 

estudo em andamento a proposta de Moura (2005; 2007) de que a interpretação de uma 

metáfora ocorre em dois níveis, sendo o primeiro a identificação do tipo de metáfora e o 

segundo a identificação da relação sintagmática relevante (FOSSILE, 2008, p. 196). 

A problematização da classificação das teorias metafóricas inscrita em um contínuo 

pensamento-linguagem serve suficientemente ao propósito da discussão que empreendemos 

nesta seção. Afinal, nossa intenção aqui é discutir alguns aspectos mais amplos acerca do 

fenômeno metafórico antes de caracterizá-lo com mais detalhes com vistas à nossa pesquisa, e 

não esgotar a infinidade de possibilidades explicativas e classificatórias sobre o tema, 

produzidas ao longo de mais de 2.500 anos. Não obstante, é interessante lembrar que outras 

classificações, estabelecidas a partir de diferentes critérios, certamente acomodariam com 

mais precisão e riqueza as diversas outras teorias ou perspectivas existentes sobre o assunto. 

Então, além, por exemplo, da Abordagem Interacionista, de Max Black; da Metáfora 

Conceptual, de Lakoff e Johnson; da Linguística de Corpus; poderiam também ser citadas, 

                                                
69 A propósito deste texto (MOURA, 2002) e de volta à nossa epígrafe, o autor usa coincidentemente a mesma 
metáfora de um “fulano-trator” para ilustrar o problema da indefinição interpretativa das ocorrências 
metafóricas, mesmo conhecidos seus contextos de uso. Para o interpretante, um “fulano-trator” poderia ser um 
“fulano persistente ante as adversidades” ou um “fulano que passa por cima de tudo e de todos”. E, embora o 
autor se refira a um processo de cristalização em curso dessa metáfora em torno destes dois significados, nossa 
epígrafe demonstra que a indefinição apontada por ele é, de fato, impossível de ser contida. 
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entre outras: a Metáfora Gramatical de Michael Halliday, que está na base de sua Linguística 

Sistêmico-funcional (HALLIDAY, 2004)70; os estudos de Lynne Cameron, que não chegam a 

compor uma abordagem teórica, mas reúne pressupostos de algumas teorias discursivas e se 

volta às práticas empíricas típicas da Linguística de Corpus (CAMERON, 1999; 2003). Além 

disso, reconhecemos que a própria inserção da metáfora entre os tropos já é problemática. 

Como comenta Lima (2006, p. 50), as críticas a essa abordagem tropológica, em geral, se 

apoiam em seu equívoco subjacente de que o fenômeno metafórico consistiria simplesmente 

numa espécie de desvio ou mudança de significado. Ou, para usar as palavras de Ricoeur, 

como veremos adiante, este “confinamento da metáfora entre as figuras de palavra” é parte da 

fragilidade classificatória dos eventos linguísticos conotativos que, em alguns casos, pode 

chegar a contar 184 figuras de linguagem (BERBER SARDINHA, 2007, p. 21). 

Neste sentido, filiando-nos às críticas apresentadas na seção anterior, descartamos o 

binômio linguagem-cognição como um espectro tipológico dicotômico, de maneira que para 

nós a realização das metáforas, embora possa consistir na reorganização das árvores 

categoriais dos mapas cognitivos do interpretante, faz-se necessariamente na linguagem 

através da qual se viabiliza também os próprios processos cognitivos. Além disso, embora 

tenhamos visto que a dicotomia palavra-sentença também carece de sentido, estamos aqui 

optando pela hipótese de que as metáforas, embora em última instância sejam dependentes da 

palavra, são construídas efetivamente em sua plenitude e riqueza na sentença, de modo que 

para nós faz mais sentido e é mais útil falarmos em enunciados metafóricos.  

Poderíamos ainda acrescentar que, na perspectiva pragmática da linguagem adotada 

nesta tese, tais dicotomias realmente não fazem sentido uma vez que, primeiro, o mundo só 

ocorre através da mediação linguística. Ou seja, não faz sentido falar em nada fora da 

linguagem, inclusive o pensamento – esta polarização está enraizada no mentalismo criticado 

pelo segundo Wittgenstein, conforme já o dissemos. E, segundo, na perspectiva de uma 

significação ocorrida no uso, a unidade de análise é o proferimento, estando palavra e 

sentença imbricada e indistintamente compreendidas no ato locucionário, componente do ato 

de fala. Isso nos leva a acrescentar mais um elemento ao nosso entendimento sobre as 

metáforas: sua natureza pragmática. 

 

 
                                                
70 Em sua discussão sobre o papel da metáfora no discurso científico, diz Halliday (2004, p. XV, grifos do autor): 
“If we look into the history of the discourses of technology and science, we find new strategies evolving: new 
ways of organizing the grammar as a resource for making meaning. I think the best way of characterizing these 
strategies, in very general terms, is that they are grounded in the processes of metaphor”. 
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3.2.2 O Uso Metafórico e Alguns Aspectos de uma Teoria Pragmática da Metáfora 

Para além da discutida classificação sobre o fenômeno metafórico, inserida naquelas 

duas amplas concepções teóricas sobre o assunto que se ancoram na cognição e/ou na 

linguagem, poderíamos ainda levantar alguma alternativa? Poderíamos falar em uma Teoria 

Pragmática da Metáfora? Para Levinson (2007), mesmo com tantos estudos linguísticos 

realizados sobre o fenômeno, não existiria ainda um corpo de ideias robusto e convincente o 

suficiente que pudesse merecer tal designação. Para ele o que existem basicamente são 

propostas de alguns pragmaticistas a respeito do assunto, entre os quais se destaca Searle 

(1993, p. 89), segundo o qual o significado construído na metáfora atende ao princípio 

fundamental de que o falante ao dizer que “S é P” quer dizer que “S é R”. Segundo Levinson 

(2007), entretanto, tais propostas não chegariam a elaborar explicações amplas e satisfatórias 

sobre os processos de interpretação das metáforas. Por outro lado, no campo da semântica, 

acredita Levinson, as propostas não chegam a ser satisfatórias por se limitarem à discussão da 

estrutura linguística das sentenças que originam metáforas. Uma teoria pragmática da 

metáfora, portanto, precisaria de mecanismos para: 1) o reconhecimento linguístico das 

metáforas – e para isso ele destaca a utilidade das máximas conversacionais de Grice; 2) a sua 

distinção de outros usos figurados da linguagem; 3) a sua interpretação a partir da nossa 

capacidade de raciocinar com base em analogias. Mas, para o autor, essa terceira condição 

deixa claro que fenômenos linguísticos são demasiadamente associados ou dependentes de 

processos cognitivos, uma vez que os processos analógicos estão na base de quase todas as 

atividades humanas intelectuais. Seria preciso, então, que no campo da psicologia surgisse 

uma “teoria geral da analogia” para que, na Pragmática Linguística, se pudesse estabelecer 

que tipos de enunciados estariam aí classificados, descrever como eles são construídos e 

identificar suas condições de uso. 

Não obstante, como veremos a partir de agora, a caracterização do fenômeno 

metafórico é marcada também por uma série de aspectos pragmáticos. Razão pela qual, 

embora não esteja plenamente reconhecida uma teoria pragmática da metáfora, não podemos 

deixar de apontar despretensiosamente alguns destes aspectos. Faremos isso ao mesmo tempo 

em que descreveremos detalhadamente múltiplos aspectos que caracterizam o uso metafórico. 

Então, a esta altura, e após falarmos sobre diversas abordagens e teóricos da metáfora, 

é possível que o leitor esteja a se perguntar: “Mas, afinal, o que é exatamente uma metáfora?”. 

É difícil chegar a uma definição precisa, o que explica em parte a diversidade de correntes que 

estudam tal fenômeno. Mas, em busca de melhor entendê-lo, vamos aqui assumir como ponto 

de partida uma caracterização básica: a metáfora é um conflito categorial (MOURA, 2009; 
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CONTENÇAS, 1999, p. 42). Ou seja, é uma situação discursiva em que fazemos predicações 

impróprias a priori, como no caso “fulano é um trator”. Em que realizamos uma “transgressão 

categorial, compreendida como desvio em relação a uma ordem lógica já constituída, como 

desordem na classificação. Essa transgressão somente interessa porque produz sentido” 

(RICOEUR, 2005, p. 39). Numa leitura wittgensteiniana, poderíamos dizer que o que ocorre 

aí é uma quebra de regras, em um autêntico jogo no qual se criam novos usos das regras, que 

tornam-se novas regras. Ora, uma pessoa não pode ser um trator. E essa negativa poderia se 

justificar no pressuposto compartilhado entre os interactantes de que pessoa e trator fazem 

parte de categorias semânticas completamente diferentes. Aquela é um ser vivo e inteligente; 

este é simplesmente uma máquina. Mas há algo que acontece quando duas pessoas conversam 

e uma delas profere um enunciado como este: elas se entendem!71 Porque a validade e o 

sucesso da relação linguística entre os interlocutores é o significado. Mas é claro que essa 

situação não é exclusiva do uso de metáforas. Poder-se-ia dizer que se trata tão somente da 

construção do significado que ocorre linguisticamente de maneira complexa porque a 

linguagem natural é marcada pela polissemia e pelas imprecisões. Que a riqueza das 

interpretações é própria dos eventos comunicativos. Que o entendido e mal-entendido não 

surgem no discurso senão à custa da sua natureza linguística complexa e multiplamente 

qualificada: fonética, morfológica, sintática, semântica e pragmática. E sobre isso – a 

ocorrência do entendimento – pouco se pode garantir. No entanto, toda essa complexidade e 

riqueza própria da linguagem parecem ocorrer com ainda maior intensidade nos eventos 

linguísticos que geralmente são denominados de tropos e, entre os quais, destaca-se a 

metáfora. Por isso, como dissemos, é importante entendermos melhor como isso acontece a 

partir de uma caracterização mais detalhada do fenômeno metafórico. 

Antes do século passado a metáfora era associada essencialmente à palavra, um signo 

que se remetia a mais de um significado. Segundo Ricoeur (2005, p. 9-10), foi Aristóteles 

“quem definiu a metáfora para toda a história posterior do pensamento ocidental, sobre a base 

de uma semântica que toma a palavra ou o nome como unidade básica”. Essa consagração da 

palavra como o espaço de realização do fenômeno metafórico foi responsável, diz ainda 

Ricoeur, por sua classificação por semelhança entre os tropos como uma figura do discurso: 
                                                
71 Adiante faremos um breve comentário sobre as metáforas com glosa, que é o caso da epígrafe da seção da qual 
se extraiu o trecho “fulano é um trator” usado agora para ilustrar a transgressão (ou o conflito) categorial. Não 
obstante tal característica específica, qualquer outro enunciado metafórico do tipo “fulano é...” – entre muitos 
outros exemplos possíveis de metáforas – caberia como ilustração dessa explicação. E, embora a glosa 
enfraqueça a metáfora (um enfraquecimento intencional com o objetivo de provocar o riso através do inusitado), 
nem por isso tal enunciado deixa de ter força de exemplaridade à explicação. O leitor adiante perceberá que o 
mesmo enunciado pode servir também para ilustrar dois fenômenos de “transformação de metáforas em não-
metáforas” que ocorrem a partir do uso cotidiano: a cristalização (ou lexicalização) e a polissemia. 
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Esse confinamento da metáfora entre as figuras de palavras será, certamente, 
a ocasião de um refinamento extremo da taxionomia. Mas ele será pago a um 
preço elevado: a impossibilidade de reconhecer a unidade de certo 
funcionamento que, como Roman Jakobson mostrará, ignora a diferença 
entre palavra e discurso e opera em todos os níveis estratégicos da 
linguagem: palavras, frases, discursos, textos, estilos. (RICOEUR, 2005, p. 
29-30) 

 

Só a partir de Richards e Black, nos anos trinta, é que o enunciado – e não a palavra – 

passa a ser metafórico, sendo assim predominantemente entendido nos dias de hoje. Então, a 

metáfora é em primeiro lugar caracterizada como um enunciado que possui uma estrutura 

binária, ou seja, que é composto por dois elementos relacionados entre si. Como afirma 

Moura (2009), isso não chega a ser exatamente uma novidade porque, em geral, todos os 

enunciados possuem uma estrutura binária composta pelo sujeito e pelo predicado. 

É, portanto, na ligação entre “aquilo de que se fala” e “aquilo que se fala” que nasce a 

metáfora. Boa parte dos estudiosos chama de tópico e veículo estes dois elementos que 

compõem a estrutura binária da metáfora. O tópico é o alvo da metáfora, a palavra ou 

expressão que a metáfora predica. O veículo é a fonte da metáfora, a palavra ou expressão que 

“se metaforizou”. Importante notar que, embora o veículo seja o instrumento mais 

diretamente perceptível do conflito categorial, a metáfora se realiza na combinatória [tópico + 

veículo]. No nosso exemplo, “Fulano é um trator”, Fulano é o tópico e trator é o veículo. É 

possível dizer de modo geral que o tópico está no sentido literal e que o veículo está no 

sentido metafórico, mas o processo metafórico não está todo no veículo, mas efetivamente na 

interação tópico-veículo. Moura (2009) ilustra essa questão com os exemplos “esse advogado 

é uma serpente” e “a estrada serpenteia na montanha”. Embora em ambas as metáforas o 

veículo seja o mesmo – “serpente” ou “serpentear” – é o tópico que determina a propriedade 

relevante do veículo que dará sentido ao enunciado. O que há numa serpente que poderia ser 

atribuído ao advogado? Provavelmente o significado construído sobre o advogado seria 

aquele que se relaciona com possíveis adjetivos ligados a ações de uma serpente: traiçoeira, 

peçonhenta, não confiável etc. E o que há numa serpente que poderia ser atribuído a uma 

estrada? Uma vez que uma estrada “não age”, neste caso provavelmente cogitaríamos 

adjetivos ligados à forma de uma serpente (ou à maneira como ela se locomove, no caso, o 

“serpentear”): sinuosa, escorregadia. Então, novamente, embora na metaforização o veículo 

chame a atenção para si, inclusive pela informatividade que carreia ao tópico, a metáfora 

surge na interação tópico-veículo. 
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Para Moura (2009), uma outra importante característica da metáfora é que ela é uma 

categorização, ou seja, é a inclusão de um elemento (algo ou alguém) numa classe. Mais uma 

vez ocorre o mesmo que ocorreu com a característica anterior: ela é “herdada da linguagem”, 

ou seja, está presente nas sentenças em geral. Isso porque mesmo as sentenças literais quase 

sempre são categorizações, porque os enunciados em geral são usados para falar sobre as 

coisas e estabelecer relações entre elas. Então, mesmo quando dizemos simplesmente “João 

ama Maria”, podemos afirmar que estamos incluindo “João” na classe dos “indivíduos que 

amam”. Como categorizar é afirmar algo mais genérico, é sair do nível do indivíduo, a 

metáfora não é uma afirmação só daquele instante, ela envolve uma categorização que deve 

perdurar de alguma forma. 

O processo de categorização inerente à metáfora (e às sentenças em geral) nos leva a 

entender que a estrutura binária do enunciado metafórico, de que já falamos, tem também uma 

natureza hierárquica composta pela relação entre hiponímia e hiperonímia. Uma palavra ou 

expressão é hipônimo ou hiperônimo de outra a depender de como se relacionam quanto à 

inclusão categorial. Como ilustra Moura (2009), podemos dizer, por exemplo, que “cadeira” é 

hipônimo de “assento”, mas é hiperônimo de “cadeira de dentista”, e assim por diante. 

Portanto, os dois elementos que compõem a estrutura binária do enunciado metafórico estão 

em níveis categoriais diferentes, onde o tópico é o hipônimo e o veículo é o hiperônimo, de 

maneira que temos sempre um elemento que é exemplar de uma categoria. 

Esse exemplo típico de uma relação hipônimo-hiperônimo (assento – cadeira – cadeira 

de dentista) sugere que nossos mapas categoriais cognitivos estão mais ou menos 

estabelecidos de maneira que as classes estejam construídas, e seus respectivos elementos 

nelas reunidos, a partir de características tão evidentes a ponto de que se cogitasse certa 

regularidade semântica. O interessante é que as ocorrências metafóricas, muito comuns no 

discurso, cumprem o papel de desestruturar e reorganizar de maneira quase sempre 

surpreendente esses mapas, essas relações categoriais. Chegam mesmo a criar categorias 

totalmente novas que incluem exemplares de uma categoria em uma outra que deveria, em 

princípio, conter elementos completamente diferentes.  

Entretanto, isso não surge aleatoriamente na linguagem. Quando um interlocutor 

chama a outro de “trator”, faz uma categorização a partir de alguma relação nova ou inusitada 

que procura estabelecer. O Fulano passa a pertencer à classe das coisas que são “fortes” ou 

das coisas que são “amarelas”? Ou ainda à classe dos seres que são “persistentes” ou dos que 

são “truculentos”? Note o leitor a variação de critérios ou convenções de uso pelos quais se 

podem estabelecer as novas categorizações nos fenômenos metafóricos, e também que 
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simplesmente algumas metáforas “pegam” e outras “não pegam”. Ou seja, alguns usos 

metafóricos são consagrados e chegam a ter “cristalizados” o novo significado que surge na 

metáfora, enquanto que outros não são mantidos em uso nas comunidades linguísticas em que 

são criados e/ou incorporados. Isso ilustra porque a metáfora gera polissemia. O uso reiterado 

de uma metáfora cria uma categoria e essa categoria pode ganhar tanta força que vai passar a 

ter significado próprio e a representar uma categoria própria. Ou seja, como explica Moura 

(2009), cria-se um novo signo que, em um fenômeno de “contaminação”, tende a passar 

diacronicamente da fala à língua.  

Esta aptidão ou eficácia da metáfora tende a ser maior, segundo Moura (2009), 

basicamente a partir de dois requisitos. Primeiro, ela surge do caráter representativo que uma 

palavra ou expressão, usada como veículo no enunciado metafórico, possui de uma 

determinada categoria. No exemplo “este livro é uma mina de ouro” o “ouro” é o que há de 

mais representativo da categoria “coisas valiosas”, embora financeiramente existam muitas 

outras coisas tão ou mais valiosas que o ouro (alguns outros minérios, petróleo etc.). Tente o 

leitor, todavia, substituir “mina de ouro” por “mina de alumínio”, por exemplo, e perceberá 

que a nova metáfora sobre o tópico “este livro” tornar-se-á inapta, só superando tal inaptidão 

(ou seja, só “pegando”) a partir de seu uso reiterado no decorrer do tempo. O que acontece? 

Embora o alumínio seja tão “enriquecedor” para o “dono da mina” quanto o ouro, é o ouro 

que é o protótipo, o modelo de riqueza no imaginário dos interactantes, admitindo poucos 

outros casos de igual força ilocucionária (como no caso de “mina de diamante”, por exemplo). 

Estamos diante de aspectos lexicais e conceituais (o ouro faz parte de uma lista lexical da qual 

também faz parte o diamante, o alumínio, o petróleo – todos eles conceituados como minerais 

muito valiosos financeiramente), como também de aspectos pragmáticos (o ouro é usado 

histórica e universalmente como símbolo da riqueza). Segundo, quanto maior a proximidade 

categorial entre tópico e veículo mais apta será a metáfora. Isso porque quanto menos 

características em comum houver entre eles, maior será a necessidade de que haja algum traço 

relevante e com alta saliência no veículo. Tópico e veículo podem ser distantes 

conceitualmente, mas precisam possuir alguma proximidade categorial para que o enunciado 

metafórico seja apto. Todavia, é claro que é difícil garantir a aptidão de uma metáfora, que 

depende em última instância do contexto de uso pela comunidade linguística e que pode vir a 

se cristalizar. Estes dois requisitos aqui descritos apenas indicam uma maior probabilidade de 

que tal uso ocorra. 

A propósito da “cristalização”, ou seja, do entendimento literalizado – ou ainda da 

lexicalização – do significado que passa a não ser mais metafórico, ficamos novamente diante 
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de dificuldades conceituais. Até quando temos uma metáfora e a partir de quando ela deixa de 

ser metáfora? Onde está a fronteira entre a polissemia e a metáfora? Em princípio, mantendo a 

característica básica assumida para identificar uma metáfora, podemos assumir que seu 

término ocorre quando o conflito categorial que a originou deixa de existir. Para usar uma 

expressão de alguns autores, a metáfora “adormece” ou “morre” (LAKOFF; JOHNSON, 

2003, p. 212-216; OSWICK; PUTNAM; KEENOY, 2004, p. 110). 

Daí novamente a grande dificuldade de se definir com precisão a metáfora. Moura 

(2009) explica que, como um desdobramento da ideia de um conflito categorial, existe uma 

tendência de se entender a metáfora como uma situação interpretativa ambígua, surgida a 

partir de um enunciado com dois ou mais sentidos possíveis, diante da qual o interpretante faz 

um pareamento entre um sentido literal e um outro que ele procura construir porque o sentido 

literal não lhe satisfaz. Entretanto, testes realizados por psicolinguistas têm obtido resultados 

inconclusivos quanto à existência de um modelo interpretativo padrão, porque enquanto 

alguns interpretantes percebem dois ou mais sentidos no enunciado, outros não percebem; 

enquanto às vezes a interpretação metafórica é mais lenta do que a literal, outras vezes não é; 

e assim por diante. Então, estamos diante ainda de uma impossibilidade de conceituar a 

metáfora com exatidão. 

Além de categorizar, a linguagem exerce comumente uma outra função: a de 

comparar. Importante notar, todavia, que a metáfora cumpre o papel de categorizar e não o de 

comparar, embora nem sempre a diferença entre ambas as funções seja muito clara. Essa 

distinção, entretanto, fica mais evidente quando lembramos que na metáfora o tópico e o 

veículo estão em dois níveis diferentes de categorização. E isso é típico das asserções 

categoriais em geral, como podemos observar no exemplo discutido em Moura (2009): “o 

limão é um cítrico”. Essa sentença não metafórica (ou literal) categoriza o elemento limão na 

classe das coisas que são cítricas. Limão é hipônimo de cítrico; cítrico é hiperônimo de limão. 

Na comparação temos uma relação entre elementos que estão no mesmo nível categorial, ou 

seja, eles são co-hipônimos. De modo que não faz sentido, em princípio, afirmarmos que “o 

limão é como um cítrico”. Diferentemente do que acontece quando dizemos “o limão é como 

uma laranja”. Esta última sentença relaciona dois co-hipônimos, ou seja, é composta por dois 

elementos de mesmo nível categorial.  

A metáfora, desse modo, está caracterizada por ser uma asserção categorial e não 

comparativa. Mas o que acontece quando inserimos um “como” em um enunciado 

metafórico? Quando dizemos “o casamento é como uma bomba relógio” em vez de “o 

casamento é uma bomba-relógio”? Alguns estudiosos se referem a uma diferença entre 
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comparações literais (que usam co-hipônimos) e comparações não literais (chamadas de 

símiles). Em princípio, embora não haja uma resposta precisa a respeito, Moura (2009) 

entende que tal inclusão enfraquece a metáfora, mas não chega a eliminá-la. A presença do 

“como” vai depender da precisão analógica da metáfora, que no caso de “o casamento é como 

uma bomba relógio” é alta, o que quer dizer que o “como” seria dispensável. Mas em casos 

em que há muita distância categorial, ou seja, em que há baixa precisão analógica, às vezes é 

preciso a sua inclusão (como no exemplo “o casamento é como uma reunião de 

departamento”, em que a exclusão do “como” parece enfraquecer a metáfora). Mas o que 

definirá bem se estamos diante de uma metáfora será realmente sua qualificação como uma 

asserção categorial. É evidente que casamento e bomba-relógio não são co-hipônimos, que 

pertencem a categorias totalmente diferentes, o que indica que estamos diante de uma 

metáfora ainda que incluamos o “como” na sentença. É evidente que, ao proferirmos essa 

sentença, estamos reorganizando nosso sistema categorial, o que é distintivo nas metáforas. 

Por isso, se dizemos “o doutorando é como um estudante”, ou seja, comparamos elementos de 

diferentes níveis categoriais, só podemos em princípio construir um significado aceitável 

através de uma metaforização do enunciado que, a priori, parece uma sentença literal 

comparativa. Essa metaforização surge quando “estudante” passa a ser entendido com um 

significado diferente do literal, daquele que já é lexicalizado (nesse caso “o doutorando faz 

algo que não é propriamente estudar” etc.). Passa a ser, desse modo, o veículo de um 

enunciado metafórico cujo tópico é “doutorando”. O que quer dizer que, necessariamente, as 

comparações exigem sentenças formadas por co-hipônimos e as categorizações em geral – 

dentre elas, as metáforas – exigem sentenças formadas por hipônimo e hiperônimo. 

Importante notar que esta distinção entre metáforas (que são asserções categóricas) e 

comparações não impede que aquelas sejam classificadas como analogias. Aliás, como afirma 

Moura (2009), talvez seja esta a característica da metáfora mais aceita entre todos os teóricos: 

uma verdadeira unanimidade. Note o leitor que estamos distinguindo aqui as ações de fazer 

comparações e fazer analogias. Fazer uma comparação é estabelecer um confronto entre 

elementos; pode ser cotejar, confrontar, rivalizar, ter como igual ou semelhante. Ou seja, é 

estabelecer uma relação a partir de semelhanças que são construídas linguisticamente numa 

relação entre co-hipônimos. Enquanto que fazer uma analogia é estabelecer uma relação de 

semelhança entre elementos que têm naturezas distintas, em princípio, mas sobre os quais se 

constroem traços em comum. A metáfora é uma analogia porque surge no estabelecimento de 

relações conceituais entre elementos, o que, aliás, é próprio das categorizações em geral. 

Quando dizemos “Elis Regina é um rouxinol”, “este pássaro é um rouxinol” ou “meu rouxinol 
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canta melhor que o de Maria”, temos nos dois primeiros casos duas analogias e no terceiro 

uma comparação. No primeiro enunciado estamos diante de uma asserção categórica 

metafórica estabelecida na analogia da maviosidade dos cantos; no segundo enunciado a 

categorização é literal e atende a um esforço tipológico comum à cognição humana e que 

surge da analogia entre vários aspectos que permite incluir o elemento “este pássaro” na 

categoria dos “rouxinóis”, embora os rouxinóis não sejam exatamente iguais; e no terceiro 

enunciado comparamos dois elementos considerados semanticamente como iguais, embora 

estejamos a destacar e confrontar pequenas diferenças entre ambos no ato da comparação. 

Metáforas, portanto, são um tipo de analogia. Provavelmente, tipos mais sofisticados. É claro 

que a cantora citada não é um rouxinol porque, para começo de conversa, ela sequer é uma 

ave. A categorização que a coloca entre os rouxinóis é uma analogia entre elementos 

extremamente diferentes (um ser humano e uma ave), mas que faz surgir uma semelhança 

conceitual sutil: neste caso, a já citada suavidade e beleza da impressão sonora que produzem. 

Estamos diante, então, de uma habilidade cognitiva própria dos seres humanos – fazer 

analogias – e que surge na linguagem com particular destaque nos fenômenos metafóricos. 

Por isso, produzir metáforas é construir esquemas de semelhanças por abstração, é estabelecer 

relações entre conceitos, é realizar práticas cognitivo-linguísticas analógicas. 

Nos exemplos citados acima, observamos que a estrutura do enunciado é de natureza 

atributiva porque se limitam a indicar propriedades dos elementos. São enunciados com 

predicados de um só argumento. Moura (2009) nos lembra, todavia, que as metáforas muito 

frequentemente surgem nos enunciados com predicados de mais de um argumento sobre os 

quais se estabelece uma relação do tipo “A/B = C/D” (“A está para B assim como C está para 

D”). Isso reforça a inexistência nas metáforas de uma comparação propriamente dita – que 

poderiam ser chamadas talvez de “comparações abstratas”, em que se relacionam estruturas 

conceituais, como já vimos. Quando dizemos, por exemplo, “o átomo é como o nosso sistema 

solar” não é difícil perceber que estamos diante de elementos totalmente distintos, mas sobre 

os quais se identificam algumas semelhanças operativas: o núcleo do átomo atrai os elétrons e 

o sol atrai os planetas; os elétrons giram em torno do núcleo e os planetas giram em torno do 

sol. O fato de o núcleo atrair os elétrons causa o fato de os elétrons girarem em torno do 

núcleo; o fato de o sol atrair os planetas causa o fato de os planetas girarem em torno do sol. 

Embora seja quase infinita a lista de diferenças entre um átomo e nosso sistema solar, as 

semelhanças conceituais que surgem nesta analogia pretendem ajudar o interlocutor a 

entender algo mais difícil de observar – o átomo – a partir de algo mais visível, mais concreto 

– o sistema solar (MOURA, 2009). Eis aí um uso corriqueiro da metáfora e das analogias em 
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geral: explicar conceitos científicos a partir de outros conceitos, em geral, já inseridos no 

senso comum. Discutiremos na seção 3.3 as implicações problemáticas deste uso das 

metáforas que estão na base da nossa discussão nesta tese. 

O conflito categorial que assinala de maneira particularmente determinante a metáfora 

se revela ainda em mais uma das características descritas por Moura (2009): a metáfora é um 

choque semântico. A categorização inesperada que surge no enunciado metafórico devido à 

ambivalência semântica que ele apresenta exerce um duplo papel. Primeiro, sugere 

inicialmente uma falsidade, porque a interpretação literal, ou seja, aquela que seria 

primeiramente construída pela maioria dos interpretantes da comunidade linguística, não faz 

sentido, não resiste à análise de vericondicionalidade: é claro que Elis Regina não é um 

rouxinol. A identificação da verdade do enunciado, ou seja, a construção do entendimento que 

surge no encontro discursivo dos interactantes se dá na busca de um significado que, para os 

interpretantes, só se torna possível na metaforização: o canto de Elis Regina é tão mavioso 

como o de um rouxinol.  
 
Dessa conjunção entre ficção e redescrição concluímos que o “lugar” da 
metáfora, seu lugar mais íntimo e mais último, não é nem o nome, nem a 
frase, nem mesmo o discurso, mas a cópula do verbo ser. O “é” metafórico 
significa a um só tempo “não é” e “é como”. Se assim é, somos levados a 
falar de verdade metafórica, mas em um sentido igualmente “tensional” da 
palavra “verdade”. (RICOEUR, 2005, p. 14) 

 
Segundo, ela contradiz uma pressuposição categorial porque o interpretante se vê 

diante de predicações imprevistas e, a priori, impossíveis, como no caso “a liberdade é 

vermelha”. Como a pressuposição de que as cores não se aplicam aos substantivos abstratos 

não foi atendida neste exemplo, só restaria a interpretação metafórica. Teoricamente não se 

poderia predicar qualquer coisa de qualquer forma, sob risco de não se fazer entender, e eis 

que temos a metáfora novamente representando a dinamicidade da língua natural. O choque 

semântico, portanto, surge porque provoca-se um erro categorial. Entretanto, nem todo erro 

categorial gera uma metáfora (ao menos, num primeiro momento), embora todo ele gere um 

choque semântico. Para Goodman, a metáfora é um erro categorial calculado, ou seja, um erro 

que é usado com uma intenção de acerto (MOURA, 2009; RICOEUR, 2005, p. 39). 

Moura (2009) destaca ainda que esta ambivalência possui ainda outros contornos, 

como nos enunciados em que as interpretações metafóricas não falseiam as literais. Vejamos 

os casos “O Homem não é uma ilha” e “Curitiba é uma cidade fria”.  No primeiro enunciado a 

interpretação metafórica é a única que justifica o uso do enunciado, tal a obviedade e 

inutilidade que teria seu uso literal, de maneira que o interpretante tende a destacar, na 
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interpretação, o aspecto de isolação da “ilha” para concluir que o homem não é um ser só, que 

é dependente de outros e assim por diante. Note o leitor que neste caso o adjetivo “ilhado” já é 

muito mais usado como sinônimo de “isolado” do que de “preso numa ilha”. Já no segundo 

enunciado, cabem igualmente o sentido literal (climático) e o metafórico (emocional, social), 

ficando seu uso e sua força ilocucionária mais dependentes do contexto72. Em ambos os casos 

o que se vê é que nem sempre um enunciado metafórico é ausente de sentido literal. 

A estrutura binária do enunciado metafórico, montada na relação tópico-veículo, 

apresenta também, segundo Moura (2009), duas outras características das metáforas e que são 

muito associadas entre si: a assimetria do enunciado e a informatividade do veículo. Primeiro, 

a metáfora é assimétrica, ou seja, em geral suas partes não são reversíveis. Isso ocorre como 

uma consequência natural do fato de que metáforas não são comparações, mas asserções 

categoriais. Comparações são reversíveis porque realizam relações entre aspectos comuns dos 

elementos comparados e, em princípio, não há diferença alguma, por exemplo, entre os 

enunciados “o limão é como a laranja” ou “a laranja é como o limão”. A inversão da posição 

dos co-hipônimos não altera o significado do enunciado numa comparação. Não é o que 

acontece, por exemplo, se usarmos o enunciado “a bomba-relógio é um casamento”, que 

pode, é claro, ser interpretada metaforicamente, mas dificilmente terá o mesmo significado de 

“o casamento é uma bomba-relógio”. Isso porque a função de categorização, como já vimos, 

surge do desnível categorial estabelecido na relação hipônimo-hiperônimo que compõe o 

enunciado, de maneira que uma inversão das posições entre veículo e tópico provavelmente 

resultará em um outro tipo de rearranjo categorial lógico e semântico.  

Segundo, cabe ao veículo o papel de trazer informação nova ao tópico metaforizado, 

embora a metaforização pertença em última instância não propriamente ao veículo, mas ao 

enunciado como um todo, como já vimos. Quando usamos uma metáfora, portanto, estamos 

informando algo novo (ou destacando algo despercebido ou pouco destacado) sobre o tópico, 

através da salientação de alguma propriedade que pertence ao veículo. Essa diferença de 

papéis entre tópico e veículo reforça o aspecto de assimetria nas metáforas. Bowdle e Gentner 

(2005, p. 194), referindo-se a Ortony e outros estudiosos, dizem que enquanto “o orvalho é 

um véu” é um enunciado figurado cheio de significado, “o véu é um orvalho” é um enunciado 

sem sentido. Para Ortony, isso se dá porque ocorre o que ele chamou de salience imbalance 

                                                
72 É possível dizer que o sentido emocional atribuído à palavra “fria” já é quase tão literal quanto o sentido 
“térmico”, o que nos remete novamente à discussão sobre a fronteira metáfora/não metáfora de que já falamos há 
alguns parágrafos (temos aí, possivelmente, já um caso de polissemia). Este processo diacrônico de 
“metaforização-desmetaforização” de palavras e expressões exemplifica também a força do uso linguístico na 
consagração dos seus significados, superando frequentemente suas origens etimológicas. 
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ou um desequilíbrio de saliência, ou seja, “não há nenhuma propriedade que seja mais saliente 

para ‘orvalho’ e que ocorra em ‘véu’” (MOURA, 2009)73. No desequilíbrio de saliência 

residiria, desse modo, boa parte da explicação sobre a assimetria do enunciado, a 

informatividade do veículo e sobre o próprio funcionamento da metáfora como um todo, uma 

vez que basicamente ela cumpre o papel de chamar a atenção do interlocutor para uma 

propriedade que possuía baixa saliência no tópico. Como completa Moura (2009), “buscamos 

os sentidos mais relevantes de ‘bomba relógio’ [...] para interpretar [‘casamento’]” e assim 

por diante.74 

Como dissemos na seção 3.2.1, enunciados metafóricos são constituídos em processos 

que – entendidos para além das dicotomias pensamento-linguagem e palavra-sentença – 

possuem ao mesmo tempo base cognitiva (pensamento) e linguística (estrutura semântica de 

determinada língua), e ocorrem ao mesmo tempo nos eixos sintagmático (predicação realizada 

na sentença) e paradigmático (categoria semântica dependente do léxico). Neste sentido, 

Moura (2009) descreve a criação de paradigmas como mais uma das características das 

metáforas. Isso ocorre porque a metáfora realiza uma aproximação categorial que abre espaço 

para o surgimento de correlatos, para o uso de veículos equivalentes (paradigma) na mesma 

sentença (sintagma) e que realizam outras metaforizações semelhantes no tópico. “Por 

exemplo, ao caracterizar um poeta como um arquiteto, criamos a possibilidade de caracterizar 

esse tópico com base em todo um paradigma (o das profissões). O poeta é um matemático; um 

artesão; um aviador etc.” (MOURA, 2009). O paradigma lexical (profissões) usado na 

metáfora abre espaço para a criação de outras metáforas equivalentes, embora cada novo 

veículo usado carreie novas saliências ao tópico na metaforização. Essa característica está 

ligada à realização de um pareamento entre duas categorias similares que, como vimos, tende 

a maximizar a aptidão das metáforas. Além disso, como esclarece Moura (2009), nossos 

                                                
73 Não obstante tal análise, acreditamos que neste caso poder-se-ia defender a existência de simetria se nós 
atentarmos que a propriedade de “encobrir” (entendida como “cair sobre” e não como “ocultar”) equilibra a 
saliência de propriedades em ambos os elementos, véu e orvalho. Ambos encobrem. De maneira que seria 
plenamente possível interpretar “o véu é um orvalho” (tanto quanto “o orvalho é um véu”), ou seja, algo que cai 
levemente e se acomoda sobre uma superfície (seja um rosto, seja um jardim). Nem por isso tais enunciados 
deixam de ser metafóricos, o que pode sugerir que a assimetria talvez não seja requisito imprescindível à 
metáfora. 
74 Moura (2009) denomina de “metáforas com glosa” enunciados irônicos ou humorísticos, como o que usamos 
na epígrafe desta seção, porque a propriedade “amarelo” só é associada ao tópico “Fulano” através do veículo 
“trator” a partir da explicação do autor do enunciado que responde à pergunta “forte?”. A propriedade “forte”, 
portanto, é a propriedade saliente que, por isso, tende a ser tomada em um primeiro momento como o significado 
do enunciado. “Amarelo”, embora exista enquanto propriedade de “trator”, é secundária, tem pouca saliência e 
por isso dificilmente serviria como uma metáfora apta, como uma “metáfora que pega”, a não ser como uma 
piada como é o caso. Na verdade, é justamente a baixa saliência que permite o desfecho inusitado e cômico das 
piadas.  
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processos de categorização são feitos com base em conjuntos de alternativas, e com as 

metáforas não poderia ser diferente. 

Assim, é preciso considerarmos os aspectos pragmáticos da metáfora, ao entendê-la 

como um fenômeno linguístico-cognitivo que ocorre na linguagem em uso – e isso vale para a 

construção, a eficácia e a lexicalização dos significados metafóricos. Além disso, um 

enunciado metafórico não é apenas uma proposição caracterizada por uma relação sintático-

semântica específica entre o tópico e sua predicação. Ele é também um ato de fala que, por 

isso, possui uma força ilocucionária. Em poucas palavras, e parafraseando Austin, “fazemos 

coisas com as metáforas”. Finalmente, a natureza pragmática deste estudo se revela ainda de 

uma outra forma: na sua finalidade. Qual seja, a de analisar como se caracterizam certos usos 

linguísticos do mundo real, entendidos em processos inter-contextuais de ressignificação, e 

marcados por intenções e consequências socialmente relevantes aos interpretantes e à 

sociedade em geral. 

 

 

3.3 Usos e Abusos Metafóricos no Discurso Científico: do Best Seller à Sala de Aula 

Já vimos na seção 3.1 que nesta tese entendemos que as metáforas são parte 

constituinte do discurso científico. Está descartada consequentemente, claro, qualquer 

suposição de que este gênero discursivo seja definido pela literalidade plena. Vimos também, 

na seção 3.2, alguns modos pelos quais as metáforas caracterizam nossos processos 

linguístico-cognitivos e como isto marca nossas interações, sobretudo as que têm a finalidade 

deliberada de reconstruir conhecimento75. A esta altura, então, resta-nos fazer duas perguntas: 

1) quais são as implicações pragmáticas deste uso metafórico nas ciências, no que diz respeito 

particularmente às práticas editoriais e de ensino em sala de aula destinadas à facilitação e 

popularização de seus conceitos? e 2) no caso específico das TA, até que ponto esse uso tem 

contribuído para uma reconstrução conceitual mais rica (e não mais simplista) dos fenômenos 

que ele ressignifica (particularmente em sala de aula e com base em manuais introdutórios)? 

São questões cujas reflexões esta seção pretende ampliar, em um esforço de aproximação 

                                                
75 A expressão “reconstruir conhecimento” traduz certa concepção epistemológica que tem sido carreada ao 
longo deste texto, qual seja a de que todo conhecimento só surge numa experiência de construção/reconstrução 
não instrucionista. Ela diz respeito, portanto, tanto às experiências de desenvolver uma teoria em laboratório, 
quanto às de discuti-la entre os pares, divulgá-la por meio de livros ou ensiná-la em sala de aula, qualquer que 
seja a teoria. Ou seja, – embora pudéssemos, como fizemos em Moura (G., 2005), assumir o pressuposto da 
Biologia do Conhecer de Humberto Maturana de que todo fazer é necessariamente um conhecer – estamos nos 
detendo neste caso em ações constituídas com a intenção específica de “produzir” um conhecimento, seja qual a 
for a instância interacional em que se dê tal processo. 
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entre tudo o que temos dito até o momento neste capítulo e a nossa questão central de 

pesquisa, conforme a apresentamos. 

Neste sentido, é fácil perceber que nos últimos anos vem ocorrendo um duplo 

crescimento quanto ao uso de metáforas no discurso científico: 

1. Cientistas renomados vêm ampliando o uso consciente e deliberado de metáforas 

na elaboração e apresentação de suas teorias, em particular na comunicação delas 

ao público leigo (através da imprensa e, principalmente, de livros best sellers de 

iniciação à ciência) e debatido abertamente sobre o impacto de tal uso na 

compreensão de teorias científicas por não especialistas76. 

2. Discussões sobre a validade pedagógica do uso de analogias e metáforas em sala 

de aula (muitas das quais presentes já nos livros didáticos), como um meio para 

facilitar o entendimento de conceitos científicos tem crescido em todo o mundo. 

Em geral, embora justificado pela dificuldade dos alunos em lidar com conceitos 

considerados complexos e abstratos, tal uso tem suscitado muitas críticas. 

 

 

3.3.1 Jornalismo Científico, Metáforas e Best Sellers 

Como representante do primeiro grupo acima descrito, podemos destacar o biólogo 

Richard Dawkins, provavelmente o cientista vivo mais conhecido atualmente em todo o 

mundo entre o público não especializado77. Autor de inúmeros livros campeões de venda, 

Dawkins é um dos ícones do que poderíamos chamar de um recente e crescente movimento 

literário de base metafórica na comunicação de teorias científicas78. Aliás, ele admite a ideia 

                                                
76 Estamos falando particularmente de um gênero literário que vem ganhando força nos últimos anos, conhecido 
também como jornalismo científico, e que se fundamenta na tentativa de popularizar conceitos científicos entre o 
público leigo. Estes mesmos cientistas também são reconhecidos enquanto tais por suas publicações no meio 
acadêmico, neste caso, plenamente inseridos no gênero discursivo científico. Não que no discurso científico em 
geral o uso de metáforas seja “inconsciente” e “inintencional” (vide seção 3.1.3). Mas é que especialmente no 
jornalismo científico tal uso é posto de frente; é previamente planejado enquanto recurso discursivo e estilo 
autoral, com finalidade de produzir um texto especialmente acessível ao leitor. Detalhes adiante. 
77 Há ainda muitos outros cientistas que tem se tornado célebres como autores do gênero jornalismo científico, 
entre os quais podemos destacar Fritjof Capra, Stephen Hawking, Humberto Maturana e Carl Sagan. Embora 
Dawkins seja, de fato, o mais popular. “Junto a Umberto Eco e Noam Chomsky, [...] [em 2005] Richard 
Dawkins foi indicado como um dos três intelectuais mais influentes do mundo numa sondagem internacional 
conduzida pela revista Prospect. Biólogo evolucionista, titular da cátedra de comunicação da ciência na 
Universidade de Oxford, autor de livros fulgurantes como “O gene egoísta” o professor Dawkins é 
provavelmente também o ateu mais militante do planeta.” (IHU, 2009).  
78 Os títulos dos livros de Dawkins já demonstram bem o quanto ele faz uso de metáforas. Eis alguns dos 
principais (entre parênteses estão os títulos das edições brasileiras.): The Selfish Gene (O Gene Egoísta), de 
1976; The Blind Watchmaker (O Relojoeiro Cego), 1986; River out of Éden (O Rio que saía do Éden), de 1995; 
Climbing Mount Improbable (A Escalada do Monte Improvável), de 1996; Unweaving the Rainbow: Science, 
Delusion and the Appetite for Wonder (Desvendando o Arco-íris), de 1998. 
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de que “o mundo editorial vive uma espécie de iluminismo, em que os cientistas vem mais e 

mais a público para conquistar novos leitores” (ESTADÃO, 2009). No seu livro mais popular, 

The Selfish Gene – que recebeu há três anos uma edição comemorativa pelo seu aniversário de 

três décadas de publicado –, podemos notar como ele apoia centralmente a construção de seus 

argumentos em metáforas: 

 
Existem cerca de um milhão de bilhões de células constituindo um corpo 
humano médio e, com algumas exceções que podemos ignorar, cada uma 
dessas células contém uma cópia completa do DNA daquele corpo. Este 
DNA pode ser considerado como um conjunto de instruções sobre como 
construir um corpo, escrito no alfabeto A, T, C e G dos nucleotídeos. É, 
como se em cada quarto de um imenso prédio existisse uma estante 
contendo os planos do arquiteto para todo prédio. A “estante” em uma 
célula é chamada de núcleo. No homem, os planos do arquiteto montam 
46 volumes – em outras espécies o número é diferente. Os volumes são 
chamados de cromossomos. São visíveis sob o microscópio como longos 
fios e os genes estão enfileirados em ordem ao longo deles. Não é fácil e, de 
fato, talvez nem seja significativo decidir onde um gene termina e o seguinte 
começa. Felizmente, como este capítulo mostrará, isto não tem importância 
para nossos propósitos. Farei uso da metáfora dos planos do arquiteto, 
misturando livremente a linguagem da metáfora com a linguagem da 
situação real. “Volume” será usado como sinônimo de cromossomo. 
“Página” provisoriamente será usado como sinônimo de gene, embora a 
divisão entre os genes seja menos distinta do que a divisão entre as páginas 
de um livro. Esta metáfora nos levará bastante longe. Quando ela 
finalmente falhar, introduzirei outras metáforas. A propósito, não há, é 
claro, nenhum “arquiteto”. As instruções do DNA foram montadas pela 
seleção natural. As moléculas de DNA fazem duas coisas importantes. Em 
primeiro lugar, elas replicam-se, ou seja, fazem cópias de si mesmas. Isto 
tem continuado ininterruptamente desde o começo da vida e atualmente as 
moléculas de DNA são capazes de fazê-lo muito bem. Como adulto você 
consiste de um milhão de bilhões de células, mas quando foi concebido 
inicialmente era apenas uma única célula, provida de uma versão original 
dos planos do arquiteto. (DAWKINS, 1979, p. 17-18; 2006, p. 22-23, 
grifos nossos) 

 
Dawkins demonstra claramente estar ciente dos riscos que corre ao usar metáforas 

para “concretizar” conceitos teóricos extremamente abstratos, quando argumenta que elas em 

determinado momento “falham”. Evolucionista darwinista e ateu militante, sua metáfora dos 

planos do arquiteto presente nestes dois trechos termina por carregar consigo implicitamente o 

significado que ele mais rejeita (a existência de um “arquiteto divino”), a ponto de ele precisar 

afirmar que o tal arquiteto não existe. Sua metáfora dos planos do arquiteto, portanto, precisa 

ser ressignificada – precisa de uma explicação, de uma ressalva, de uma glosa – para que o 

leitor, no fim das contas, entenda que a “arquitetura celular”, embora surja a partir de “planos 

do arquiteto”, é uma arquitetura que se faz e refaz a si mesma sem que exista um arquiteto. 

Sem que aqui nos interesse a discussão do conceito proposto, o que nos chama a atenção é a 
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eficácia cognitiva deste uso metafórico junto ao leitor. O autor prossegue com sua metáfora 

estendendo-a naturalmente para outros domínios e recorrendo a outros veículos e paradigmas: 

da arquitetura, com seus respectivos prédios, salas e estantes, ele chega aos livros, com seus 

volumes e páginas, ao alfabeto, com seus caracteres, aos rolos de fita magnética, com suas 

marcas, e assim por diante. Tentando diminuir tais riscos, Dawkins procura definir as 

expressões que usa e estabelecer os limites de suas metáforas – embora a cada explicação 

recorra a novas metáforas – e, desse modo, supõe que o seu texto resolveu-se duplamente: ele 

seria “claro e sem ambiguidade”. 
 
[...] A metáfora da página representando o gene começa a falhar aqui. 
Num fichário uma página inteira pode ser inserida, removida ou trocada, mas 
não um pedaço de uma página. O complexo gênico é, porém, apenas uma 
longa fileira de letras de nucleotídeos, de forma alguma dividida de maneira 
óbvia em páginas discretas. Existem, realmente, símbolos especiais 
significando fim da mensagem de cadeia protéica e começo da 
mensagem de cadeia protéica, escritos no mesmo alfabeto de quatro 
letras das próprias mensagens de proteína. Entre esses dois sinais de 
pontuação estão as instruções codificadas para fazer uma proteína. Se 
quisermos poderemos definir um gene individual como a sequência de letras 
de nucleotídeos localizada entre um símbolo para COMEÇO e outro para 
FIM e codificando uma cadeia protéica. A palavra cistron tem sido usada 
para a unidade definida desta maneira e alguns utilizam a palavra gene como 
sinônimo de cistron. Mas, a re-combinação não respeita os limites entre os 
cistrons. Rupturas podem ocorrer tanto dentro de cistrons como entre eles. É 
como se os planos do arquiteto estivessem escritos não em páginas 
discretas, mas em 46 rolos de fita de telégrafo impressor. Os cistrons não 
têm comprimento fixo. A única maneira de saber onde um termina e o 
seguinte começa seria ler os símbolos na fita, procurando aqueles para 
FIM DA MENSAGEM e COMEÇO DA MENSAGEM. A recombinação 
seria representada tomando-se fitas paternas e maternas que combinem e 
cortando e trocando porções correspondentes, independentemente do que 
esteja escrito nelas. No título deste livro a palavra gene não significa um 
único cistron mas uma coisa mais sutil. Minha definição não agradará a 
todos, mas não há definição de gene universalmente aceita. Mesmo se 
houvesse, nada há de sagrado com as definições. Podemos definir uma 
palavra como quisermos para nossos próprios propósitos, desde que o 
façamos com clareza e sem ambiguidade. (DAWKINS, 1979, p. 20-21; 
2006, p. 28, grifos nossos) 

 

Tais riscos não passaram incólume na academia, embora Dawkins possua muitos 

seguidores79, como é o caso, por exemplo, de Kate Distin, pesquisadora que levou adiante a 

controversa e pouco aceita concepção de Dawkins sobre cultura, ao apresentar sua proposta 

                                                
79 Ele também possui uma verdadeira “legião de fãs”, em parte carreados pela filiação ao intenso confronto 
filosófico-ideológico “creacionismo versus evolucionismo”, que há séculos permeia a tradicional oposição entre 
ciência e religião e que, cada vez mais, vem acirrando as discussões sobre os conceitos sobre a origem da 
humanidade adotados nos currículos escolares em todo o ocidente, principalmente nos EUA. 
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de “DNA cultural”, segundo a qual o desenvolvimento cultural pode ser entendido como um 

resultado conjunto entre uma evolução memética80 e a criatividade humana (DISTIN, 2005). 

Mas, de fato, sua obra tem encontrado muitos críticos (outros cientistas e intelectuais em 

geral) que alegam que seu estilo “populista” mais atrapalha do que ajuda (ELSDON-BAKER, 

2009; COSTA, 2009). Outros o acusam de ter se tornado uma espécie de fundamentalista 

secular, dentre os quais se destacam os renomados cientistas Antony Flew e Stephen Jay 

Gould – este último seu também conhecido colega darwinista (FLEW, 2009; GOULD, 2009; 

COM CIÊNCIA, 2009). No caso de O Gene Egoísta, por exemplo, muitas críticas têm sido 

feitas a respeito da tese segundo a qual somos uma “máquina gênica”, seres fortemente 

determinados por nossos genes, embora ele tenha declarado recentemente que “certamente a 

natureza humana é muito mais que um punhado de genes. Todos crescemos em sociedade, 

mudamos várias vezes, sofremos grande influência do ambiente.” (ESTADÃO, 2009). 

Não obstante a ideia evolucionista de base darwinista ampliada e popularizada por 

Dawkins tenha muitos adeptos, parece que o ponto crucial da polêmica de sua obra como um 

todo – que lhe rendeu além de polêmica, mais de um milhão de exemplares vendidos em todo 

o mundo só com The Selfish Gene – é o pareamento estabelecido metaforicamente por ele 

entre o comportamento humano e o funcionamento dos genes. Alguns entendem que seu texto 

termina extrapolando para uma espécie de “manifesto político ou ensaio sobre filosofia ética” 

(COSTA, 2009), indo além do que deveria ir uma proposta científica sobre genética pura e 

simplesmente, e caindo na simplicização81 que resulta da combinação entre a 

“antropoformização” de conceitos genéticos e a “biologicização” de conceitos complexos e 

                                                
80 Sobre o conceito de “Meme”, diz Dawkins (1979, p. 112), novamente recorrendo a metáforas, para explicar a 
cultura como um fenômeno que é como a replicação genética: “O que, afinal de contas, é tão especial a respeito 
dos genes? A resposta é que eles são replicadores. [...] O gene, a molécula de DNA, por acaso é a entidade 
replicadora mais comum em nosso planeta. Poderá haver outras. Se houver, desde que certas outras condições 
sejam satisfeitas, elas quase inevitavelmente tenderão a tornarem-se a base de um processo evolutivo. Mas temos 
que ir para mundos distantes a fim de encontrar outros tipos de replicadores e outros tipos resultantes de 
evolução? Acho que um novo tipo de replicador recentemente surgiu neste próprio planeta. Ele está nos 
encarando de frente. Ainda está em sua infância, vagueando desajeitadamente num caldo primordial, mas já está 
conseguindo uma mudança evolutiva a uma velocidade que deixa o velho gene muito atrás. O novo caldo é o 
caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo que transmita a ideia 
de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. "Mimeme" provém de uma raiz grega 
adequada, mas quero um monossílabo que soe um pouco como "gene". Espero que meus amigos helenistas me 
perdoem se eu abreviar mimeme para meme. Se servir como consolo, pode-se, alternativamente, pensar que a 
palavra está relacionada a "memória", ou à palavra francesa même. Exemplos de memes são melodias, ideias, 
"slogans", modas do vestuário, maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Da mesma forma como os genes se 
propagam no "fundo" pulando de corpo para corpo através dos espermatozóides ou dos óvulos, da mesma 
maneira os memes propagam-se no "fundo" de memes pulando de cérebro para cérebro por meio de um processo 
que pode ser chamado, no sentido amplo, de imitação.” 
81 Optamos, ao longo desta tese, pelo uso do neologismo simplicizar como uma derivação de simplista, que 
entendemos como bem diferente da simplificação que advém de simples. 
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multidisciplinares como cultura, comportamento e ética. E tudo isso, claro, no uso (ou abuso) 

de metáforas. 
 
A história da obra e de sua recepção continua, porém, a ilustrar os riscos da 
retórica e do sensacionalismo na popularização da ciência. Segundo Steven 
Rose, amigo e colega biólogo do autor, teorias como as popularizadas por O 
Gene Egoísta tiveram um papel na guinada à direita do final dos anos 70, 
como instrumento da contra-revolução conservadora e da construção de sua 
concepção de natureza humana como xenofóbica e competitiva. 
Acrescentaríamos que foi a isso, mais que ao mérito científico, que esse livro 
deveu seu sucesso editorial e a marca que deixou na história. (COSTA, 
2009)  

 

 

3.3.2 Metáforas nas Teorias Administrativas: Instrumentalismo ou Desorientação? 

Também nos estudos organizacionais vários artigos e livros já foram publicados sobre 

o uso das metáforas, seja usando-as na construção de seus argumentos teóricos, seja 

analisando tal uso por parte de outrem. Só para se ter uma ideia, uma busca pelas palavras 

metaphor ou metaphors (em todos os campos) em 23 journals da editora Sage82 dedicados a 

estudos organizacionais, encontraram 2.258 artigos (SAGE, 2009)83. Vamos aqui, portanto, 

nos concentrar em destacar algumas perspectivas mais interessantes para nosso estudo.  

Neste sentido, é certamente de Gareth Morgan o mais antigo e conhecido livro a 

desenvolver uma discussão conceitual sobre as organizações essencialmente através de 

metáforas: Images of Organization, de 1986 (OSWICK; PUTNAM; KEENOY, 2004, p. 111) 

– o autor ainda publicou vários outros artigos sobre o assunto (MORGAN, 1980; 1981; 1983; 

1996b; 1997; 1997b; 1998; MORGAN; RAMIREZ, 1984; DAVIS; MENNON; MORGAN, 

1982). Morgan (1986; 1996) propõe que elas podem ser concebidas basicamente através de 

oito metáforas: 1) máquinas, entidades mecanicistas, fragmentadas, especializadas, previsíveis 

                                                
82 Foram consideradas na busca as edições publicadas de janeiro de 1879 a setembro de 2009 dos seguintes 
journals: Administration & Society, The American Review of Public Administration, Business & Society, 
Business Communication Quarterly, Educational Administration Quarterly, Educational Management 
Administration & Leadership, European Journal of Industrial Relations, Group & Organization Management, 
International Review of Administrative Sciences, Journal of Business Communication, Journal of Industrial 
Relations, Journal of Leadership & Organizational Studies, Journal of Management, Journal of Management 
Education, Journal of Management Inquiry, Labor Studies Journal, Management & Organizational History, 
Management Communication Quarterly, Management Learning, Organization, Organization & Environment, 
Organization Studies e Organizational Research Methods. 
83 Mesmo que em parte dos casos a presença de uma destas palavras no texto possa significar apenas um uso en 
passant, o conceito de metáfora (seja ele qual for) evocado pela própria presença da palavra já carrega consigo 
alguma noção desse fenômeno linguístico ao artigo. Do mesmo modo, a presença de artigos sobre o assunto na 
lista de referências do texto indica que ele o influenciou teoricamente de alguma forma, e assim por diante. 
Julgamos, então, esta busca suficiente para sugerir a ampla presença (evidentemente sem maiores preocupações 
estatísticas) do tema nos journals. De todo jeito, uma rápida leitura aleatória nos títulos de parte dos artigos 
listados revela que frequentemente o assunto possui centralidade temática. 
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e burocráticas; 2) organismos, seres vivos em profunda interação e dependência com o meio 

ambiente em que estão inseridos e ao qual se adaptam ecologicamente em um processo de 

seleção natural; 3) cérebros, sistemas complexos e cibernéticos de aprendizagem que 

funcionam na perspectiva da auto-organização; 4) culturas, realidades socialmente construídas 

a partir do confronto de componentes culturais; 5) sistemas políticos, espaços de relações 

sociais marcados pelo permanente conflito de interesses e pelo jogo do poder; 6) prisões 

psíquicas, construções sociais voltadas para a projeção de necessidades inconscientes 

reprimidas; 7) fluxo e transformação, processos autopoiéticos destinados permanentemente à 

mudança; 8) instrumentos de dominação, ambientes de exploração das forças produtivas e 

comprometedoras da saúde dos trabalhadores, além de conglomerados econômicos 

multinacionais que definem a ordem social global. Segundo Oswick, Putnam e Keenoy (2004, 

p. 111-112), muitos outros autores propuseram variadas leituras metafóricas das organizações: 

teatros, seres humanos, bolhas de sabão, latas de lixo, icebergs, zoológicos, jornadas, times 

esportivos competitivos, jardins, carros e peças de carros, entre outras. 

Por ocasião do lançamento da segunda edição de Images, em 1996, Morgan concedeu 

uma entrevista em que revelava sua dificuldade de conceber uma organização a partir de um 

conceito que não fosse metafórico. Apoiando-se em certo relativismo, ele argumenta que 

como só se pode, epistemologicamente, definir algo a partir de determinado ponto de vista 

talvez não cheguemos a conseguir efetivamente definir as organizações a não ser a partir do 

que destaquemos contextualmente para elaborar tal ponto de vista. Diz ele: 
 
The whole book “Images of Organization” was stimulated by the question 
“What is an organization?” […] My first book with Gibson Burrell was 
called “Sociological Paradigms and Organizational Analysis” and looked at 
competing world views and their implications for organizations. Although I 
am an organizational theorist, what these paradigms do is question "What is 
an organization?" – is it something that exists concretely? Is it something 
that is entirely socially constructed? What is it? So the question "What is an 
organization?" is the way I got launched into the research that set the basis 
for “Images of Organization” and all my other work. The way I would 
answer your question against this background is: – do you want an answer 
that is ontological – referring to the state of reality – i.e. are you talking 
about the objective existence of an organization? Or are you talking about it 
epistemologically? That is how we know what an organization is. 
Ontologically, organizations obviously exist as real entities. They have quasi 
"objective" characteristics. But our dilemma as human beings is that 
whatever they are, we can only know them subjectively through the images, 
frames and perspectives we bring to study them. I am reminded here of 
Einstein's quote, “You can't have any observation without a theory because a 
theory always determines what you observe”. It is the same with the way we 
answer the question that you have posed. The way we define what an 
organization is, is going to determine how we observe and understand it. I 
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think that this is our dilemma as human beings. […]  So given this, it is 
impossible in my view to have a generic metaphor that describes the nature 
or essence of organizations. You can look at organization historically and 
say, “If you want to choose a metaphor for say the 19th and 20th century, 
you might select the mechanistic metaphor and conclude that organization is 
a product of engineering.” You might be able to argue that organization has 
been shaped by mechanistic images; that it has become a mechanistic 
phenomenon. But if you look at the past 10 or 20 years then you might have 
to say that perhaps it is the metaphor of the organic learning organization, or 
the network, or some of those gender images that were mentioned earlier that 
are going to capture the defining essence of organizations in the 21st 
century. The answer to this question is entirely an epistemological one and 
dependent upon our social constructions. Even though I have been working 
on the question for 20 years, I still don't really know what an organization 
is!!! (IMAGINIZATION, 2009)84 

 

Para Morgan as metáforas seriam, portanto, a única possibilidade de definir as 

organizações. Não obstante – poderíamos acrescentar –, metáforas são imprescindibilidades 

mais ou menos eficazes, a depender de como reconstroem a complexidade dos fenômenos 

sobre os quais são elaboradas. A propósito disso, comenta Gibson Burrell, co-autor de 

Sociological Paradigms and Organizational Analysis, primeiro livro de Morgan85: 
 
A outra metáfora implícita que sustenta o livro é típica de meados dos anos 
80. É a ideia de supermercado. Está claro que incompatibilidade não é mais 
central nas ideias de Morgan porque nos estudos das organizações, metáforas 
podem ser apanhadas conforme se queira das prateleiras de um 

                                                
84 Tradução: “Todo o livro ‘Imagens da Organização’ foi estimulado pela pergunta ‘O que é uma organização?’. 
[...] Meu primeiro livro com Gibson Burrell chama-se ‘Sociological Paradigms and Organizational Analysis’ e 
focou visões de mundo competitivas e suas implicações às organizações. Embora eu seja um teórico 
organizacional, o que esses paradigmas fazem é perguntar ‘O que é uma organização?’ – ‘É algo que existe 
concretamente? É algo que é inteiramente socialmente construído? O que é?’. Portanto, a pergunta ‘O que é uma 
organização?’ é a forma como eu entrei na pesquisa que estabeleceu as bases para ‘Imagens da Organização’ e 
todos os meus outros trabalhos. A maneira que eu responderia a sua pergunta neste contexto é: - você quer uma 
resposta que é ontológica - referindo-se ao estado de realidade - ou seja, você está falando da existência objetiva 
de uma organização? Ou você está falando sobre isso epistemologicamente? Que é como nós sabemos que uma 
organização é. Ontologicamente, é claro que as organizações existem como entidades reais. Eles têm 
características quase ‘objetivas’. Mas o nosso dilema como seres humanos é que, quaisquer que sejam, só 
podemos conhecê-las subjetivamente por meio das imagens, quadros e perspectivas que trazemos para estudá-
las. Lembro-me aqui de citar Einstein: ‘Você não pode ter qualquer observação sem uma teoria, porque uma 
teoria sempre determina o que você observa’. Ocorre o mesmo com a nossa forma de responder à pergunta que 
você colocou. A maneira como definimos o que uma organização é, vai determinar como podemos observá-la e 
compreendê-la. Penso que este é o nosso dilema como seres humanos. [...] Portanto, assim sendo, é impossível, 
em minha opinião, ter uma metáfora genérica que descreva a natureza ou a essência das organizações. Você pode 
olhar para a organização historicamente e dizer: ‘Se você quer escolher uma metáfora para descrever os séculos 
XIX e XX, você pode selecionar a metáfora mecanicista e concluir que a organização é um produto de 
engenharia’. Você pode ser capaz de argumentar que a organização tem sido moldada por imagens mecanicistas; 
que se tornou um fenômeno mecanicista. Mas se você olhar para os últimos 10 ou 20 anos, então você pode dizer 
que talvez seja a metáfora da organização orgânica que aprende, ou da rede, ou algumas dessas imagens de 
gênero que foram mencionadas anteriormente, para capturar em essência a definição das organizações no século 
XXI. A resposta a esta pergunta é totalmente epistemológica e dependente de nossas construções sociais. Mesmo 
tendo trabalhado sobre a questão por 20 anos, eu ainda não sei realmente o que uma é organização!!!” 
85 Gibson Burrell é mencionado por Morgan na citação anterior logo acima. 
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supermercado. Claro que elas trazem consigo todos os tipos de suposições, 
mas isso é apenas parte do produto. Tivessem Burrell e Morgan usado a 
mesma metáfora em 1979, e a posição equivalente dentro Sociological 
Paradigms and Organizational Analysis (SPOA) teria sido que aquelas 
seções integrais do hipermercado estavam fora dos limites dos compradores, 
por força de sua recusa em entrar em áreas que não sejam de seu interesse. A 
carne, comida de neném, comida de animais e seção de bebidas teriam sido 
ignoradas pelos paradigmas equivalentes de vegetarianos, os que não têm 
filhos, e assim por diante. Mas quando escreveu sozinho para uma platéia 
americana, Morgan disse aos leitores de Images of Organization que se eles 
desejassem, nada estaria fora de suas fronteiras, e eles poderiam 
perambular conforme quisessem no mercado de ideias. Eles eram bem-
vindos como consumidores. Enquanto incompatibilidade dentro do SPOA 
significava que a mensagem ali e naquele momento era completamente 
diferente, aos funcionalistas dizia que eles não poderiam colocar suas mãos 
compradoras naqueles produtos genuinamente “verdes” daquele 
hipermercado textual; em Images of Organization, a loja era mantida aberta 
para que eles pudessem pilhar e saquear conforme achassem conveniente. 
Eles tinham licença do livro para vagar de acordo com o estereótipo do 
turista norte-americano. (BURRELL, 1999, p. 453, grifos nossos) 

 

A crítica de Burrell se deve, sobretudo, à recomendação que Morgan faz do uso 

combinado de metáforas para enriquecer seu poder analítico – que consta no final de Images e 

foi expandida por ele em publicações posteriores (MORGAN, 1997b; IMAGINIZATION, 

2009b). Para ele esse uso indiscriminado de opções metafóricas, como perspectivas de 

entendimento do fenômeno organizacional, está associado a um utilitarismo 

epistemologicamente inviável – porém conveniente por sua facilidade tipicamente americana 

–, e parece desconsiderar que a adesão a determinadas visões de mundo responde a pressões 

paradigmáticas mais amplas, possuindo, para com muitas dentre as demais, concordâncias 

semânticas impraticáveis. A censura de Burrell a Morgan e sua metáfora “supermercado de 

metáforas” está também alinhada com nossa crítica central nesta tese, no que diz respeito ao 

que temos chamado de um “abuso metafórico”. O pensamento de Morgan, que traz subjacente 

a ideia lakoffiana de que cognitivamente só o que podemos ter são representações metafóricas 

do mundo, produz certa incitação ao uso desmedido de tais recursos linguísticos. A propósito 

disso, Pinker (2008, p. 271-319), ao discutir aspectos diversos do fenômeno metafórico, 

analisa especificamente essa concepção, segundo a qual o uso metafórico é uma forma de 

pensar o mundo: “Pode chamar essa teoria de messiânica. Ela se baseia na ideia de que pensar 

é achar uma metáfora – a metáfora da metáfora” (PINKER, 2008, p. 275). E a confronta com 

uma outra (a “teoria estraga-prazeres”), à qual se filia, e que considera que a metáfora não vai 

além, embora sem perder a importância, de um instrumento a serviço da conceptualização. 
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É possível citar ainda outros trabalhos interessantes. Temos no recente artigo de 

Cornelissen et al (2008), por exemplo, uma interessante descrição do uso de metáforas na 

pesquisa em administração, apontando diferenças em quatro especialidades da área: na teoria 

organizacional e na comunicação organizacional (para ajudar na prática de teorização e 

pesquisa), no desenvolvimento organizacional (como recurso em intervenções nas 

organizações e em processos de tomada de decisão individual ou coletiva), e em 

comportamento organizacional (em processos individuais de construção de sentido nos 

eventos na organização). Antes deles, Cornelissen, Kafouros e Lock (2005), analisando 

publicações de um intervalo de tempo de dez anos dos vinte e três mais importantes journals 

internacionais sobre estudos organizacionais, encontraram padrões de uso de metáforas que 

lembram os que são apresentados adiante na seção de análise desta pesquisa.  

Ragno (2002), numa outra linha, ao criticar a predominância do que chamou de 

“paradigma mecanicista” determinando as concepções sobre os fenômenos organizacionais, 

sugere que estaríamos muito próximos da necessária implantação de um novo paradigma, 

ancorado numa visão de mundo quântica. O autor se refere ao nascimento de novos tempos 

que trazem consigo profundas transformações sociais e culturais, nas quais as organizações 

precisam se situar. Para ele é fundamental, portanto, abrir-se mão da metáfora cartesiana 

mecanicista em favor de uma metáfora sistêmica para que se possa, desse modo, dar conta dos 

novos tempos. E, após dissertar sobre os pressupostos que norteiam sua percepção da 

existência de novas metáforas organizacionais, ele chega a descrever quatro modelos de 

gestão atualmente existentes que incorporam tais metáforas: o da “organização prática”, 

baseado em princípios exortados por Peter Drucker, um profícuo escritor de livros sobre 

administração; o da “espiral dinâmica”, baseado no conceito de “meme” inicialmente 

proposto por Dawkins, como vimos; o das “organizações que aprendem”, uma já famosa 

abordagem de natureza sistêmico-funcionalista difundida por Peter Senge; e o da 

“organização holônica ou integral”, baseado no chamado “modelo dos quatro quadrantes”, de 

Ken Wilber, segundo o qual as experiências cotidianas nas organizações estão integradas com 

aspectos conscienciais do indivíduo. Ragno, portanto, acredita que somente com a adoção de 

novas metáforas podemos escapar de um paradigma que já não dá conta da complexidade 

integrativa do momento que vivemos.86 

                                                
86 Todos estes autores – Peter Drucker, Richard Dawkins, Peter Senge e Ken Wilber – não por acaso têm algo 
em comum: são autores de best sellers. Sendo que os dois “Peters” escrevem sobre administração, em geral, 
difundindo em linguagem simples ideias que nem sempre foram efetivamente criadas por eles. Drucker criou sua 
Administração por Objetivos a partir do modelo de gestão de Alfred Sloan à frente da GM e Senge propôs as 
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Destaca-se também o ótimo apanhado geral que Oswick, Putnam e Keenoy (2004) 

fizeram a respeito da presença dos tropos nos estudos organizacionais – eles se detêm nos 

chamados “tropos primários”: metáfora, metonímia, sinédoque e ironia. Assumindo a 

destacada relevância teórica da metáfora (embora ressaltem também a necessidade de atenção 

aos demais tropos), os autores analisam vários textos no campo dos estudos organizacionais 

que tratam do assunto, identificando seu nível de profundidade (no que diz respeito à 

complexidade atribuída ao fenômeno metafórico) e à forma como relacionam os tropos entre 

si. Eles também fizeram uma classificação do uso de metáforas nos estudos da seguinte 

maneira (OSWICK; PUTNAM; KEENOY, 2004, p. 109-116):  

1. Na elaboração de teorias administrativas: para diversificar as possibilidades de 

leitura sobre as organizações e carrear consigo variadas perspectivas teóricas. 

Aqui novamente o destaque vai para a profícua obra de Morgan.  

2. Na resolução de problemas organizacionais: gerentes são estimulados a 

manipular metáforas, enquanto realizam processos de mudança, para inspirar 

nos empregados novas visões com vistas à aceitação das alterações em 

estruturas e processos organizacionais diversos. As metáforas neste caso 

também são abordadas como instrumentos úteis na reconstrução do significado 

dos grupos para evitar ou diminuir padrões conflitivos e defensivos nas equipes 

de trabalho.  

3. Em análises do uso de metáforas no dia-a-dia das organizações: como 

ressignificações sobre as organizações realizadas pelos funcionários. Neste 

caso também em análises das múltiplas e contrastantes interpretações das 

mesmas metáforas por diferentes grupos. Organizações metaforizadas como 

times, por exemplo, evocam a ideia de equipes esportivas entre estudantes e 

novatos (cooperação e unidade), enquanto que para gerentes mais experientes 

evocam a ideia de reuniões (resoluções de problemas, perda de tempo e 

condescendência). 

4. No estudo de metáforas raízes ou arquetípicas nas organizações: em que as 

várias metáforas presentes no discurso de gerentes nas organizações são 

aderentes a determinado padrão metafórico, entre os quais alguns estudiosos 

identificaram a organização como: um canal (“canalizar as informações”), uma 

máquina (“andando como um relógio”, “lubrificando as engrenagens”, uma 

                                                                                                                                                   
“Organizações que aprendem” a partir dos conceitos pioneiros sobre Aprendizagem Organizacional de Chris 
Argyris e Donald Schön. 
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jornada (“construindo nosso caminho”), um drama (pessoas como “elenco”, 

tarefas como “scripts ou papéis”, clientes como “convidados”), uma família 

(“empregados” como “família”, o fundador como “o patriarca”), entre outros. 

As metáforas raízes são implicitamente assumidas como certas e, desse modo, 

estão na base dos usos metafóricos nas organizações em geral. 

5. Como um meio de legitimar ações: em situações em que organizações e seus 

administradores pretendem realizar ações escusas ou pouco populares entre 

funcionários ou clientes e, para isso, recorrem a determinadas metáforas para 

escamotear suas verdadeiras intenções, selecionando ideologicamente ao 

tópico determinadas características do veículo que o metaforiza.  

Os autores, desse modo, revelam que, embora Morgan tenha proposto o uso de 

metáforas como um interessante recurso analítico, muitos outros autores têm demonstrado em 

suas pesquisas que o uso de metáforas (e de outros tropos) pode também resultar em 

dissonância e ambiguidade (OSWICK; PUTNAM; KEENOY, 2004, p. 116). Por isso, 

recomendam o estudo do tema e a provocação das metáforas assumidas como certas através 

da exposição dos “tropos em uso” (p. 122).87 

Há ainda uma abordagem muito interessante nos Estudos Organizacionais a respeito 

do uso de metáforas nas organizações. São o que Oswick, Putnam e Keenoy (2004, p. 110-

111), Alvesson (1993), Oswick e Grant (1996b) e Tsoukas (1993) denominam de metáforas 

com semelhanças de segunda ordem, com base no conhecido “princípio da invariância” de 

Lakoff: “Metaphorical mappings preserve the cognitive topology (that is, the image-schema 

structure) of the source domain, in a way consistent with the inherent structure of the target 

domain.” (LAKOFF, 1993, p. 215)88. Trata-se da recorrência implícita a outros conjuntos de 

significados metafóricos correlatos que surge no uso das metáforas. Uma organização 

metaforizada como uma família, por exemplo, evoca implicitamente que seu diretor é o pai, 

que suas regras são valores familiares, que seus funcionários são irmãos e seus clientes são 

parentes próximos, e assim por diante. Trata-se, portanto, de uma rede inferencial do tipo se-

então que é projetada pela metáfora.89 

                                                
87 De fato, há muitos outros textos com contribuições interessantes sobre o tema (TSOUKAS, 1991; 
MARSHAK, 1993; DUNFORD, 1996; OSWICK, 1996; 2006; PUTNAM; PHILLIPS; CHAPMAN, 1996; 
GRANT; OSWICK, 1996; OSWICK; KEENOY; GRANT, 2002; CORNELISSEN, 2004; 2005; 2006a; 2006b; 
2008; PALMER; PUTNAM; BOYS, 2006; HATCH; YANOW, 2008; HERACLEOUS; JACOBS, 2008). 
88 Tradução: “Mapeamentos metafóricos preservam a topologia cognitiva (isto é, a estrutura da imagem-
esquema) do domínio fonte, de modo consistente com a estrutura inerente do domínio alvo”. 
89 Essa última frase foi uma contribuição de Heronides Moura na defesa da tese. 
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Percebemos aqui alguma semelhança com a criação de paradigmas, que é muito 

comum no uso de metáforas conforme descrevemos na seção 3.2. Tal semelhança se dá por 

causa do desdobramento metafórico surgido nas ressignificações correlatas construídas pelos 

interactantes, com a consequente maximização da aptidão metafórica. Como vimos, nesse 

caso mantém-se o sintagma e varia-se o paradigma, ou seja, o tópico se repete para novos 

veículos: se um poeta é um arquiteto, pode ser também um aviador, um artesão etc. Teríamos, 

neste exemplo, um paradigma de categorias profissionais cujo uso, embora atenda a certo 

padrão, não deixa de evocar novas ressignificações ao tópico a partir das propriedades 

salientes de cada novo veículo introduzido no sintagma.  

Apesar da semelhança, entendemos que no caso das metáforas com semelhanças de 

segunda ordem o que ocorre é um tanto diferente. As ressignificações correlatas evocadas 

estão implicadas na mesma metáfora e surgem dela, muitas vezes implicitamente, 

estabelecendo uma ampla rede de significados consequentes. Podemos notar que surgem não 

só novos veículos, mas também novos tópicos: se a empresa é uma família, então está 

implícito que os dirigentes são pais, os funcionários são filhos etc. O que aqui poderíamos 

chamar de “submetáforas” – às vezes mantidas implícitas, às vezes exortadas explicitamente – 

possuem entre si e para com a “metáfora matriz” uma relação temática coerente: os novos 

tópicos se relacionam com o “tópico matriz”, os novos veículos se relacionam com o “veículo 

raiz” e, claro, as novas metáforas se relacionam com a “metáfora matriz”. Quanto mais ampla 

e abstrata for a metáfora – como neste exemplo da família –, mais “submetáforas” ela 

evocará; e quanto mais profundidade sócio-afetiva ela evocar junto aos interpretantes, mais 

eficazes estas “sub-metáforas” serão. Assim é deliberadamente construído todo o padrão 

metafórico no dia-a-dia da organização (de modo que, neste exemplo, “sacrifício”, “lealdade”, 

“gratidão”, “coletividade”, entre outros, são valores constantemente evocados no imaginário 

dos funcionários)90. 

 

 

                                                
90 Alguns estudiosos dos fenômenos organizacionais aprofundam a discussão das implicações ideológicas 
advindas e geradoras destas ressignificações linguísticas, como é o caso de Pagès et al que faz uma análise 
psicanalítica da relação entre indivíduo e organização, em que esta é metaforizada inconscientemente por aquele 
na figura materna. Dizem os autores: “O traço mais importante deste jugo psicológico é sem dúvida a ação direta 
sobre o inconsciente dos indivíduos. Trata-se de uma modelagem, de uma reorganização do inconsciente dos 
indivíduos. [...] É através da manipulação do inconsciente que a organização coloca sob seu jugo o indivíduo, 
reforçando suas angústias paranóides inconscientes mais arcaicas, assim como os sistemas de defesa (também 
inconscientes) contra a angústia. Ela age provocando uma fantástica regressão psicológica, reforçando um estado 
de terror infantil no indivíduo e fornecendo-lhe no momento oportuno um meio, o seu, para se defender contra os 
terrores e se salvar.” (PAGÈS et al, 1993, p. 171-172). 
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3.3.3 Na Sala de Aula: Livros e Estratégias Didáticas com Base em Metáforas 

Quanto ao segundo grupo descrito no início desta seção, muitas pesquisas têm sido 

realizadas sobre uso de analogias e metáforas em sala de aula, quase sempre voltadas para a 

análise do seu impacto didático junto aos alunos91. Dentre as mais citadas (provavelmente já 

considerados trabalhos clássicos) certamente estão Dagher (1995), que analisou o uso de 

metáforas e analogias por professores de ciências do ensino médio como um recurso de 

“humanização” das ciências; e Duit (1991), cujas pesquisas identificaram uma série de 

problemas no uso de analogias e metáforas em livros didáticos, em particular a pouca 

preocupação sobre o entendimento das metáforas por parte dos alunos. Ambos os autores têm 

várias publicações sobre o assunto (DAGHER, 1994; 1995; 2000; DAGHER; COSSMAN, 

1992; DUIT; GLYNN, 1992; 1995; TREAGUST; DUIT; JOSLIN; LINDAUER, 1992). 

Merece destaque também o interessante handbook sobre o assunto, Metaphor and analogy in 

science education (AUBUSSON; HARRISON; RITCHIE, 2006), coletânea com dezesseis 

artigos que discutem vantagens e desvantagens do uso de analogias e metáforas no ensino de 

ciências. 

São igualmente referenciados os vários estudos realizados por Shawn M. Glynn, 

alguns deles em parceria com outros pesquisadores, nos quais detalha e recomenda seu 

“Modelo de Ensino com Analogias” – TWA - Teaching With Analogies Model (GLYNN, 

1989; 1989b; 1991; 1995; 1996; 2003; 2004; 2007; 2008; DUIT; GLYNN, 1992; 1995; 

GLYNN; DUIT; BRITTON, 1995; GLYNN; DUIT; THIELE, 1995; GLYNN; LAW; 

DOSTER, 1998; GLYNN; TAKAHASHI, 1998; GLYNN; TAASOOBSHIRAZI; FOWLER, 

2007; PARIS; GLYNN, 2004). O uso do TWA Model ocorre em seis passos a serem 

realizados pelo professor: 1) introduzir o conceito alvo; 2) revisar o conceito análogo; 3) 

identificar características relevantes nos dois conceitos; 4) mapear semelhanças entre ambos; 

5) indicar onde a analogia já não serve; e 6) tirar conclusões. 92 
 
The Teaching With Analogies Model is used extensively in science 
education to introduce students to concepts that represent complex, hard-to-
visualize systems with interacting parts (e.g., an atom, a cell, photosynthesis, 

                                                
91 Como alguns desses estudos não refinam tão bem a descrição do fenômeno metafórico, muitas vezes o que é 
chamado de analogia, na realidade, pode ser classificado como metáfora a depender do conceito que se adote. 
Outras vezes elas são tomadas simplesmente como sinônimos. Isso porque em geral tais estudos estão 
preocupados menos com o aprofundamento nas teorias de metáforas e mais com o uso, em sala de aula, de um 
recurso linguístico cuja finalidade resume-se a: “explicar um conceito que faz parte um domínio estranho através 
da sua comparação com um outro que pertence a um domínio familiar”. Isso, aliado ao fato de a metáfora poder 
ser considerada uma espécie de analogia, justifica que incluamos entre estes estudos aqueles que se detém em 
analisar analogias, mesmo que não se refiram em momento algum a metáforas. 
92 Há diversos outros modelos de ensino baseados no uso de analogias e metáforas como o TWA. Para maiores 
detalhes ver Duarte (2005), que fez um levantamento muito interessante a respeito. 
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an electric circuit, an ecosystem). The model guides teachers, textbook 
authors, and website designers in their use of analogies. Research has shown 
that using the model increases students’ learning and interest. (GEORGIA, 
2009)93 

 

No Brasil destaca-se o artigo pioneiro de Menezes, Lopes e Robilota (1983), que 

aponta dificuldades no entendimento dos alunos sobre o conceito de campo (tanto o elétrico 

quanto o gravitacional) em função da ambiguidade presente no uso de representações gráficas, 

ou seja, a partir dos desenhos expostos em sala de aula pelos professores de Física, e 

recomenda o uso do próprio espaço físico da sala de aula como uma analogia ao conceito (daí 

o título do artigo: “gente como carga e aula como campo”). Mais recentemente temos, por 

exemplo, um estudo realizado sobre o uso de analogias nos livros didáticos de Química 

recomendados pelo PNLEM 2007 - Plano Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio e, 

consequentemente, adotados no currículo de ciências para o ensino médio das escolas 

públicas em todo o Brasil (FRANCISCO JUNIOR, 2009). Seu autor analisou 154 analogias 

encontradas em seis livros e – embora reconheça que o uso do recurso da analogia em sala 

pode ser útil se bem feito pelo professor – suas conclusões indicaram que a maioria das 

analogias encontradas nos livros didáticos não favorece à aprendizagem dos alunos sobre os 

conceitos que tenta simplificar, acarretando problemas para a continuidade de suas futuras 

formações universitárias. Há ainda outros estudos semelhantes, como o de Cunha (2009) 

sobre o uso de analogias e metáforas também em livros didáticos de ciências destinados a 

crianças de sete a dez anos, que conclui que apenas alguns tipos de metáforas obtêm 

resultados interessantes entre as crianças nessa faixa etária (CUNHA, 2009, p. 13-14). 
 
Ainda em relação à utilização de analogias em livros didáticos, um dos 
critérios classificatórios da avaliação desses livros feita pelo Ministério da 
Educação é se os conteúdos e aspectos metodológicos dos livros “evitam 
estabelecer analogias impróprias que poderiam levar os alunos a confusões 
entre o significado literal e metafórico.” (Brasil, 2002, p. 84). (CUNHA, 
2009, p. 2) 

 
Podemos citar também o artigo fruto de uma pesquisa de mestrado que identificou o 

uso espontâneo de analogias por professores de biologia que, mediante as dificuldades de 

entendimento entre os alunos, preferem o uso de seus próprios insights às analogias propostas 

pelos respectivos livros didáticos (FERRAZ; TERRAZZAN, 2002). E ainda a análise 

                                                
93 Tradução: “O Modelo de Ensino com Analogias é amplamente utilizado na ciência da educação para 
introduzir os alunos nos conceitos que representam sistemas complexos com partes interativas difíceis de 
visualizar (por exemplo, um átomo, uma célula, a fotossíntese, um circuito elétrico, um ecossistema). O modelo 
guia professores, autores de livros didáticos, e designers de sites de internet em seu uso de analogias. A pesquisa 
revelou que o uso do modelo aumenta a aprendizagem e o interesse dos alunos.” 
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realizada especificamente no discurso de um professor de Física de um curso superior de 

licenciatura na mesma disciplina, através da observação em sala, que destacou os resultados 

positivos junto aos alunos, justificados pela necessidade de aproximar os conceitos abstratos 

ao universo de compreensões da turma (BOZELLI; NARDI, 2006). Estas últimas autoras já 

haviam, inclusive, desenvolvido suas dissertações de mestrado na mesma temática (FERRAZ, 

2001; BOZELLI, 2005). 

Um outro texto descreve um levantamento dos artigos sobre uso de analogias no 

ensino de Física no Brasil, publicados em vários números de nove representativos periódicos 

da área, concluindo pela ainda pouca quantidade de textos publicados sobre a questão (onze 

artigos). Ele também faz críticas à qualidade dos que foram encontrados: a maioria não 

confronta vantagens e desvantagens do uso de analogias e muitos não utilizam do referencial 

teórico na análise empírica que fazem. Há, segundo o autor, pouca atenção quanto aos limites 

do uso analógico em sala de aula (SILVA; ALMEIDA, 2008). 

Monteiro (2005, p. 344), por sua vez, ao estudar o uso de analogias entre ocorrências 

históricas do passado e práticas sociais do presente no ensino de História, alerta para algumas 

questões que precisam ser observadas pelo professor como, por exemplo, as implicações 

diacrônicas inerentes a este tipo de analogia, que geralmente não existem no universo de 

“permanência temporal” dos fenômenos estudados nas ciências exatas e da natureza.  

Há ainda muitos outros estudos publicados sobre o assunto – a maioria na área de 

ciências naturais ou exatas, como se nota (CURTIS; REIGELUTH, 1984; HERRMANN; 

SCHMID, 1985; CACHAPUZ, 1989; TREAGUST; DUIT; JOSLIN; LINDAUER, 1992; 

HARRISON; TREAGUST, 1993; THIELE, R.; TREAGUST, 1994; 1994b; GRANT, 1996; 

ANDRADE; ZYLBERSZTAJN; FERRARI, 2002; JORGE, 1990; DUARTE, 2005). Embora 

boa parte de todos eles possua uma característica mais prescritiva e, neste sentido, não apenas 

recomende o uso mas proponha modelos de ensino inspirados em analogias e metáforas, 

muitos deles possuem em comum grandes incertezas a respeito dos ganhos educativos obtidos 

com o uso de tais recursos didáticos na explicação de conceitos científicos aos alunos, seja no 

nível da educação básica ou das graduações. 

 

 

3.3.4 Haveria “Falhado a Metáfora”? 

Vamos retomar brevemente, então, as questões que propusemos no início da seção 3.3. 

Já havíamos nos referido, na seção 3.2.2, ao crescente uso de metáforas (e também de 

analogias) na explicação de conceitos científicos, como no caso do exemplo que lá citamos: 
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“o átomo é como nosso sistema solar”. Embora os dois elementos desta analogia (átomo e 

sistema solar) sejam, na verdade, conceitos científicos complexos, não é difícil de perceber 

que o segundo é bem mais acessível ao entendimento pela maioria dos interpretantes, dada a 

sua popularidade (que praticamente já o coloca entre os conceitos do senso comum) e, 

sobretudo, dada a concretude em que se apresenta para o observador (afinal, pelo menos o sol, 

a lua e as estrelas são vistos a olho nu). Mesmo que no detalhe eles sejam muito diferentes, a 

analogia entre ambos tende a ser considerada bastante eficaz devido às semelhanças 

conceituais estruturais que ela sugere, com destaque para a relação entre seus componentes 

(núcleo e periferia; rotação, atração etc.). Já vimos isso. Mesmo assim, um estudo recente 

realizado com alunos de supletivo do ensino médio no Brasil chegou à conclusão de que eles 

simplesmente não entendem os conceitos de modelo atômico metaforizados como “sistema 

solar”, como “bola de bilhar” ou como “pudim de passas” (MUNARIN; MUNARIN, 2009)94. 

Mesmo sendo estas três metáforas amplamente usadas. 

Por outro lado, muitas vezes as analogias e as metáforas que são construídas para 

explicar conceitos científicos se valem de significados que estão extremamente ancorados no 

senso comum, sendo, em alguns casos, evidentemente polissêmicos. A propósito disso, Moura 

(2009) adverte sobre os riscos que tal uso das metáforas apresenta e ilustra sua preocupação 

citando o caso do famoso enunciado metafórico recentemente produzido por cientistas: “o 

genoma é o livro da vida”. Esta metáfora parece ser extremamente rica num primeiro 

momento, uma vez que um livro contém mensagens e o genoma contém o código genético; 

um livro contém uma linguagem estruturada e o genoma contém a estrutura do código 

genético. O uso metafórico, portanto, se vale de certos aspectos conceituais significativos 

comuns à finalidade e à estrutura do genoma e do livro, embora ambos sejam enormemente 

diferentes enquanto fenômenos. Por outro lado, um livro é produzido por um escritor, logo o 

genoma seria igualmente produzido por alguém ou algo. Desse modo chegamos novamente à 

mesma dificuldade enfrentada por Dawkins com sua metáfora dos “planos do arquiteto”, 

conforme descrevemos há pouco: esta semelhança que é naturalmente construída nesta 

metáfora pelos interpretantes (creacionistas95 cristãos, por exemplo) com a mesma facilidade 

com que as demais foram construídas, termina por remeter a significações não intencionadas 

pelos cientistas que elaboraram o conceito de genoma e que elaboraram essa metáfora. Usá-la, 

                                                
94 O detalhe curioso neste estudo é que no caso desta última metáfora a dificuldade se torna ainda maior porque 
no Brasil simplesmente não existe tal prato culinário, que é tipicamente americano – ou se existe não é popular o 
suficiente. 
95 Nossa escolha pelo uso de “crear” em vez de “criar” se deve a um preciosismo semântico (e etimológico) que 
distingue, respectivamente, “gerar do nada” de “transformar”. 
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portanto, pode equivaler ao que se poderia chamar popularmente de “dar um tiro no pé” – no 

sentido metafórico, é claro. 

Em um caso, as metáforas não acrescentam nada. Noutro, acrescentam demais. 

Então, mesmo diante do mérito advindo da popularização de teorias científicas junto 

ao público não especializado, graças ao uso de uma linguagem acessível de base metafórica, 

será que – para usar uma expressão do próprio Dawkins – “a metáfora falhou”? Com isso 

queremos dizer que talvez estejamos diante de um fenômeno de empobrecimento conceitual 

em determinadas atividades de divulgação e/ou produção científica, devido ao uso excessivo 

(ou descuidado) de metáforas. A “falha”, portanto, seria um resultado contrário ao que se 

esperaria de um uso metafórico. O que temos observado particularmente nestas últimas 

páginas nos leva a crer que é razoável supor que sim. 

Estamos diante, portanto, de uma ideia interessante: o uso de metáforas pode levar à 

reconstrução de significados que, ao invés de contribuírem para o entendimento de conceitos 

complexos e sofisticados, terminarão por empobrecerem as suas possibilidades explicativas. 

Quantas das propriedades do veículo “livro” podem ser projetadas no tópico “genoma” sem 

que ele seja empobrecido conceitualmente? A metaforização de “genoma” através de “livro” 

será apropriada à intenção de tornar claro um conceito abstrato e vago através de um outro 

mais concreto e visível? Estamos diante de uma ressignificação linguística em que se 

obtiveram ganhos ou perdas conceituais? Eis aí questões importantes sobre as quais esta tese 

tem se debruçado.  

Veremos nos próximos capítulos como tudo isso se refletiu na proposição dos nossos 

procedimentos metodológico-analíticos para o trato do nosso problema de pesquisa. 
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4  Estratégias Metodológicas 

 

Trataremos agora especificamente da construção das estratégias metodológicas que 

nos permitiram a realização desta tese. Para tal, esta seção está assim estruturada: primeiro, 

descrevemos detalhadamente a construção do corpus (seção 4.1); e em seguida apresentamos 

os procedimentos analíticos (seção 4.2) que foram usados adiante na seção de análise. 

 

 

4.1 Construção do Corpus 

O leitor a esta altura já percebeu que a escolha de uma pesquisa bibliográfica como 

estratégia metodológica de investigação de campo é uma consequência natural da nossa 

problematização, que toma como fenômeno de observação os manuais de TA. Mas quais são 

exatamente os manuais que deveriam constituir o corpus desta pesquisa?  

Para encontrar esta resposta é importante relembrarmos dois princípios já 

mencionados na problematização. Primeiro, manuais de TA são os livros-textos que 

apresentam os principais conceitos sobre TA comumente usados pelos professores das 

disciplinas introdutórias sobre TA dos cursos de graduação em Administração no Brasil. 

Segundo, precisaríamos selecionar os livros mais usados nos cursos de Administração das 

maiores e melhores IES do Brasil. Isso porque assim teríamos em mãos um material de 

grande alcance de influência na formação dos administradores brasileiros em nível de 

graduação e, ao mesmo tempo, estaríamos considerando o que há de formalmente 

reconhecido como mais apropriado ao ensino de TA nos cursos de graduação, para que não 

estivéssemos falando de experiências de formação profissional desprestigiadas e/ou isoladas. 

Para tal, seguimos as seguintes etapas: 

 

Etapa 1: Fomos em busca dos rankings. Consideramos os seguintes: 1) As dez 

maiores universidades federais do Brasil - por matrículas realizadas em jun/2006 (INEP, 

2008); 2) As dez maiores universidades federais do Brasil - por concluintes em 2006 (INEP, 
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2008); 3) Os treze cursos “8 Estrelas” de Administração brasileiros96 (VESTIBULAR UM, 

2008; UOL VESTIBULAR, 2008); 4) As melhores IES do Guia do Estudante, da editora 

Abril, em 2007 (GUIA DO ESTUDANTE, 2008); e 5) As 10 maiores IES do Brasil, por 

número de estudantes (RANKZ, 2008) (veja o Apêndice 1).  

 

Etapa 2: Combinando estas relações chegamos a uma lista de 31 IES que oferecem 

cursos da Administração, oriundas de todas as regiões do Brasil, e fomos no endereço 

eletrônico de cada uma delas em busca das bibliografias adotadas nas disciplinas sobre TA 

dos cursos de graduação em administração. Conseguimos um total de 27 bibliografias 

(extraídas dos planos de curso ou programas de 27 disciplinas de 10 cursos), chegando a 200 

ocorrências de referências bibliográficas que, excluídas as repetições, dizem respeito a 89 

livros (veja o Apêndice 1).  

 

Etapa 3: Dentre estes 89 livros, identificamos 65 manuais de TA que aparecem em 

164 ocorrências de referências bibliográficas. Aplicamos neles um filtro para ocorrência 

mínima de 2 vezes, ou seja, foram descartados os manuais de TA que só foram encontrados 

em uma única bibliografia. Chegamos, então, aos 35 manuais de TA adotados em pelo menos 

2 bibliografias/disciplinas (aproximadamente 54% dos livros), que aparecem em 133 

ocorrências de referências bibliográficas (cerca de 81% das ocorrências) dentre as 164 

ocorrências de referências bibliográficas de todos os manuais de TA (veja o Apêndice 2).  

 

Etapa 4: Fizemos, então, uma classificação decrescente desta relação final de livros, 

pelo percentual de ocorrências do livro entre o total de bibliografias/disciplinas. Assim, 

pudemos chegar aos 5 manuais de TA que aparecem em, aproximadamente, 1 a cada 5 

bibliografias  (sendo que um deles aparece aproximadamente em 1 a cada 2) adotadas nos 

melhores cursos de administração das maiores e melhores IES do Brasil (veja o Apêndice 

2).97 Eles estão abaixo listados em ordem: 

                                                
96 De todos os cursos de administração das IES brasileiras avaliados pelo Exame Nacional de Cursos do MEC, o 
“Provão”, apenas treze são “8 estrelas”. Trata-se de cursos considerados de excelência porque obtiveram 
conceitos "A" em todas as edições do exame, realizadas entre 1996 e 2003. 
97 Importante notar três questões: 1) todos os planos de curso ou programas, das 27 disciplinas dos 10 cursos, 
possuem em sua bibliografia no mínimo um destes livros; 2) pelo padrão encontrado nas bibliografias dos 
programas de disciplinas que nos foram disponibilizados (de cerca de um terço das IES listadas na Etapa 2), é 
provável que não houvesse mudanças significativas nesta lista final de livros caso todos os programas de 
disciplinas estivessem disponíveis; 3) os livros que ficaram nas posições imediatamente posteriores possuem 
grandes semelhanças de conteúdos com os cinco primeiros selecionados, de modo que é possível especular que 
os achados finais não sofressem grandes mudanças no caso de alguma mudança nesta lista final. Claro, tudo isso 
está sujeito a verificações que podem ser feitas em futuras pesquisas. 
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2. KWASNICKA, E. L. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 1995. 

3. MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: da Revolução Urbana 
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Etapa 5: Em seguida, com a intenção de diminuir em parte uma provável dissonância 

entre a informação constante nas bibliografias e o uso efetivo dos manuais nas salas de aula, 

realizamos uma consulta junto aos 153 professores/pesquisadores cadastrados na divisão de  

Estudos Organizacionais (EOR) da ANPAD - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Administração98. Enviamos a eles um e-mail (Apêndice 4) perguntando, 

àqueles que lecionaram ou lecionam disciplinas sobre TA dos cursos de graduação em 

administração, qual(is) o(s) livros(s) texto(s) adotado(s) na(s) disciplina(s). Dos 153 

consultados, 45 responderam ao e-mail, sendo que, dentre eles, 23 responderam às questões 

por estarem no perfil de experiência docente solicitado. Os 23 professores/pesquisadores 

informaram um total de 48 ocorrências de referências bibliográficas que, excluídas as 

repetições, dizem respeito a 19 livros (veja o Apêndice 2). 

 

Etapa 6: Por fim, fizemos dois movimentos para fechar nossa lista de livros. Primeiro, 

comparamos as duas seleções e verificamos que, dentre os livros listados na segunda, apenas 

um livro juntou-se ao grupo dos mais citados na primeira. Isso nos deu um indicativo de que 

estávamos diante de uma amostra de livros bem representativa do que vem sendo usado, pelo 

menos nos últimos quinze anos, nas salas de aula dos cursos de graduação em administração 

no Brasil99. Segundo, para chegar efetivamente à lista final combinamos as duas seleções. Dos 

                                                
98 A ANPAD possui onze Divisões Acadêmicas: ADI - Administração da Informação; APS - Administração 
Pública e Gestão Social; CON – Contabilidade; EOR - Estudos Organizacionais; EPQ - Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade; ESO - Estratégia em Organizações; FIN – Finanças; GCT - Gestão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação; GOL - Gestão de Operações e Logística; GPR - Gestão de Pessoas e Relações de 
Trabalho; e MKT – Marketing. De todas elas, a divisão EOR é a que reúne professores/pesquisadores mais 
especificamente dedicados ao ensino e à pesquisa de TA, estando as demais divisões mais voltadas para as 
especialidades curriculares ou de pesquisa da área. Por isso a nossa escolha. 
99 Na verdade arriscamo-nos a afirmar, sem receio, que raríssimos terão sidos os alunos de cursos de graduação 
que, tendo estudado nos últimos vinte anos no Brasil, não tenham tido como livro texto um dentre os dez livros 
mais identificados em nosso levantamento, embora eles totalizem 56,9% do total de ocorrências encontradas 
(veja o apêndice 2). Mesmo que alguns poucos professores não tenham adotado um dentre tais livros, é quase 
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19 livros citados na segunda seleção, 12 já constavam entre os 35 da primeira. Como todos os 

7 livros que não constavam também na primeira seleção só apareceram na segunda seleção 

em 1 ocorrência bibliográfica, eles foram naturalmente desprezados atendendo ao mesmo 

critério de livros que constassem ao menos em 2 ocorrências, já descrito na etapa 3. Então, 

somamos as 41 ocorrências desses 12 livros, identificados como comuns a ambas as seleções, 

respectivamente às ocorrências que já haviam sido totalizados na primeira seleção. 

Reordenamos a tabela, agora compondo os novos dados, novamente em ordem decrescente 

pelo total de ocorrências do livro, chegando aos cinco primeiros livros da listagem logo 

abaixo (veja o Apêndice 2). 

Entretanto, havia ainda três outros livros que optamos por preservar no corpus, dentre 

os que foram selecionados e usados na fase anterior à qualificação da tese e que inspiraram 

em parte nossa pesquisa. Dois deles – o de Fayol e o de Taylor – são citados em todos os 

manuais de TA como os principais livros dos dois fundadores da Administração, cujas ideias 

são inevitavelmente consideradas na sua maioria como importantes e atuais, além de serem 

sempre detalhadamente apresentadas nos manuais (quase sempre formando capítulos 

inteiros). O terceiro – de Hunter – é um dos livros sobre fenômenos organizacionais mais 

vendidos de todos os tempos (mais de um milhão de exemplares só no Brasil), amplamente 

lido entre alunos e praticantes da administração, usado como referência complementar em 

muitos dos programas de disciplina pesquisados, que trata de um tema (liderança) central nos 

padrões metafóricos presentes nos manuais de TA e, além disso tudo, é escrito por inteiro 

como uma metáfora100.  Entendemos que estas razões justificam a presença destes três livros 

no corpus. Apesar de estarem fora, em princípio, de uma classificação como manual de TA – 

embora isso seja discutível, tendo em vista um possível uso manualizado que se faça deles – 

eles certamente fazem parte do grande quadro de referência que é alvo de nossa 

problematização nesta tese101.  

Desse modo, a relação final dos livros que compõem nosso corpus ficou assim 

definida102: 

 

 
                                                                                                                                                   
impossível que algum curso no Brasil tenha “escapado” de algum destes best sellers. Em todo caso, fica aí esta 
provocação como uma sugestão para futuras pesquisas. 
100 Há um estudo interessante sobre este livro em Carvalho, Carvalho e Bezerra (2007). 
101 Acreditamos também que, mesmo com o enriquecimento adicionado pela presença destes três livros, a 
exclusão deles não invalidaria as nossas conclusões. O livro de Taylor, por exemplo, pouco acrescentou porque 
quase não faz uso de metáforas. Sua análise, claro, nem por isso deixou de ser relevante à nossa discussão.  
102 Nas bibliografias encontramos para um mesmo livro referências a edições diferentes. Consideramos todas 
efetivamente como o mesmo livro e optamos pela edição mais recente disponível no momento da análise. 
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4.2 Procedimentos Analíticos 

Uma vez construído o corpus da pesquisa, descrevemos agora os procedimentos 

analíticos que nos permitiram identificar, em cada um dos livros, enunciados que fossem 

reveladores das fragilidades problematizadas nesta tese. São eles: 

 

 

Procedimento Analítico 1: Leitura do corpus e seleção dos enunciados 

Este primeiro procedimento analítico teve a função de produzir o material básico para 

todos os demais. Tratou-se da leitura de todos os livros e destaque dos trechos (enunciados ou 

conjuntos de enunciados) que nos parecessem exemplares como indicadores da nossa 

problematização. Interessava-nos destacar, basicamente, quatro tipos de enunciados:  

                                                
103 Embora não conste na obra a data da 1ª edição (que também não encontramos na internet), esta é a “7ª edição 
totalmente revista e atualizada” de CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 1995. v. 
1 e 2. 
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1. Metáforas: em princípio os fenômenos linguísticos suficientes para este estudo, 

conforme discutimos em nosso referencial teórico, as metáforas são 

especialmente catalisadoras do nosso problema de pesquisa (no nosso caso, 

interessaram as metáforas nominais, conforme descrito no próximo 

procedimento analítico);  

2. Eufemismos104: até a fase de qualificação da tese estas construções linguísticas 

dividiam nossa atenção juntamente com as metáforas. Embora isso tenha se 

modificado posteriormente, passando o fenômeno metafórico à centralidade 

exclusiva da nossa perspectiva interpretativa, continuamos a julgar que boa 

parte das fragilidades conceituais nos manuais de TA são ocorrências 

eufêmicas. Por isso, procuramos também selecionar trechos que pudessem 

indicar mudanças no uso de expressões e palavras como estratégias de 

ressignificação através de eufemismos ou disfemismos; 

3. Definições em geral: embora todos os trechos selecionados tragam consigo 

algum tipo de definição implícita ou pressuposta, preocupamo-nos em destacar 

todas as definições diretas, sobretudo em função da força ilocucionária que elas 

costumam possuir dentro dos textos dos quais, geralmente, estão destacadas e 

grifadas pelos seus próprios autores. Além disso, esperávamos encontrar boa 

parte das fragilidades conceituais, é claro, nos conceitos propriamente ditos. 

4. Alguns Casos de Enunciados Literais: foram também selecionados enunciados 

literais que reforçassem ou confirmassem as metáforas e os eufemismos que 

estavam sendo identificados. 

 

Cada destaque feito tornou-se um trecho selecionado que foi transcrito para posterior 

análise. A relação completa dos trechos está no Apêndice 3.  

 

Procedimento Analítico 2: Mapeamento dos padrões metafóricos para identificar 

as grandes metáforas dos manuais de TA 

Para realizar o mapeamento dos padrões metafóricos nos trechos relacionados, nos 

inspiramos no método de coleta e análise de dados para tratamento de padrões linguísticos 

que governam o uso ordinário de metáforas, proposto por Moura (2007; 2009) e praticado em 

                                                
104 Importante notar que pouquíssimos estudos sobre os eufemismos têm sido publicados, enquanto a discussão 
sobre as ocorrências metafóricas na linguagem, como vimos, é farta em estudos e abordagens as mais diversas e 
remonta à antiguidade desde Aristóteles (LEVINSON, 2007, p. 183; RICOEUR, 2005, p. 17-75). 
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associação com Fossile (2008). Naturalmente que o referido método tem sua finalidade 

original diversa da nossa. No nosso caso, nossa pretensão foi chegar às grandes metáforas dos 

manuais de TA e para isso adaptamos o método às seguintes etapas: 

1. Selecionar no corpus da pesquisa105 trechos que contenham enunciados 

metafóricos nominais (com substantivos ocorrendo na posição de veículo)106; 

2. Analisar trecho a trecho e para cada enunciado metafórico:  

a. Identificar os tópicos, os itens lexicais usados na posição de tópico107 e 

os itens lexicais usados na posição de veículo; 

b. Classificar os veículos em categorias semânticas; 

3. Agrupar os enunciados metafóricos por tópico e categoria semântica; 

4. Identificar classes de interpretação (conjuntos de paráfrases108) que possam ser 

inferidas a partir dos dados para cada categoria semântica de cada tópico; 

5. Identificar os padrões metafóricos (paráfrases de paráfrases, ou seja, categorias 

semânticas maiores) para cada tópico, a partir da proximidade temática de 

categoria semântica das paráfrases criadas na etapa anterior. 

 

Procedimento Analítico 3: Construindo a grande síntese metafórica 

Passamos, então, a uma fase de discussão detalhada dos padrões metafóricos 

mapeados na seção anterior – subsidiada pelos enunciados literais que os confirmam – através 

do seu confronto com as questões desenvolvidas na problematização e no referencial teórico. 

 

Estes três primeiros procedimentos analíticos são centrais na nossa pesquisa porque 

estão situados no fio condutor de nossa tese. O último procedimento abaixo descrito 

desempenha papel complementar e enriquecedor às nossas conclusões e cujos resultados, 

como veremos no próximo capítulo, foram reunidos em uma seção específica. 

 

                                                
105 Neste caso, o que está sendo chamado de “corpus da pesquisa” é a relação de trechos resultante do 
procedimento analítico anterior. 
106 Nesta pesquisa optamos por analisar metáforas nominais. Fossile (2008), por sua vez, escolheu analisar 
metáforas verbais, particularmente com verbos de mudança de estado ocorrendo na posição de veículo. 
Acreditamos que haja um espaço interessante a ser explorado sobre o uso de metáforas verbais, especificamente 
com verbos de processo ou processuais (com enunciados do tipo “X fazer a ação A [está para] Y fazer a ação 
B”), como no exemplo “Administrar uma empresa é navegar em mar revolto”. 
107 Achamos útil identificar os itens lexicais usados na posição de tópico porque em muitos casos o tópico está 
implícito ou aparece escrito de maneiras variadas. 
108 Assumimos o pressuposto lembrado por Fossile (2008, p. 190) de que as metáforas nunca são completamente 
parafraseadas. No nosso caso as paráfrases servirão para categorização e não para algum tipo de substituição ou 
equivalência semântica. 
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Procedimento Analítico 4: Mapeamento e análise dos padrões eufêmicos 

Neste procedimento analítico primeiramente classificamos por tópico as palavras e/ou 

expressões extraídas das ocorrências eufêmicas identificadas. Em seguida, alocamos cada 

uma delas ordenadamente em um contínuo disfemismo - sentido literal - eufemismo, 

conforme o modelo logo abaixo apresentado. Nossa intenção foi mostrar – especificamente 

para quatro tópicos: a) funcionário; b) gerente/chefe; c) dirigente/empresário; d) demissão – a 

variação do uso eufêmico de palavras e expressões frequentemente usadas nos manuais de TA 

para definir questões relevantes e associadas aos padrões metafóricos identificados. Também 

recorremos aos enunciados literais que confirmassem analisamos todos os enunciados que 

apresentassem característica eufêmica na sua totalidade ou em sentenças, e não 

especificamente em certas palavras e expressões. 

 

Tópico 
                            ▲ 

Disfemismo 
 Palavras ou expressões retiradas dos trechos 

“Sentido 
literal” Palavras ou expressões retiradas dos trechos 

Eufemismo 

Palavras ou expressões retiradas dos trechos 

                            ▼ 
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5  Análise das Fragilidades Conceituais 
 

 

 

Como vimos no capítulo anterior, acerca das estratégias metodológicas, a análise de 

nosso problema de pesquisa consistiu na aplicação de uma série de procedimentos analíticos 

realizados na bibliografia construída como nosso corpus. É importante lembrar que nossa 

pretensão foi realizar uma análise de fragilidades conceituais sobre TA presentes na literatura 

de formação profissional em Administração, de acordo com certos pressupostos já 

apresentados nesta tese. Esta lembrança se faz necessária para que mantenhamos em mente a 

aplicação dos métodos como uma consequência natural da problematização da pesquisa.  

As seções seguintes apresentam os resultados da aplicação de cada uma das etapas dos 

procedimentos descritos no capítulo anterior, divididas em dois momentos básicos. Primeiro, 

o mapeamento dos padrões metafóricos, ou seja, uma classificação ampla das ocorrências de 

metáforas (seção 5.1). Segundo, a discussão das questões problematizadas nesta tese com base 

no mapeamento realizado na seção anterior com a finalidade de produzir uma síntese 

metafórica (seção 5.2). Mas há ainda uma terceira seção que aqui surge “quase como um 

apêndice”, dada a sua desconexão direta com a análise metafórica. Ela se divide em duas 

subseções que apresentam o que chamamos de “achados colaterais”, e foram entendidas como 

importantes na medida em que enriquecem nossa discussão em torno das fragilidades 

conceituais presentes nos manuais de TA (seção 5.3). 

 

 

5.1 Mapeamento dos Padrões Metafóricos  

Nesta seção apresentamos a realização dos procedimentos analíticos 1 e 2 descritos no 

capítulo anterior, ou seja, a leitura integral de todos os livros que compuseram nosso corpus, 

seguida da seleção dos trechos identificados como ocorrências metafóricas e, por fim, do 

mapeamento dos padrões metafóricos através do qual pudemos chegar às grandes metáforas 

dos manuais TA. Como também dissemos no capítulo anterior, embora tenhamos tido o 

máximo cuidado de trazer no trecho o texto suficiente para que o enunciado metafórico 

ficasse claro ao leitor, nem sempre o tópico metaforizado aparece explicitamente no trecho – 

comentamos sobre as metáforas com semelhanças de segunda ordem no nosso referencial 
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teórico. Por outro lado, algumas vezes tal ambiguidade é um aspecto intrínseco da própria 

metáfora selecionada e que, por isso mesmo, oferecerá riqueza de análise para nossa 

discussão109. Uma vez cumprido o primeiro procedimento analítico, descrevemos agora o 

segundo procedimento analítico em dois momentos: primeiramente, as etapas 1 e 2; e, por 

fim, as etapas de 3 a 5. 

 

 

Procedimento Analítico 2 - Etapas 1 e 2: Selecionar no corpus da pesquisa trechos que 

contenham enunciados metafóricos nominais (com substantivos ocorrendo na posição de 

veículo). Analisar trecho a trecho e para cada enunciado metafórico: identificar os tópicos, os 

itens lexicais usados na posição de tópico e os itens lexicais usados na posição de veículo; e 

classificar os veículos em categorias semânticas. 

 

(001) “Assim compreendida, a administração não é nem privilégio exclusivo nem encargo pessoal 
do chefe ou dos dirigentes da empresa; é uma função que se reparte, como as outras funções 
essenciais, entre a cabeça e os membros do corpo social.” (FAYOL, 1990, p. 26). 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações110 empresa corpo social organismo 

Dirigentes dirigentes cabeça parte principal e vital 
de um organismo 

funcionários <implícito> membros parte de um organismo 

 

(002) “Os ingleses e americanos são os povos mais amigos dos esportes. Sempre que um americano 
joga basquetebol ou um inglês joga cricket, pode-se dizer que eles se esforçam, por todos os 
meios, para assegurar a vitória à sua equipe. Fazem tudo a seu alcance para conseguir o maior 

                                                
109 Algumas vezes não será possível trazer no trecho selecionado – por maior que ele seja – a presença explícita 
do tópico, uma vez que ele está presente no texto como um todo. 
110 Durante algum tempo nos debatemos neste ponto em um dilema: o tópico aqui seria “organização” ou 
“empresa”? Não seria esta, devemos ressaltar, uma questão trivial. Isso porque assumir estas palavras 
simplesmente como sinônimos nos faria escorregar nos mesmos problemas que aqui tentamos analisar (como 
veremos sobretudo na seção 5.3). Assumir o tópico como “organização” poderia ser uma extrapolação 
equivocada de metáforas construídas sobre empresas para “todos os tipos de” organizações. Assumi-lo como 
“empresa”, por outro lado, seria possivelmente identificar um tópico redundante para as etapas seguintes do 
procedimento metodológico 1. Mas os trechos extraídos de Fayol usam “empresa” e não “organização”! 
Voltamos ao dilema... Então, após tentar as duas possibilidades, fizemos nossa escolha com base em dois 
argumentos: 1) o próprio uso metafórico de empresa apresentado nos trechos de Fayol indica que ele usa 
“empresa” para designar o que outros autores (como Maximiano, por exemplo) chamam de “organização”; 2) 
Fayol não usa “organização” em nenhuma parte do seu livro (a não ser querendo significar “a ação de 
organizar”), e isso já indica que possivelmente “organização” já seja um eufemismo de “empresa”, tendo em 
vista as datas de escrita/publicação destas obras. No mínimo, é um termo cujo uso comum é “pós Fayol” e, por 
isso, seria improvável que constasse no seu texto. Estamos assumindo, portanto, que nos trechos extraídos de 
Fayol o tópico é “organização”, sendo “empresa” o item lexical usado como tópico. Seja como for, entendemos 
que a outra escolha não chegaria a inviabilizar a análise que se segue. Ignorar que há uma escolha a ser feita nos 
pareceria, isso sim, mais preocupante. 
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número possível de pontos. O sentimento de grupo é tão forte que, se algum homem deixa de 
dar tudo de que é capaz no jogo, é considerado traidor e tratado com desprezo pelos 
companheiros. Contudo, o trabalhador vem ao serviço, no dia seguinte, e em vez de empregar 
todo o seu esforço para produzir a maior soma possível de trabalho, quase sempre procura 
fazer menos do que pode realmente – e produz muito menos do que é capaz. [...] Se ele se 
interessasse por produzir maior quantidade, seria perseguido por seus companheiros de 
oficina, com mais veemência, do que se tivesse revelado um traidor no jogo” (TAYLOR, 
2006, p. 26-27) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações serviço, oficina equipe, jogo equipe esportiva 

 

(003) “Não se pode dizer o mesmo do Estado Francês. [...] Nessa imensa empresa [...] vive-se ao 
sabor das circunstâncias. [...] Entre o corpo social da empresa rudimentar, onde apenas um 
homem desempenha todas as funções, e o da empresa nacional, que emprega milhões de 
indivíduos, encontramos todas as variações possíveis” (FAYOL, 1990, p. 77-78) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações empresa rudimentar corpo social organismo  

estado/nação Estado Francês imensa empresa; 
empresa nacional organização 

 

(004) “A dualidade de mando é muito frequente: produz maus resultados em todas as empresas, 
grandes e pequenas, na família e no estado. O mal é mais temível porque se insinua no 
organismo social, sob os pretextos mais plausíveis” (FAYOL, 1990, p. 48)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

estado/nação no estado <implícito> organização 
família na família <implícito> organização 

 

(008) “Tal como a ‘divisão do trabalho’, a centralização é um fato de ordem natural; em todo 
organismo, animal ou social, as sensações convergem para o cérebro ou direção e do cérebro 
ou direção partem as ordens que movimentam todas as partes do organismo” (FAYOL, 1990, 
p. 56)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> organismo animal ou 
social organismo 

dirigentes direção cérebro parte principal e vital 
de um organismo 

funcionários <implícito> partes do organismo parte de um organismo 
relação 

indivíduo-
organização 

centralização (do 
comando) 

sensações, ordens, 
natural fenômeno da natureza 

 

(009) “Desde que dois chefes exerçam autoridade sobre o mesmo homem ou sobre o mesmo serviço, 
estabelece-se uma situação de mal-estar; se a causa persiste, aumenta a perturbação, a 
enfermidade aparece como num organismo animal prejudicado por um corpo estranho e 
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observam-se as seguintes consequências: ou a dualidade cessa com afastamento ou a anulação 
de um dos chefes ou a saúde social e o organismo continuam a debilitar-se. [...] No mundo 
social, como no mundo animal, um corpo com duas cabeças é um monstro. Sobrevive com 
dificuldade” (FAYOL, 1990, p. 48-49) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> 

corpo; organismo 
animal; como no 
mundo animal; 

monstro; 
enfermidade; saúde 
social; mal-estar; 
debilitar-se; corpo 
estranho; sobrevive 

organismo 

dirigentes chefes cabeças parte principal e vital 
de um organismo 

 

(012) “A divisão do trabalho faz parte da natureza. É observada, por exemplo, no reino animal, onde 
quanto mais perfeito é o ser, maior é a variedade de órgãos encarregados de funções 
diferentes; nota-se nas sociedades humanas, nas quais, quanto mais complexo é o corpo social, 
tanto maior e mais íntima é a relação entre a função e o órgão. À medida que a sociedade 
aumenta, aparecem novos órgãos destinados a substituir o órgão único, primitivamente 
encarregado de todas as funções.” (FAYOL, 1990, p. 44)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> 
natureza, reino 

animal, corpo social, 
função, órgão 

organismo 

 

(013) “A função administrativa tem por órgão e instrumento o corpo social. Enquanto as outras 
funções põem em jogo a matéria-prima e as máquinas, a função administrativa restringe-se 
somente ao pessoal.” (FAYOL, 1990, p. 43, grifos do autor) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

corpo social organismo 
órgão parte de um organismo funcionários pessoal 

instrumento utensílio/meio 

 

(014) “Examinaremos a seguir os órgãos do corpo social, bem como os indivíduos que compõem 
esses órgãos, e descobriremos quais as condições que uns e outros devem preencher para que o 
corpo social seja bem constituído” (FAYOL, 1990, p. 79)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> corpo social organismo 
funcionários indivíduos órgãos parte de um organismo 
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(019) “É conhecida a fórmula da ordem material: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu 
lugar. A fórmula da ordem social é idêntica: um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu 
lugar.” (FAYOL, 1990, p. 59)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários pessoa coisa utensílio/meio 

 

(020) “Compare-se, frequentemente, o corpo social das empresas a uma máquina, a um vegetal, a 
um animal. As expressões ‘máquina administrativa’ e ‘engrenagem administrativa’ dão ideia 
de um organismo que obedece ao impulso do chefe e no qual todas as partes, bem ligadas, se 
movem harmoniosamente, visando ao mesmo fim. E isso é excelente. Mas elas poderiam, 
também, dar a impressão de que, como a engrenagem mecânica, a engrenagem administrativa 
não pode transmitir movimento sem perda de força. É essa uma ideia falsa: a engrenagem 
administrativa – todo chefe intermediário – pode e deve ser produtora de movimento e de 
ideias. Há sempre em cada uma dessas engrenagens, em cada um desses chefes intermediários, 
uma força de iniciativa que, bem empregada, pode aumentar consideravelmente o poder de 
ação do chefe da empresa. Não é pois unicamente no desperdício da força inicial, através da 
multiplicidade das transmissões, que se deve procurar o limite de ação de um organismo 
administrativo. É, antes, na insuficiência da autoridade superior: a força centrífuga prevalece 
quando a força centrípeta enfraquece.” (FAYOL, 1990, p. 84)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

vegetal; animal organismo 
organizações empresas máquina 

administrativa máquina 

gerentes chefes intermediários 
engrenagem 

administrativa, 
engrenagens 

peça especial de uma 
máquina 

dirigentes chefe da empresa força centrípeta fenômeno físico 
funcionários <implícito> força centrífuga fenômeno físico 

 

(021) “A vida vegetal tem sido, também, objeto de inúmeras aproximações com a vida social. Do 
ponto de vista do desenvolvimento, do tenro e único caule da arvorezinha brotam ramos que se 
multiplicam e se cobrem de folhas. E a seiva leva a vida a todos os galhos, mesmo aos mais 
frágeis, como a ordem superior leva a atividade até às extremidades mais ínfimas e às mais 
afastadas do corpo social. As árvores ‘não crescem até o céu’, os corpos sociais têm também 
seus limites. Tratar-se-á de insuficiente força de ascensão da seiva no primeiro caso e de 
insuficiente capacidade administrativa no segundo? Mas certa força, certo poder que a árvore, 
pelo se desenvolvimento, sozinha não consegue alcançar pode ser consequência do 
agrupamento, da justaposição, da floresta. Isto é o que a empresa obtém por intermédio dos 
convênios, escritórios comerciais, trustes, federações. Cada unidade, conservando ampla 
autonomia, presta à comunidade um concurso que lhe é largamente compensador. A partir de 
certa ordem de grandeza, que não pode ser senão dificilmente excedida, o agrupamento por 
justaposição é o meio de constituir poderosas associações e desenvolver individualidades ou 
coletividades vigorosas, com o mínimo de esforço administrativo.” (FAYOL, 1990, p. 84-85)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

empresa árvore, seiva, vida, 
galhos, corpo social organismo 

organizações convênios, escritórios 
comerciais, trustes, floresta integrante de coletivo 

natural 
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federações 

 

(022) “É, sobretudo, ao animal que o ser social é amiúde comparado. O homem desempenha no 
corpo social papel análogo ao da célula no animal: célula única na empresa rudimentar, 
milésima parte do corpo social na grande empresa. O desenvolvimento do organismo opera-se 
pelo grupamento das unidades (homens ou células), pelos órgãos que vão aparecendo, 
diferenciando-se, aperfeiçoando-se, à medida que aumenta o número de elementos reunidos. 
No ser social, como no animal, pequeno número de funções essenciais realiza uma variedade 
infinita de operações. Podem ser feitas inúmeras aproximações entre as funções das duas 
espécies de organismos. O sistema nervoso, principalmente, tem grandes analogias com o 
serviço administrativo. Presente e ativo em todos os órgãos, ele não tem geralmente nenhum 
membro especial e não é visível ao observador superficial. Recolhe, em todos os pontos, as 
sensações e as transmite primeiro aos centros inferiores, centros reflexos, e daí, se necessário, 
ao cérebro, à direção. Desses centros, ou do cérebro, parte em seguida a ordem que, por um 
caminho inverso, chega ao membro ou serviço que deve executar o movimento. O corpo social 
tem, como o animal, seus atos reflexos e ganglionários executados sem intervenção imediata 
da autoridade superior. Sem a ação nervosa ou administrativa, o organismo se transforma 
numa massa inerte e desaparece rapidamente.” (FAYOL, 1990, p. 85; p. 134)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações ser social 

ser social; corpo 
social; organismo, 
órgãos; membro 

especial; massa inerte 

organismo 

gerentes serviço 
administrativo 

sistema nervoso; ação 
nervosa 

parte especial de um 
organismo 

dirigentes direção, autoridade 
superior cérebro parte principal e vital 

de um organismo 

funcionários homem 

célula; célula única; 
milésima parte do 

corpo social; funções 
essenciais; operações; 

centros inferiores; 
centros reflexos; 

membro; movimento; 
atos reflexos e 
ganglionários 

parte de um organismo 

 

(024) “Para que o estado-maior possa bem desempenhar essa parte de seu papel, é preciso livrá-lo de 
toda responsabilidade na marcha dos serviços. Nenhuma outra parte do organismo social 
reclama da parte do chefe da empresa mais atenção.” (FAYOL, 1990, p. 97) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações empresa estado-maior (possui 
um) exército 

 

(027) “Se substituirmos por uma só grande empresa certo número de outras [...], a concentração 
industrial, assim realizada, produzirá diversos efeitos [...]: dando nascimento a grandes 
organismos, requererá o concurso de homens de maior envergadura que os anteriormente 
necessários.” (FAYOL, 1990, p. 105)  
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Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações empresa nascimento; grandes 
organismos organismo 

 

(029) “O corpo social em peso sente-se atingido pela amputação de um de seus membros e, 
sobretudo, de um membro importante. A segurança de cada um dos agentes seria abalada, sua 
confiança no futuro e, consequentemente, seu zelo diminuiriam, se ele não tivesse a convicção 
de que a operação era necessária e justa.” (FAYOL, 1990, p. 122)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> corpo social organismo 

funcionários agentes membros; membro 
importante parte de um organismo 

demissão <implícito> amputação, operação intervenção médica 
 

(030) “Seria excessiva imprudência não fazer, periodicamente, inspeções de todos os órgãos de uma 
máquina, sobretudo de máquina complicada. Fica-se exposto a maus rendimentos, acidentes e 
mesmo catástrofes. [...] A necessidade de revisões periódicas das máquinas administrativas 
não é menor, mas tais revisões são infinitamente menos realizadas. [...] Enquanto se sabe 
perfeitamente o que deve ser um órgão ou uma peça de máquina em bom estado, não se têm, 
geralmente, noções precisas sobre o que constitui o organismo que tem a seu cargo uma 
função ou um dos elementos desse organismo.” (FAYOL, 1990, p. 124)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> 

máquina; máquina 
complicada; 

máquinas 
administrativas 

máquina 

 

(038) “Administradores competentes são recursos sociais importantes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 7)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

administradores administradores recursos sociais utensílio/meio 
 

(062) “Portos e aeroportos, organizações multilaterais, como consórcios de empresas, prefeituras de 
grandes cidades, entrepostos de abastecimento, cooperativas, montadoras de veículos de todos 
os tipos, organizações responsáveis por eventos como as Olimpíadas ou corridas de Fórmula 1, 
e outros empreendimentos similares, são colméias ou condomínios de organizações. Esses 
condomínios são complexos e seus problemas de administração são muito mais difíceis que 
aqueles de organizações singulares, por maiores que sejam.” (MAXIMIANO, 2005, p. 315) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações 

portos, aeroportos, 
organizações 
multilaterais, 
consórcios de 

empresas, prefeituras 
de grandes cidades, 

entrepostos de 

Colméias coletivo natural 
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abastecimento, 
cooperativas, 

montadoras de 
veículos, 

organizações 
responsáveis por 
Olimpíadas ou 

corridas de Fórmula 1 

 

(071) “A ferramenta que lida com a complexidade é o enfoque sistêmico (ou pensamento 
sistêmico).” (MAXIMIANO, 2005, p. 315) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

teoria enfoque sistêmico,  
pensamento sistêmico ferramenta utensílio/meio 

 

(072) “Em 1907, os dois se encontraram e Gilbreth tornou-se um apóstolo das ideias de Taylor.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 62)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

teóricos Gilbreth apóstolo fiel/seguidor 
 

(078) “Os sistemas são feitos de dois tipos de componentes ou partes: I. Físicos ou concretos, ou 
itens materiais, como equipamentos, máquinas, peças, instalações e até mesmo pessoas. Esse é 
o hardware dos sistemas; II. Conceituais ou abstratos, como conceitos, idéias, símbolos, 
procedimentos, regras, hipóteses e manifestações do comportamento intelectual ou emocional. 
Esse é o software dos sistemas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 317, grifos do autor) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários pessoas hardware parte de uma máquina 
organizações sistemas <implícito> máquina 

 

(089) “O enfoque sistêmico é também uma ferramenta para planejar e montar sistemas que 
produzam resultados.” (MAXIMIANO, 2005, p. 321) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

teoria enfoque sistêmico ferramenta utensílio/meio 
 

(092) “O processo [administrativo] como um todo e cada uma dessas funções [ – planejamento, 
organização, liderança, execução e controle –] é um sistema de raciocínio, com entrada de 
informações e saída de decisões. As decisões que saem de um processo são entradas para 
outro.” (MAXIMIANO, 2005, p. 80)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador 

processo 
[administrativo] 

entrada de 
informações; saída de 

decisões 
ação computacional 
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(093) “Administrar é uma questão de atitude. Algumas pessoas, organizações e comunidades 
recebem as informações e não as processam ou as processam mal.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
81)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador administrar 

recebem 
informações; 

processam 
informações 

ação computacional 

 

(094) “O processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. [...] 
Compreende três etapas principais: [...] aquisição dos dados de entrada; [...] processamento 
dos dados de entrada; [...] preparação de um plano.” (MAXIMIANO, 2005, p. 81-83)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador 

processo de 
planejamento ferramenta utensílio/meio 

conhecimento <implícito> 
aquisição dos dados, 
processamento dos 

dados 
ação computacional 

 

(096) “Como os gerentes têm responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, as organizações 
lhes dão autoridade sobre essas mesmas pessoas (e outros recursos).” (MAXIMIANO, 2005, 
p. 87)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários pessoas recursos utensílio/meio 
 

(099) “Como dizem March e Simon na abertura de seu livro Organizations, é mais fácil mostrar as 
organizações do que tentar defini-las. [...] Certas organizações, as fábricas, são máquinas que 
produzem outras máquinas, que se juntam em máquinas maiores.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
99-100)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações; 
fábricas 

máquinas; máquinas 
maiores máquina 

 

(110) “As organizações são ferramentas sociais.” (MAXIMIANO, 2005, p. 108)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações ferramentas sociais utensílio/meio 
 

(120) “Em 1923 [...] a General Motors era um modelo de grande organização bem estruturada. As 
divisões eram centros de lucro, administrados ‘com base nos números’ pelo quartel-general.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 129)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 
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organizações organização quartel-general exército 
 

(123) “James Mooney (1884-1957) foi executivo da General Motors, na qual ingressou em 1920. Ele 
e Alan C. Reiley (1869-1947), escreveram o livro O progresso da indústria (Onward 
industry!). [...] Em suas palavras, ‘[...] a relação da administração com a organização é similar 
à relação da psique com o corpo. Nossos corpos são apenas os meios e o instrumento que a 
força psíquica movimenta para realizar seus fins e desejos.’ [...] Usando a analogia da mente e 
do corpo para a administração e a organização, Mooeny e Reiley formularam seus princípios 
de organização: Coordenação: o arranjo ordenado do esforço do grupo, para realizar unidade 
de ação na perseguição de um propósito comum.” (MAXIMIANO, 2005, p. 130) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

dirigentes administração psique, mente parte principal e vital 
de um organismo 

organizações organização corpo organismo  
 

(124) “O enfoque sistêmico é uma ferramenta intelectual muito utilizada no estudo e na prática da 
administração de todos os tipos de organizações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 326) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

teoria enfoque sistêmico ferramenta intelectual utensílio/meio 
 

(144) “Os estudos de Mintzberg permitem concluir que: (1) Há três aspectos básicos no trabalho de 
qualquer gerente: decisões, relações humanas e processamento de informações.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 142) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador 

trabalho de qualquer 
gerente 

processamento de 
informações ação computacional 

 

(145) “Os papéis de informação estão relacionados com a obtenção e transmissão de informações, de 
dentro e para fora da organização e vice-versa.” (MAXIMIANO, 2005, p. 143) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador <implícito> 

obtenção e 
transmissão de 

informações 
ação computacional 

 

(158) “Habilidades de processamento de informações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 154) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador 

Habilidades (do 
administrador) 

processamento de 
informações ação computacional 

 

(159) “Os gerentes lidam com recursos limitados que devem ser usados para atender a necessidades 
que concorrem entre si. Eles devem decidir a quais atividades alocar seu tempo, ou a quais 
projetos alocar funcionários. Assim, a habilidade de alocação de recursos fornece ao gerente 
os critérios para a definição de prioridades a fim de que as escolhas sejam as melhores.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 154)  
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Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários funcionários recursos utensílio/meio 
 

(164) “O fenômeno que ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebelião, é 
muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. A 
mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma 
‘rebelião’ disfarçada.” (HUNTER, 2004, p. 28) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações negócios casas família 
funcionários empregado adolescentes filhos 

gerentes <implícito> poder que os 
dominou pais 

 

(171) “É melhor ser o cão-guia da matilha por três razões. Primeira, é ele quem abre os caminhos; 
segunda, ele é o primeiro a ver a paisagem; e terceira, ele não fica olhando para os rabos dos 
outros o tempo todo!” (HUNTER, 2004, p. 45) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> matilha coletivo natural 

funcionários <implícito> outros (cães) parte de um coletivo 
natural 

gerentes <implícito> cão-guia parte especial de um 
coletivo natural 

 

 (193) “O sargento sorriu e disse: – Sim, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar 
comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer 
ovos com bacon lembrem-se disto: a galinha estava envolvida, mas o porco estava 
comprometido!” (HUNTER, 2004, p. 93)  

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

comprometi-
mento comprometido bacon sacrifício 

 

(195) “Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo com os mais variados grupos: família, 
empresa, exército, esportes, comunidade, igreja. Simplificando, penso em minha área de 
influência como um jardim que precisa de cuidados. [...] Meu jardim precisa ser adubado com 
consideração, reconhecimento e elogios? Meu jardim precisa ser podado? Preciso exterminar 
pragas? [...] Meu jardim precisa de atenção constante e acredito que, se eu fizer minha parte e 
cuidar dele, colherei frutos saudáveis.” (HUNTER, 2004, p. 101-102) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações empresa jardim coletivo natural 

funcionários <implícito> plantas parte de um coletivo 
natural 

gerentes <implícito> jardineiro cuidador de um 
coletivo natural 

demissão <implícito> podado; exterminar 
pragas 

cuidados com um 
coletivo natural 
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(196) “Eu aprendi essa metáfora quando li o best-seller de Stephen Covey, Os 7 Hábitos de Pessoas 
Altamente Eficazes. Nas nossas contas bancárias financeiras fazemos depósitos e retiradas, 
esperando nunca ficar a descoberto. A metáfora da conta relacional nos ensina a importância 
de manter saudável o equilíbrio dos relacionamentos com as pessoas importantes de nossas 
vidas, inclusive as que lideramos. Em palavras simples, quando conhecemos uma pessoa, o 
saldo da conta de relacionamento com ela é neutro, porque vamos iniciar um conhecimento. À 
medida que o relacionamento amadurece, porém, fazemos depósitos e retiradas nessas contas 
imaginárias, baseados na forma como nos comportamos.” (HUNTER, 2004, p. 102) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

relacionamento 
inter-pessoal 

Relacionamentos 
com as pessoas 

importantes de nossas 
vidas, inclusive as 

que lideramos 

conta de 
relacionamento; 
saldo, depósitos; 

retiradas; a 
descoberto; neutro 

conta bancária 

 

(199) “A administração não está confinada apenas às fábricas, lojas, escolas ou hospitais. Até 
mesmo um núcleo familiar requer certo grau de administração. Quanto maior o nível de 
complexidade de atividade definida pelo grupo formal, maior a necessidade de se aprofundar 
nos conhecimentos da ciência administrativa.” (KWASNICKA, 1995, p. 16) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

família núcleo famíliar <implícito> organização 

 

(204) “A alteração mais evidente na organização foi a introdução de um departamento de 
planejamento, que Taylor viu como o verdadeiro centro cerebral da fábrica” (KWASNICKA, 
1995, p. 28) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organização, fábrica <implícito> organismo 

gerentes departamento de 
planejamento centro cerebral parte especial de um 

organismo 

 

(208) “Segundo Bertalanffy, um organismo vivo não é mera aglomeração de elementos separados, 
mas um sistema definido que possui organização e integração. Um organismo é um sistema 
aberto que se mantém constantemente no mesmo estado, porém a matéria e a energia que o 
integram se renovam constantemente. Essa descrição de um sistema é exatamente aplicável a 
uma típica organização. Uma empresa é uma organização criada pelos homens que mantém 
uma interação dinâmica com seu meio ambiente: clientes, competidores, organizações de 
trabalho, fornecedores, governo etc. Além disso, é um sistema integrado por diversas partes 
relacionadas entre si, que trabalham em harmonia umas com as outras com o fim de alcançar 
objetivos tanto da organização como de seus integrantes.” (KWASNICKA, 1995, p. 37) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organização, empresa organismo, sistema organismo 

funcionários <implícito> 
partes relacionadas 

entre si que 
trabalham em 

parte de um organismo 
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harmonia umas com 
as outras 

 

(209) “Teóricos políticos: vêem o poder, o conflito e a distribuição dos recursos escassos como os 
problemas centrais; o argumento é que as organizações são como florestas, onde a cooperação 
só é possível com a atuação dos administradores que estão preparados para tratar com poder, 
coalização, negociação e conflito.” (KWASNICKA, 1995, p. 43) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações florestas coletivo natural 

 

(215) “Somente sobrevivem as organizações com capacidade de integrar efetivamente suas 
operações com seus ambientes. À medida que as mudanças do ambiente organizacional 
aumentam, a adaptação torna-se mais complexa e mais difícil de se obter, e as empresas que 
não conseguirem esse ajustamento estão determinadas a morrer.” (KWASNICKA, 1995, p. 
95) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações, 
empresas 

sobrevivem, 
ambientes, adaptação, 

morrer 
organismo 

 

(216) “Todos os especialistas concordam que a maneira de solucionar o desempenho de uma 
empresa de serviço é entender muito bem o que ocorre na linha de frente da batalha. Os 
funcionários que estão em contato direto com os clientes são a chave do sucesso dos serviços 
prestados.” (KWASNICKA, 1995, p. 136) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações empresa linha de frente da 
batalha exército 

 

(221) “A comparação do sistema organizacional aberto com outros tipos de sistema aberto tem 
mostrado que uma organização não sobreviverá a menos que recursos, tanto humanos quanto 
materiais, sejam mantidos e isso não poderá acontecer a menos que o ambiente, que fornece 
esses recursos, permaneça em contínua satisfação com os resultados da organização.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 177) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organização sobreviverá, 
ambiente, recurso organismo 

 

(222) “A alocação da mão-de-obra é, por sua vez, afetada da mesma forma que o comportamento do 
inventário e das compras. Quando o comportamento das compras e o comportamento da 
produção são afetados, os fluxos de caixa de entradas e saídas da empresa são também 
alterados.” (KWASNICKA, 1995, p. 178) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários mão-de-obra inventário produto/peça 
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demissão <implícito> alocação, saídas venda/uso 
 

(225) “Quanto maior a organização, mais frequente será o uso do canal de comunicação, provocando 
distorções nas mensagens. Informações incompletas ou incorretas ocorrem em todos os níveis 
do processo de planejamento, e prejudicam a retroalimentação do processo para o 
reajustamento dos objetivos. A mudança no sentido da mensagem dentro do canal de 
comunicação é uma das causas da distorção na comunicação. Distorção também ocorre como 
resultado da imperfeição em transmitir a mensagem. Um dos problemas é a semântica, uma 
vez que algumas palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas e raramente a 
comunicação atinge a perfeição.” (KWASNICKA, 1995, p. 184) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

comunicação 
interpessoal comunicação, pessoas 

canal de 
comunicação, 

mensagens, transmitir 

tele-processamento de 
dados 

 

(227) “O processo [de comunicação] envolve a seleção dos assuntos de comunicação, a codificação 
desta informação, a transmissão da informação codificada e o movimento desta transmissão 
através dos canais de comunicação para o receptor, que então detecta a informação 
transmitida; isto é, decodifica a transmissão e seleciona os assuntos comunicados que são mais 
importantes para ele. A codificação é usada para maximizar a quantidade de informações que 
podem ser transmitidas em determinado período de tempo, e o esquema de codificação 
utilizado normalmente são palavras, números, ações ou figuras (diagramas). Os métodos de 
transmissão mais comumente usados incluem mensagens escritas, palavras faladas, expressão 
física, silêncio e comportamento (dois ou mais destes podem ser usados para comunicar as 
mesmas ideias, conceitos, e assim por diante). O receptor da informação detecta a transmissão 
da informação através da observação, leitura ou escuta. [...] Sob condições ideais, o resultado 
deveria ser a comunicação precisa da informação entre o emissor e o receptor. Entretanto, 
como Litterer assinala, há invariavelmente certa quantidade de ruído no canal de comunicação. 
O ruído, a que Litterer se refere, é descrito como qualquer coisa se movendo no canal de 
comunicação, diferente dos sinais reais ou mensagens desejadas pelo emissor. Este ruído pode 
ser reduzido pela redundância ou pela repetição da mensagem ou do sinal, mas o custo 
advindo é a perda de tempo, de esforço e de capacidade do canal para mandar a mesma 
mensagem duas vezes. Ele observa que, porque a exatidão é um componente essencial da 
comunicação, este custo aparecerá, invariavelmente; entretanto, o melhor que pode ser 
esperado é diminuir ao mínimo o nível de ruído.” (KWASNICKA, 1995, p. 205-206) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

comunicação 
interpessoal 

processo de 
comunicação 

emissor, receptor, 
informação 

codificada, canais de 
comunicação, sinal, 
ruído, redundância 

tele-processamento de 
dados 

 

(228) “A avaliação, contudo, deve permitir estabelecer um inventário dos recursos humanos 
disponíveis nesses programas de atuação.” (KWASNICKA, 1995, p. 225) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários recursos humanos inventário produto/peça 
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(231) “Ser um empreendedor não significa enfrentar a guerra sozinho, porém ser um empreendedor 
é, certamente, a maneira mais fácil de iniciar um novo negócio.” (KWASNICKA, 1995, p. 
249) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

mercado <implícito> guerra guerra 
organizações empreendedor <implícito> exército 

 

(233) “O próprio desenvolvimento de teorias administrativas modernas, tais como ecologia de 
empresas, não pode ficar esquecido pelos administradores, pois se não acompanharem esse 
desenvolvimento natural sua empresa tenderá a desaparecer.” (KWASNICKA, 1995, p. 261) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações empresa 
ecologia de empresas, 

desenvolvimento 
natural, desaparecer 

organismo 

 

(234) “O balanço social deve ser visto como um instrumento de medida do comportamento da 
empresa em torno da satisfação de seus objetivos sociais. Esse instrumento deve ser 
estabelecido em função dos indicadores representativos da situação social, a nível de 
sociedade, ambiente, e das condições de trabalho dentro da própria organização. [...] Outra 
concepção é a do desempenho social das organizações, onde o balanço seria um demonstrativo 
tendo no passivo os fatores de tensão social e no ativo os fatores de satisfação social. Tanto os 
fatores de tensão como os fatores de satisfação seriam avaliados através de indicadores 
diretamente mensuráveis.” (KWASNICKA, 1995, p. 263-264) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

impacto social da 
organização 

desempenho social; 
objetivo social; 

fatores de tensão 
social; fatores de 
satisfação social 

balanço social; 
indicadores 
diretamente 

mensuráveis; passivo; 
ativo 

elemento 
contábil/financeiro  

 

(253) “As pessoas são o principal recurso das organizações. Em essência, as organizações são 
grupos de pessoas que usam recursos: recursos materiais, como espaço, instalações, máquinas, 
móveis e equipamentos, e recursos intangíveis, como tempo e conhecimentos.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 5) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários pessoas recurso utensílio/meio 
conhecimento conhecimentos recursos intangíveis utensílio/meio 

 

(266) “Para muitos autores, o trabalho dos gerentes compreende: Atividades de processar 
informações.” (MAXIMIANO, 2007, p. 16) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador trabalho dos gerentes processar 

informações ação computacional 
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(269) “Para produzir, processar e utilizar informações, os administradores aplicam suas 
competências ou habilidades intelectuais.” (MAXIMIANO, 2007, p. 19) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

ação do 
administrador 

competências ou 
habilidades 
intelectuais 

processar 
informações ação computacional 

 

(270) “O equilíbrio entre as competências é a base da distinção entre o papel do maestro e o do 
cirurgião na atividade dos gerentes. [...] O gerente como maestro é capaz de fazer um conjunto 
de pessoas produzir um resultado coletivo, utilizando técnicas que ele conhece. [...] O gerente 
como cirurgião está na situação oposta. Ele é o especialista que se cerca de assistentes ou 
auxiliares.” (MAXIMIANO, 2007, p. 21-22) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

maestro maestro gerentes gerente cirurgião médico 
orquestras orquestra organizações <implícito> hospitais hospital 
músicos músico funcionários <implícito> enfermeiros enfermeiro 

 

(285) “Em suas palavras, a administração ‘atua, dirige e controla os planos e os procedimentos da 
organização... A relação da administração com a organização é similar à relação da psique 
com o corpo. Nossos corpos são apenas os meios e o instrumento que a força psíquica 
movimenta para realizar seus fins e desejos. [...] Usando a analogia da mente e do corpo para a 
administração e a organização, Mooney e Reiley formularam seus princípios de organização: 
Coordenação – o arranjo ordenado do esforço do grupo, para realizar unidade de ação na 
perseguição de um propósito comum.” (MAXIMIANO, 2007, p. 50) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

dirigentes administração psique, mente parte principal e vital 
de um organismo 

organizações organização corpo organismo  
 

(286) “Administração do Conhecimento - Uma nova fronteira da teoria e da prática da administração 
é representada pela busca de mecanismos para gerenciar o conhecimento nas empresas. O 
conhecimento, um ativo intangível, ‘tornou-se o fator mais importante da vida econômica, o 
principal ingrediente do que compramos e vendemos, a matéria-prima com a qual 
trabalhamos.’” (MAXIMIANO, 2007, p. 66, grifos do autor) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

conhecimento conhecimento 
ativo intangível, 

ingrediente, matéria 
prima 

utensílio/meio 

 

(291) “O conceito de capital intelectual é central no modelo da administração do conhecimento. 
Capital intelectual é o conjunto dos conhecimentos existentes em uma empresa. O capital 
intelectual está localizado: Nas pessoas – as pessoas detêm conhecimentos adquiridos em sua 
formação escolar e no dia-a-dia de suas experiências. Esses conhecimentos são chamados de 
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capital humano; Nos bancos de dados, rotinas, procedimentos, softwares, processos, marcas, 
tecnologias, patentes e outras formas de saber agir. Esses conhecimentos são chamados de 
capital estrutural; A administração do conhecimento é uma tendência importante em muitas 
organizações, que usam sistemas de registro e recuperação de reconhecimento. Esses sistemas 
permitem analisar e arquivar as ‘lições aprendidas’ com projetos concluídos e com o 
relacionamento com clientes. Também é possível analisar os pontos fortes e fracos nos 
conhecimentos da organização e, dessa forma, fazer a administração estratégica do 
conhecimento; A administração do conhecimento é ainda um grande desafio. Sem uma 
cuidadosa gestão desse ativo intangível, não se poderá esperar inovação nos produtos e 
processos da empresa. No mundo contemporâneo, pouco pode ser feito sem essa vantagem 
competitiva.” (MAXIMIANO, 2007, p. 67) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

administração do 
conhecimento, 

arquivar 
utensílio/meio 

conhecimento conhecimento capital intelectual, 
capital humano, 

capital estrutural, 
ativo intangível 

elemento 
contábil/financeiro  

 

(297) “Alguns indicadores de desempenho relativos à aprendizagem e ao domínio do conhecimento 
pela organização são os seguintes: Aquisição de competências pelos funcionários; Nível de 
treinamento dos funcionários (qualidade do material humano).” (MAXIMIANO, 2007, p. 84) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

funcionários Funcionários material humano utensílio/meio 
 

(309) “Outra variante do modelo orgânico, identificada por Morgan, é o cérebro. A imagem do 
cérebro aplica-se às organizações em que a inteligência e o conhecimento estão espalhados em 
todos os lugares, como acontece nas instituições de pesquisa e nas universidades. Assim, 
qualquer parte da organização pode reproduzir e fazer o papel do todo. Além disso, cada parte 
aprende por si e, além disso, aprende a aprender e a questionar as condições que provocam os 
erros. Nas organizações mecanicistas, essa possibilidade é reduzida. No entanto, o cérebro 
pode ser feito de partes que não aprendem com as outras, ou não conseguem questionar sua 
própria forma de trabalhar.” (MAXIMIANO, 2007, p. 220) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações cérebro cérebro 
 

(310) “O departamento de design gráfico segue um modelo orgânico, ao passo que o departamento 
de contabilidade tende para o mecanicista. O governo é uma grande máquina, mas suas 
universidades e institutos de pesquisa funcionam como organismos vivos e cérebros.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 220, grifos do autor) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organismos vivos organismo  organizações universidades e 
institutos de pesquisa cérebros cérebro  

estado/nação governo uma grande máquina máquina 
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(300) “A linguagem integra o ‘kit de ferramentas de sobrevivência’ de qualquer pessoa em qualquer 
organização. Do seu vocabulário de estudante de administração, fazem parte palavras como 
cronograma, organograma, débito, crédito e retorno sobre o investimento. Quando você 
reconhece essas palavras, inconscientemente, é sinal de que está aculturado. Para um estudante 
de outra disciplina, essas palavras podem não ter significado nenhum, o que exemplifica o 
contraste entre culturas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 451, grifos do autor) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

linguagem linguagem ferramentas utensílio/meio 
 

(312) “Há uma semelhança [da organização] com a teia da aranha. Todas as linhas levam ao centro 
da teia, onde está a cúpula estratégica, formada pelo chefe e seus auxiliares diretos.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 224) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações teia de aranha teia de aranha 
 

(322) “Mais importante do que a terapêutica é o diagnóstico correto. [...] Nisso reside a essência 
fundamental da administração contemporânea: a visão estratégica de cada operação ou 
atividade.” (CHIAVENATO, 2003, p. 19) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações <implícito> <implícito> organismo 

gerentes administração terapêutica, 
diagnóstico médico 

 

(329) “De outro lado, a corrente dos Anatomistas e Fisiologistas da organização, desenvolvida na 
França, com os trabalhos pioneiros de Fayol. [...] A preocupação básica era aumentar a 
eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização 
(departamento) e de suas inter-relações estruturais. Daí a ênfase na anatomia (estrutura) e na 
fisiologia (funcionamento) da organização.” (CHIAVENATO, 2003, p. 48) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações 
organização, 

empresa, estrutura, 
funcionamento 

órgãos, anatomia, 
fisiologia organismo 

gerentes <implícito> Anatomistas, 
Fisiologistas médico 

 

(336) “Comunicação é a troca de informação entre pessoas. Significa tornar comum uma mensagem 
ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da 
organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la 
na forma de sinal (como ondas sonoras, letras impressas, símbolos), por meios de um canal 
(ar, fios, papel) a um receptor da mensagem que decodifica e interpreta seu significado. Na 
comunicação pessoal direta falada, ou seja, na conversação, a linguagem funciona como 
código e é reforçada por elementos de comunicação não-verbal (como gestos, sinais, 
símbolos).” (CHIAVENATO, 2003, p. 128) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 
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comunicação 
interpessoal 

comunicação (entre 
pessoas) 

código, mensagem, 
sinal, canal, receptor, 

decodifica 

tele-processamento de 
dados 

 

(321) “Conhecimento é o recurso mais importante da área da informação. Constitui um ativo 
intangível. Representa a familiaridade ou compreensão de ganhos por meio do estudo de 
descentralização.” (CHIAVENATO, 2003, p. 629) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

recurso utensílio/meio 
conhecimento conhecimento ativo intangível elemento 

contábil/financeiro  
 

(324) “Capital de Clientes é o valor das relações de uma organização com seus clientes incluindo a 
intangível lealdade de seus consumidores para a companhia ou produto, baseado na reputação, 
padrões de compra ou capacidade de compra do cliente. [...] Capital Estrutural são os 
processos, sistemas de informações e patentes que permanecem em uma organização quando 
os funcionários dela saem. [...] Capital Humano é o conjunto integrado de conhecimentos, 
habilidades e competências das pessoas em uma organização. Como o capital estrutural, o 
capital humano possuído pelas pessoas que os detêm e não pela organização que as emprega. 
O capita humano é uma parte renovável do capital intelectual. [...] Capital Intelectual é o valor 
total dos negócios da organização, calculado pelo valor dos clientes, valor da organização e 
valor de competências e não apenas pelos ativos tangíveis que formam o capital de clientes. 
[...] Capital Intelectual é o conhecimento que tem valor para a organização. É constituído pelo 
capital humano, capital estrutural (ou financeiro) e pelo capital de clientes.” (CHIAVENATO, 
2003, p. 628) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

conhecimento conhecimento 

capital intelectual, 
capital humano, 

capital estrutural, 
ativos intangíveis 

elemento 
contábil/financeiro  

relação com 
clientes 

relações de uma 
organização com seus 

clientes 
capital de clientes elemento 

contábil/financeiro  

 

(331) “Ativos Intangíveis são os ativos organizacionais não mensuráveis pelos métodos tradicionais 
de contabilidade e que são identificados como as pessoas, clientes e a organização.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 628) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organização organização 
funcionários pessoas 

clientes clientes 

ativos intangíveis, 
ativos 

organizacionais 

elemento 
contábil/financeiro  

 

(341) “A APO [(Administração por Objetivos)] não é um remédio para todos os males da 
organização.” (CHIAVENATO, 2003, p. 250) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organização males organismo 
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administração APO remédio remédio 
gerentes <implícito> <implícito> médico 

 

(343) “Redução do prazo de validade do conhecimento.” (CHIAVENATO, 2003, p. 613) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

conhecimento conhecimento prazo de validade item de consumo 
perecível 

 

(344) “A Administração é a ferramenta, a função ou o instrumento de torna as organizações capazes 
de gerar resultados e produzir o desenvolvimento.” (CHIAVENATO, 2003, p. 612) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

administração administração ferramenta, 
instrumento utensílio/meio 

 

(348) “Fonte significa pessoa, coisa ou processo que emite ou fornece as mensagens por intermédio 
do sistema. [...] Transmissor significa processo ou equipamento que opera a mensagem, 
transmitindo-a da fonte ao canal. O transmissor codifica a mensagem fornecida pela fonte para 
poder transmiti-la. É o caso dos impulsos sonoros (voz humana da fonte) que são 
transformados e codificados em impulsos elétricos pelo telefone (transmissor) para serem 
transmitidos para um outro telefone (receptor) distante. Em principio, todo transmissor é um 
codificador de mensagens. [...] Canal significa o equipamento ou espaço intermediário entre o 
transmissor e o receptor. Em telefonia, o canal é o circuito de fios condutores da mensagem de 
um telefone para outro. Em radiotransmissão, é o espaço livre através do qual a mensagem se 
difunde a partir da antena. [...] Receptor significa o processo ou equipamento que recebe a 
mensagem no canal. O receptor decodifica a mensagem para colocá-la à disposição do destino. 
Todo receptor é um decodificador de mensagem. [...] Destino significa a pessoa, coisa ou 
processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do sistema de comunicação. [...] 
Ruído significa a quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar, de 
maneira imprevisível, as mensagens transmitidas. [...] Em um sistema de comunicação, toda 
fonte de erros ou distorções está incluída no conceito de ruído. Uma informação ambígua ou 
que induz ao erro é uma informação que contem ruído. [...] Trabalhando com os conceitos de 
comunicação e controle, a Cibernética estudo o paralelismo entre o comportamento humano e 
as máquinas de comunicação.” (CHIAVENATO, 2003, p. 423) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

comunicação 
interpessoal 

comportamento 
humano 

fonte, transmissor, 
receptor, mensagem, 

impulsos sonoros, 
canal, receptor, 
destino, ruído, 

telefonia, máquinas 
de comunicação 

tele-processamento de 
dados 

 

(349) “Da mesma forma como qualquer organismo vivo, as organizações recebem e utilizam 
informações que lhes permitem viver e sobreviver no ambiente que as rodeia.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 428-429) 
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Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações organismo vivo, 
sobreviver, ambiente organismo 

 

(350) “Comunicação é o fenômeno pelo qual um emissor envia uma mensagem a um destinatário e 
vice-versa por meio de um processo de transmissão e recepção através de um canal que os 
separa fisicamente. [...] Mensagem é uma informação codificada que a fonte/emissor pretende 
compartilhar com outros. [...] Ruído é a quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a 
deturpar e alterar, de maneira imprevisível, as mensagens transmitidas.” (CHIAVENATO, 
2003, p.439- 440) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

comunicação 
interpessoal comunicação 

emissor, mensagem, 
destinatário, processo 

de transmissão e 
recepção, canal, 

informação 
codificada, 

fonte/emissor, ruído, 
mensagens 

transmitidas 

tele-processamento de 
dados 

 

(353) “Por essa razão, o investimento maior está sendo feito – não em máquinas e ferramentas – mas 
no conhecimento das pessoas. Muitas organizações desenvolvem esquemas de educação 
corporativa e universidades corporativas e virtuais para melhorar a gestão do seu capital 
intelectual.” (CHIAVENATO, 2003, p. 595) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

conhecimento conhecimento capital intelectual elemento 
contábil/financeiro  

 

(354) “A organização como um organismo vivo. Tratar a organização como um sistema aberto não é 
uma idéia nova. Herbert Spencer já afirmava na virada do século XX: ‘Um organismo social 
assemelha-se a um organismo individual nos seguintes traços essenciais: no crescimento; no 
fato de se tornar mais complexo à medida que cresce; no fato de que tornando-se mais 
complexo, suas partes exigem um crescente interdependência; porque sua vida tem extensão 
que depende da vida de suas unidades componentes; e porque em ambos os casos há crescente 
integração acompanhada por crescente heterogeneidade.’” (CHIAVENATO, 2003, p. 480) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organização 
organismo vivo, 

organismo individual, 
crescimento, vida 

organismo 

 

(357) “O darwinismo organizacional. A evolução pela seleção natural das espécies explica o mundo 
vivo. O ser humano é o ultimo passo da caminhada evolutiva de um determinado tipo de 
chimpanzé. Passados quase duzentos anos de sua divulgação, a idéia da evolução também está 
sendo aplicada às organizações como organismos vivos.” (CHIAVENATO, 2003, p. 560-561) 
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Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

organizações organizações 

darwinismo 
organizacional, 
organismo vivo, 

evolução 

organismo 

 

(358) “E a administração é a ferramenta específica para tornar as organizações capazes de gerar 
resultados e satisfazer necessidades.” (CHIAVENATO, 2003, p. 570) 

Tópico Itens lexicais usados 
como tópico 

Itens lexicais usados 
como veículo Categoria semântica 

administração administração ferramenta utensílio/meio 

 

 

Procedimento Analítico 2 - Etapas 3 a 5: Agrupar os enunciados metafóricos por tópico e 

categoria semântica. Identificar classes de interpretação (conjuntos de paráfrases) que possam 

ser inferidas a partir dos dados para cada categoria semântica de cada tópico. Identificar os 

padrões metafóricos (paráfrases de paráfrases, ou seja, categorias semânticas maiores) para 

cada tópico, a partir da proximidade temática de categoria semântica das paráfrases criadas na 

etapa anterior. 

 

Tópico: (1) Organizações 

Categoria semântica nominal: substantivo organismo 

Trechos: (001), (003), (004), (008), (009), (012), (014), (020), (021), (022), (027), (029), 

(123), (204), (208), (215), (221), (233), (285), (310), (329), (341), (349), (354), (357) 

Paráfrase (1a): Organizações são organismos. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo equipe esportiva 

Trechos: (002) 

Paráfrase (1b): Organizações são equipes esportivas. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo coletivo natural 

Trechos: (062), (171), (195), (209) 

Paráfrase (1c): Organizações são coletivos naturais. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo integrante de coletivo natural 

Trechos: (021) 

Paráfrase (1d): Organizações são integrantes de coletivos naturais. 
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Categoria semântica nominal: substantivo máquina 

Trechos: (020), (030), (078), (099) 

Paráfrase (1e): Organizações são máquinas. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo exército 

Trechos: (024), (120), (216), (231) 

Paráfrase (1f): Organizações são exércitos. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio 

Trechos: (110) 

Paráfrase (1g): Organizações são utensílios/meios para a sociedade. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo família 

Trechos: (164) 

Paráfrase (1h): Organizações são famílias. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo orquestra 

Trechos: (270) 

Paráfrase (1i): Organizações são orquestras. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo hospital 

Trechos: (270) 

Paráfrase (1j): Organizações são hospitais. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo cérebro 

Trechos: (309), (310) 

Paráfrase (1k): Organizações são cérebros. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo teia de aranha 

Trechos: (312) 

Paráfrase (1m): Organizações são teias de aranha. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo elemento contábil/financeiro 



115 

Trechos: (331) 

Paráfrase (1n): Organizações são elementos contábeis/financeiros. 

 

 

Padrões metafóricos:  

(PM-1a) Organizações são entidades complexas cujas partes funcionam desempenhando 

papéis integradamente em busca de um interesse coletivo. 

(PM-1b) Organizações estão a serviço da sociedade. 

 

Tópico: (2) Funcionários 

Categoria semântica nominal: substantivo parte de um organismo 

Trechos: (001), (008), (013), (014), (022), (029), (208) 

Paráfrase (2a): Funcionários são partes de um organismo. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo parte de um coletivo natural 

Trechos: (171), (195) 

Paráfrase (2b): Funcionários são partes de um coletivo natural. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio 

Trechos: (013), (019), (096), (159), (253), (297) 

Paráfrase (2c): Funcionários são utensílios/meios das organizações. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo fenômeno físico 

Trechos: (020) 

Paráfrase (2d): Funcionários são fenômenos físicos das organizações. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo filho 

Trechos: (164) 

Paráfrase (2e): Funcionários são filhos. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo produto/peça 

Trechos: (222), (228) 

Paráfrase (2f): Funcionários são produtos/peças. 
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Categoria semântica nominal: substantivo parte de uma máquina 

Trechos: (078) 

Paráfrase (2g): Funcionários são partes de uma máquina. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo músico 

Trechos: (270) 

Paráfrase (2h): Funcionários são músicos. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo enfermeiro 

Trechos: (270) 

Paráfrase (2i): Funcionários são enfermeiros.111 

 

Categoria semântica nominal: substantivo elemento contábil/financeiro 

Trechos: (331) 

Paráfrase (2j): Funcionários são elementos contábeis/financeiros. 

 

Padrões metafóricos:  

(PM-2a) Funcionários são partes de entidades complexas e funcionam desempenhando papéis 

integradamente em busca de um interesse coletivo. 

(PM-2b) Funcionários estão a serviço das organizações. 

 

Tópico: (3) Gerentes/Chefes 

Categoria semântica nominal: substantivo peça especial de uma máquina 

Trechos: (020) 

Paráfrase (3a): Gerentes são peças especiais de uma máquina. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo parte especial de um organismo 

Trechos: (022), (204) 

Paráfrase (3b): Gerentes são partes especiais de um organismo. 

 
                                                
111 O leitor notará que em alguns casos as paráfrases são as próprias metáforas. Em parte isso ocorre porque elas 
estão dispostas tópico a tópico. Neste caso, por exemplo, no tópico Organizações podemos observar o 
“complemento” da paráfrase em “organizações são hospitais” (com gerentes médicos e funcionários 
enfermeiros). Poderíamos juntar ainda hospital e orquestra numa paráfrase “organizações são equipes 
profissionais”, mas entendemos que haveria uma perda da especificidade da metáfora. Por isso, preferimos 
manter tais casos para garantir a visibilidade desta variedade de metaforizações. 
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Categoria semântica nominal: substantivo parte especial de um coletivo natural 

Trechos: (171) 

Paráfrase (3c): Gerentes são partes especiais de um coletivo natural. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo cuidador de um coletivo natural 

Trechos: (195) 

Paráfrase (3d): Gerentes são cuidadores de um coletivo natural. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo pais 

Trechos: (164) 

Paráfrase (3e): Gerentes são pais. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo maestro 

Trechos: (270) 

Paráfrase (3f): Gerentes são maestros. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo médico 

Trechos: (270), (322), (329), (341) 

Paráfrase (3g): Gerentes são médicos. 

 

Padrões metafóricos:  

(PM-3a) Gerentes são partes especiais de entidades complexas e funcionam desempenhando 

papéis integradamente em busca de um interesse coletivo. 

 

Tópico: (4) Dirigentes/Empresários 

Categoria semântica nominal: substantivo fenômeno físico 

Trechos: (020) 

Paráfrase (4a): Dirigentes são fenômenos físicos. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo parte principal e vital de um organismo 

Trechos: (001), (008), (009), (022), (123), (285) 

Paráfrase (4b): Dirigentes são partes principais e vitais de um organismo. 
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Padrões metafóricos:112  

(PM-4a) Dirigentes são partes principais e vitais de entidades complexas e funcionam 

desempenhando papéis integradamente em busca de um interesse coletivo. 

 

Tópico: (5) Administração 

Categoria semântica nominal: substantivo remédio 

Trechos: (341) 

Paráfrase (5b): Administração é um remédio. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio 

Trechos: (344), (358) 

Paráfrase (5c): Administração é um utensílio/meio. 

 

Tópico: (6) Administradores 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio 

Trechos: (038) 

Paráfrase (6a): Administradores são utensílios/meios. 

 

Tópico: (7) Ação do administrador 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio 

Trechos: (094) 

Paráfrase (7a): Ações do administrador são utensílios/meios. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo ação computacional  

Trechos: (092), (093), (094), (144), (145), (158), (266), (269) 

Paráfrase (7b): Ações do administrador são ações computacionais. 

 

Tópico: (8) Demissão 

Categoria semântica nominal: substantivo intervenção médica 

Trechos: (029) 

Paráfrase (8a): Demissões são intervenções médicas. 

                                                
112 Excetuando este tópico, que como já explicamos é muito próximo semanticamente do anterior, só 
identificamos os padrões metafóricos para os tópicos com mais de duas categorias diferentes, em função da 
diversidade metafórica existente nesses casos. 
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Categoria semântica nominal: substantivo cuidados com um coletivo natural 

Trechos: (195) 

Paráfrase (8b): Demissões são cuidados com um coletivo natural. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo venda/uso 

Trechos: (222) 

Paráfrase (8c): Demissões são vendas/usos. 

 

Padrões metafóricos:  

(PM-8a) Demissões são intervenções terapêuticas necessárias ao interesse coletivo. 

(PM-8b) Demissões são procedimentos comerciais ou contábeis. 

 

Tópico: (9) Estado/Nação 

Categoria semântica nominal: substantivo organização 

Trechos: (003), (004) 

Paráfrase (9a): Estados/Nações são organizações. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo máquina 

Trechos: (310) 

Paráfrase (9b): Estados/Nações são máquinas. 

 

Tópico: (10) Família 

Categoria semântica nominal: substantivo organização 

Trechos: (004), (199) 

Paráfrase (10a): Famílias são organizações. 

 

Tópico: (11) Teóricos 

Categoria semântica nominal: substantivo fiel/seguidor 

Trechos: (072) 

Paráfrase (11a): Teóricos são fiéis/seguidores. 

 

Tópico: (12) Conhecimento 

Categoria semântica nominal: substantivo ação computacional  

Trechos: (094) 
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Paráfrase (12a): Conhecimento é uma ação computacional. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio  

Trechos: (253), (286), (321) 

Paráfrase (12b): Conhecimentos são utensílios/meios. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo elemento contábil/financeiro 

Trechos: (321), (324), (353) 

Paráfrase (12c): Conhecimentos são elementos contábeis/financeiros. 

 

Categoria semântica nominal: substantivo item de consumo perecível 

Trechos: (343) 

Paráfrase (12d): Conhecimentos são itens de consumo perecíveis. 

 

Padrões metafóricos:  

(PM-12a) Conhecimentos são ações computacionais. 

(PM-12b) Conhecimentos são recursos ou objetos perecíveis sujeitos à contabilização e 

valoração financeira. 

 

Tópico: (13) Comprometimento 

Categoria semântica nominal: substantivo sacrifício 

Trechos: (193) 

Paráfrase (13a): Comprometimento é sacrifício. 

 

Tópico: (14) Relacionamento interpessoal 

Categoria semântica nominal: substantivo conta bancária 

Trechos: (196) 

Paráfrase (14a): Relacionamento inter-pessoal é conta bancária. 

 

Tópico: (15) Relação indivíduo-organização 

Categoria semântica nominal: substantivo fenômeno da natureza 

Trechos: (008) 

Paráfrase (15a): A relação indivíduo-organização é um fenômeno da natureza. 
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Tópico: (16) Comunicação interpessoal 

Categoria semântica nominal: substantivo tele-processamento de dados 

Trechos: (225), (227), (336), (348), (350) 

Paráfrase (16a): A comunicação interpessoal é um tele-processamento de dados. 

 

Tópico: (17) Mercado 

Categoria semântica nominal: substantivo guerra 

Trechos: (231) 

Paráfrase (17a): O mercado é uma guerra. 

 

Tópico: (18) Impacto social da organização 

Categoria semântica nominal: substantivo elemento contábil/financeiro 

Trechos: (234) 

Paráfrase (18a): O impacto social da organização é um elemento contábil/financeiro. 

 

Tópico: (19) Teorias 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio 

Trechos: (071), (089), (124) 

Paráfrase (19a): Teorias são utensílios/meios para os administradores. 

 

Tópico: (20) Linguagem 

Categoria semântica nominal: substantivo utensílio/meio 

Trechos: (300) 

Paráfrase (20a): A linguagem é um utensílio/meio. 

 

Tópico: (21) Relação com o cliente 

Categoria semântica nominal: substantivo elemento contábil/financeiro 

Trechos: (324) 

Paráfrase (21a): A relação com o cliente é um elemento contábil/financeiro. 

 

Tópico: (22) Clientes 

Categoria semântica nominal: substantivo elemento contábil/financeiro 

Trechos: (331) 

Paráfrase (22a): Clientes são elementos contábeis/financeiros. 
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5.2 Uma Síntese Metafórica 

Já discutimos no referencial teórico sobre a dificuldade de delimitar claramente a 

fronteira metaforicidade-literalidade. Quando uma palavra ou enunciado é metafórico e 

quando deixa de ser? O mapeamento dos padrões metafóricos dos manuais de TA apresentado 

na seção anterior traz consigo este dilema, uma vez que muitas das metáforas ali trabalhadas 

se revelam de maneira muito sutil e indireta. Nem sempre elas são tão evidentes como em 

enunciados do tipo “organizações são máquinas”.  

Há muitas expressões nos manuais de TA (e nas TA como um todo) que podem ser 

sustentadas como metafóricas, mas que na verdade já foram lexicalizadas. É o caso, por 

exemplo, de: a) ambiente organizacional (o espaço institucional multifacetado em que a 

organização atua); b) estrutura organizacional (as diversas formas pelas quais as organizações 

são constituídas internamente); c) recurso humano (funcionário). Estes são três casos típicos 

de expressões que em um momento inicial foram metafóricas – derivadas de outras 

construções metafóricas sobre as organizações a partir, por exemplo, da Ecologia, da 

Engenharia e da Economia – mas que há muito tempo foram literalizadas (ou lexicalizadas) 

no campo. Será que a literalização de tais expressões anulou suas implicações semânticas e 

cognitivas? Provavelmente não. Entretanto, selecionar trechos baseados na ocorrência delas 

talvez nos conduzisse à análise de infindáveis outras expressões literalizadas e 

consequentemente à seleção de “quase tudo” o que lêssemos, o que levaria nosso trabalho a 

uma abrangência inviável e, talvez, inútil. Procuramos, então, assumir a lexicalização dessas 

expressões e nos concentramos em ocorrências metafóricas melhores qualificadas como tais, 

sobretudo porque nestes casos o possível empobrecimento conceitual oriundo da ambiguidade 

tipicamente metafórica estaria mais definido e visível. 

Entretanto, nem todos os enunciados literais foram desprezados – até por causa da 

fluidez da fronteira “metáfora versus não metáfora” acima comentada. Como foi descrito no 

capítulo anterior, o Procedimento Analítico 1 não pretendia se limitar às ocorrências 

metafóricas, embora tivesse nelas seu foco maior. Ao realizá-lo, selecionamos também 

enunciados que, embora inicialmente considerados literais, são relevantes porque confirmam 

de maneira mais direta os padrões metafóricos. Eles aparecem agora nesta seção como 

subsídio complementar à análise que empreendemos em busca de construir uma síntese 

metafórica. 

Isso não quer dizer que na maioria deles seja impossível identificar metáforas 

implícitas. A propósito disso, de modo geral, muitas das metáforas neste trabalho foram 

identificadas implicitamente. E foram analisadas como espécies de “submetáforas”, ou seja, 
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como metáforas correlatas evocáveis implicitamente e quase que automaticamente a partir de 

metáforas mais amplas e mais visíveis no enunciado. Como vimos no nosso referencial 

teórico, se “a empresa é uma família” não é difícil concluir que “os dirigentes são pais/mães” 

e assim por diante113. Vejamos o caso, por exemplo, do trecho abaixo que na seção anterior 

consideramos que metaforiza a demissão como “uma saída do estoque de funcionários”: 

 

(222) “A alocação da mão-de-obra é, por sua vez, afetada da mesma forma que o comportamento do 
inventário e das compras. Quando o comportamento das compras e o comportamento da 
produção são afetados, os fluxos de caixa de entradas e saídas da empresa são também 
alterados.” (KWASNICKA, 1995, p. 178) 

 

É evidente que o trecho em questão carrega consigo a metáfora “o conjunto de 

funcionários da empresa é (como) um estoque” – logo, funcionários são itens de estoque, sua 

alocação são entradas ou saídas e uma consequência natural do aumento ou diminuição da 

produção da empresa. Então, ainda que ele não fale diretamente em demissão em momento 

algum, não é difícil inferir a metáfora “demitir um funcionário é dar saída num item do 

estoque”, porque ela é uma consequência direta – embora implícita – da metáfora “os 

funcionários da empresa são itens de um estoque”. Tal interpretação, inclusive, é incentivada 

pelo alinhamento que possui com o padrão geral das muitas outras metáforas sobre 

funcionários, como veremos adiante. Mas o que significa afirmar que “demitir um funcionário 

é dar saída num item do estoque”? Quais as consequências conceituais, políticas e éticas dessa 

ressignificação? Ela enriquece ou empobrece a compreensão dos múltiplos aspectos que 

marcam o evento “demissão de um funcionário”? São questões como essas que passamos a 

discutir agora nesta seção. 

De modo geral, os padrões metafóricos mapeados na seção anterior sugerem que as 

organizações são concebidas nos manuais de TA basicamente como entidades de interesse 

coletivo – metaforizadas em organismos, coletivos naturais, equipes esportivas, máquinas, 

exércitos etc. – que estão a serviço da sociedade (Quadro 2). Consequentemente é este mesmo 

o padrão para os indivíduos que fazem parte das organizações, ou seja, eles são partes dos 

organismos vivos (órgãos, membros), dos coletivos naturais (cães/matilhas, plantas/jardins, 

árvores/florestas), das máquinas (peças, engrenagens, forças físicas), dos estoques de produtos 

                                                
113 As implicações semânticas e pragmáticas do uso das três expressões cima citadas – ambiente organizacional, 
estrutura organizacional e recurso humano – permanecem vivas inclusive porque elas evocam muitos outros 
significados problemáticos e empobrecedores, tais como: a organização precisa se adaptar ao processo de seleção 
natural senão morre; pessoas são engrenagens, utensílios etc. Essa terceira expressão, aliás, vem sendo 
substituída por uma série de eufemismos, como veremos adiante. 
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(itens, peças, recursos), das equipes esportivas (membros de um mesmo time) e dos exércitos 

(soldados, generais, estados-maiores), atuando integradamente para atender ao interesse 

coletivo da organização. Tais indivíduos, entretanto, desempenham funções diferentes de 

acordo com seu papel: funcionários são peças, membros periféricos, cães, plantas e 

instrumentos; gerentes e dirigentes são engrenagens, órgãos e membros especiais e vitais, 

cães-guias, jardineiros, servidores e mecânicos.  

 

Quadro 2: Padrões metafóricos 

 (PM-1a) Organizações são entidades complexas cujas partes funcionam desempenhando 

papéis integradamente em busca de um interesse coletivo. 

 (PM-1b) Organizações estão a serviço da sociedade. 

 (PM-2a) Funcionários são partes de entidades complexas e funcionam desempenhando papéis 

integradamente em busca de um interesse coletivo. 

 (PM-2b) Funcionários estão a serviço das organizações. 

 (PM-3a) Gerentes são partes especiais de entidades complexas e funcionam desempenhando 

papéis integradamente em busca de um interesse coletivo. 

 (PM-4a) Dirigentes são partes principais e vitais de entidades complexas e funcionam 

desempenhando papéis integradamente em busca de um interesse coletivo. 

 (PM-8a) Demissões são intervenções terapêuticas necessárias ao interesse coletivo. 

 (PM-8b) Demissões são procedimentos comerciais ou contábeis.  

 (PM-12a) Conhecimentos são ações computacionais. 

 (PM-12b) Conhecimentos são recursos ou objetos perecíveis sujeitos à contabilização e valoração 

financeira. 

 

Neste sentido, não é de se estranhar que demissões sejam entendidas como 

amputações, podas ou extermínio de pragas, ou seja, procedimentos cirúrgicos e/ou 

terapêuticos “necessários e justos”. Na medicina, uma amputação consiste na extração de um 

membro/órgão periférico em favor das partes principais e vitais do organismo cuja 

preservação consiste na salvação do organismo (029). Na jardinagem, a poda e o extermínio 

de pragas são eliminações fundamentais de componentes inúteis e/ou ameaçadores para o 

jardim e a floresta (195), (209). Na engenharia, a manutenção preventiva ou corretiva nas 

máquinas é essencial para mantê-las em adequada operação e em eficiência máxima (030), 

(068). Nas atividades esportivas coletivas, o sacrifício dos integrantes do time (e sua eventual 

substituição por outros) em favor da competitividade pretende favorecer a vitória de todos 

(002). Entre militares, o integrante dos exércitos sabe que sua individualidade só tem sentido 
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em favor da corporação, a quem deve servir honrosamente (018), (120), (216), (231). 

Amputações, podas, extermínios, baixas no estoque, substituições e sacrifícios, portanto, são 

entendidos como procedimentos bem intencionados e inquestionáveis em favor da entidade de 

interesse coletivo que é a organização – seja qual for a metáfora que se use para ressignificá-

la (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Organizações são organismos, coletivos naturais, equipes esportivas, estoques, máquinas, 
exércitos 

(002) “Os ingleses e americanos são os povos mais amigos dos esportes. Sempre que um 
americano joga basquetebol ou um inglês joga cricket, pode-se dizer que eles se esforçam, 
por todos os meios, para assegurar a vitória à sua equipe. Fazem tudo a seu alcance para 
conseguir o maior número possível de pontos. O sentimento de grupo é tão forte que, se 
algum homem deixa de dar tudo de que é capaz no jogo, é considerado traidor e tratado 
com desprezo pelos companheiros. Contudo, o trabalhador vem ao serviço, no dia seguinte, 
e em vez de empregar todo o seu esforço para produzir a maior soma possível de trabalho, 
quase sempre procura fazer menos do que pode realmente – e produz muito menos do que é 
capaz. [...] Se ele se interessasse por produzir maior quantidade, seria perseguido por seus 
companheiros de oficina, com mais veemência, do que se tivesse revelado um traidor no 
jogo.” (TAYLOR, 2006, p. 26-27) 

(018) “O espírito público está profundamente convencido de que a disciplina é absolutamente 
necessária ao bom andamento dos negócios e de que nenhuma empresa poderia prosperar 
sem ela. Esse conceito tem sido expresso com grande vigor nos manuais militares, onde se 
lê: ‘a disciplina é a principal força dos exércitos’. Eu aprovaria sem reservas esse aforismo 
se fosse seguido deste outro: ‘a disciplina é tal como a fazem os chefes’. [...] O estado de 
disciplina de um corpo social qualquer depende essencialmente do valor dos chefes.” 
(FAYOL, 1990, p. 46) 

(029) “O corpo social em peso sente-se atingido pela amputação de um de seus membros e, 
sobretudo, de um membro importante. A segurança de cada um dos agentes seria abalada, 
sua confiança no futuro e, consequentemente, seu zelo diminuiriam, se ele não tivesse a 
convicção de que a operação era necessária e justa.” (FAYOL, 1990, p. 122) 

(030) “Seria excessiva imprudência não fazer, periodicamente, inspeções de todos os órgãos de 
uma máquina, sobretudo de máquina complicada. Fica-se exposto a maus rendimentos, 
acidentes e mesmo catástrofes. [...] A necessidade de revisões periódicas das máquinas 
administrativas não é menor, mas tais revisões são infinitamente menos realizadas. [...] 
Enquanto se sabe perfeitamente o que deve ser um órgão ou uma peça de máquina em bom 
estado, não se têm, geralmente, noções precisas sobre o que constitui o organismo que tem 
a seu cargo uma função ou um dos elementos desse organismo.” (FAYOL, 1990, p. 124) 

(068) “A prosperidade máxima de cada empregado significa não apenas salários mais altos mas 
também, e mais importante, significa o desenvolvimento de cada homem à sua condição de 
eficiência máxima.” (TAYLOR apud MAXIMIANO, 2005, p. 59) 

(120) “Em 1923 [...] a General Motors era um modelo de grande organização bem estruturada. 
As divisões eram centros de lucro, administrados ‘com base nos números’ pelo quartel-
general.” (MAXIMIANO, 2005, p. 129) 

(195) “Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo com os mais variados grupos: 
família, empresa, exército, esportes, comunidade, igreja. Simplificando, penso em minha 
área de influência como um jardim que precisa de cuidados. [...] Meu jardim precisa ser 
adubado com consideração, reconhecimento e elogios? Meu jardim precisa ser podado? 
Preciso exterminar pragas? [...] Meu jardim precisa de atenção constante e acredito que, se 
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eu fizer minha parte e cuidar dele, colherei frutos saudáveis.” (HUNTER, 2004, p. 101-
102) 

(204) “A alteração mais evidente na organização foi a introdução de um departamento de 
planejamento, que Taylor viu como o verdadeiro centro cerebral da fábrica” 
(KWASNICKA, 1995, p. 28) 

(208) “Segundo Bertalanffy, um organismo vivo não é mera aglomeração de elementos 
separados, mas um sistema definido que possui organização e integração. Um organismo é 
um sistema aberto que se mantém constantemente no mesmo estado, porém a matéria e a 
energia que o integram se renovam constantemente. Essa descrição de um sistema é 
exatamente aplicável a uma típica organização. Uma empresa é uma organização criada 
pelos homens que mantém uma interação dinâmica com seu meio ambiente: clientes, 
competidores, organizações de trabalho, fornecedores, governo etc. Além disso, é um 
sistema integrado por diversas partes relacionadas entre si, que trabalham em harmonia 
umas com as outras com o fim de alcançar objetivos tanto da organização como de seus 
integrantes.” (KWASNICKA, 1995, p. 37) 

(209) “Teóricos políticos: vêem o poder, o conflito e a distribuição dos recursos escassos como 
os problemas centrais; o argumento é que as organizações são como florestas, onde a 
cooperação só é possível com a atuação dos administradores que estão preparados para 
tratar com poder, coalização, negociação e conflito.” (KWASNICKA, 1995, p. 43) 

(215) “Somente sobrevivem as organizações com capacidade de integrar efetivamente suas 
operações com seus ambientes. À medida que as mudanças do ambiente organizacional 
aumentam, a adaptação torna-se mais complexa e mais difícil de se obter, e as empresas 
que não conseguirem esse ajustamento estão determinadas a morrer.” (KWASNICKA, 
1995, p. 95) 

(216) “Todos os especialistas concordam que a maneira de solucionar o desempenho de uma 
empresa de serviço é entender muito bem o que ocorre na linha de frente da batalha. Os 
funcionários que estão em contato direto com os clientes são a chave do sucesso dos 
serviços prestados.” (KWASNICKA, 1995, p. 136) 

(222) “A alocação da mão-de-obra é, por sua vez, afetada da mesma forma que o comportamento 
do inventário e das compras. Quando o comportamento das compras e o comportamento da 
produção são afetados, os fluxos de caixa de entradas e saídas da empresa são também 
alterados.” (KWASNICKA, 1995, p. 178) 

(228) “A avaliação, contudo, deve permitir estabelecer um inventário dos recursos humanos 
disponíveis nesses programas de atuação.” (KWASNICKA, 1995, p. 225) 

(231) “Ser um empreendedor não significa enfrentar a guerra sozinho, porém ser um 
empreendedor é, certamente, a maneira mais fácil de iniciar um novo negócio.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 249) 

(233) “O próprio desenvolvimento de teorias administrativas modernas, tais como ecologia de 
empresas, não pode ficar esquecido pelos administradores, pois se não acompanharem esse 
desenvolvimento natural sua empresa tenderá a desaparecer.” (KWASNICKA, 1995, p. 
261) 

(278) “Weber descreveu as organizações burocráticas como máquinas totalmente impessoais, que 
funcionam de acordo com regras que ele chamou de racionais – regras que dependem de 
lógica e não de interesses pessoais.” (MAXIMIANO, 2007, p. 36) 

(304) “O primeiro modelo, chamado mecanicista, é mais parecido com a organização burocrática 
descrita por Max Weber. As organizações que seguem esse modelo procuram imitar o 
funcionamento automático das máquinas. [...] O segundo modelo, chamado orgânico, 
afasta-se do ideal da organização burocrática. As organizações que seguem esse modelo 
procuram imitar o comportamento dinâmico dos organismos vivos.” (MAXIMIANO, 2007, 
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p. 217) 

(305) “A organização mecanicista ou burocratizada procura imitar o funcionamento padronizado 
de uma máquina.” (MAXIMIANO, 2007, p. 218) 

(306) “Grandes empresas industriais, companhias aéreas e usinas siderúrgicas são exemplos da 
organização máquina, que é a designação dada por Henry Mintzberg ao modelo 
mecanicista.” (MAXIMIANO, 2007, p. 218, grifos do autor) 

(307) “Segundo Gareth Morgan, as lojas de cadeias de fast food, os desfiles militares e os 
departamentos de contabilidade funcionam como máquinas. Disciplina, estabilidade e 
tratamento uniforme das pessoas são características que a máquina valoriza. Para Morgan, 
o ponto forte deste tipo de organização é o mesmo das máquinas reais: o funcionamento 
regular. Seu ponto fraco é a desumanização do trabalho.” (MAXIMIANO, 2007, p. 218-
219, grifos do autor) 

(308) “Segundo Gareth Morgan, o modelo orgânico tem pelo menos duas variantes. Uma é o 
organismo vivo, que é a imagem biológica das organizações. A ênfase do organismo vivo 
está na capacidade de adaptação e não no arranjo ordenado das coisas. Os centros 
acadêmicos e os departamentos de criação das agências de propaganda são exemplos de 
organizações vivas. As tarefas e as linhas de autoridade podem ser mudadas 
continuamente, para permitir a sintonia da organização com seu ambiente. Os pontos fortes 
dos organismos vivos são a flexibilidade dos sistemas abertos e a ênfase no 
desenvolvimento das competências humanas. Isso é particularmente apropriado para lidar 
com ambientes turbulentos e competitivos, como é o caso dos ramos de alta tecnologia. Os 
organismos vivos, no entanto, não são indefinidamente adaptativos. O conflito interno que 
é característico dos sistemas orgânicos pode levá-los à obsolescência e à extinção.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 219-220) 

(294) “A tecnologia da fabricação é tão automatizada que funciona como um sistema de controle 
automático sobre os trabalhadores – a empresa funciona como uma grande máquina.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 222) 

(295) “As repartições públicas e os militares são organizações que se parecem com máquinas. 
Todo dia funcionam do mesmo jeito, seguindo regras. Empresas familiares e centros 
acadêmicos não seguem regras e se parecem com organismos vivos. A distinção entre 
máquinas (modelo mecanicista) e organismos vivos (modelo orgânico) é muito utilizada 
para estudar culturas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 464) 

(342) “Quanto mais racional e burocrática torna-se a organização, tanto mais as pessoas tornam-
se engrenagens de uma máquina, ignorando o propósito e o significado do seu 
comportamento.” (CHIAVENATO, 2003, p. 267) 

(349) “Da mesma forma como qualquer organismo vivo, as organizações recebem e utilizam 
informações que lhes permitem viver e sobreviver no ambiente que as rodeia.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 428-429) 

 

Como veremos adiante na seção 5.3.1, estes padrões metafóricos – que ressignificam 

as organizações como entidades de interesse coletivo – estão fortemente relacionados com os 

padrões eufêmicos que ressignificam a relação indivíduo-organização. Isso faz sentido porque 

concepções de funcionário, gerente e dirigente – bem como de práticas administrativas 

críticas como a demissão – que sugerissem polarização de interesses e uma estratificação bem 

definida das posições de poder enfraqueceriam a ideia de interesse coletivo.  
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Neste sentido, a concepção de gerente é de fundamental importância, alvo principal de 

destes dois padrões. Não é à toa, portanto, que ela tem sido metaforizada através de conceitos 

típicos de tão diversas áreas de conhecimento e renomeada em tantos eufemismos. Como já 

observamos, o gerente é o médico que intervém cirurgicamente nas amputações necessárias 

ao organismo; o jardineiro que realiza as podas e extermina as pragas no jardim ou na 

floresta; o órgão ou membro especial que permite a vida saudável no organismo; o cão-guia 

que conduz as matilhas; o engenheiro que projeta as máquinas, a engrenagem especial que 

nelas opera ou o mecânico que nelas faz a manutenção periódica. Gerentes são ainda os 

pioneiros desbravadores e construtores de uma saga histórica; os condutores de grupos 

humanos e governantes de povos e impérios ao longo de toda a história da humanidade, e os 

responsáveis pelos seus grandes empreendimentos. São os oficiais de exércitos que conduzem 

os soldados em batalhas contra os inimigos. Chegam mesmo a serem os servidores abnegados 

e sacrificados, cuja missão é “satisfazer as necessidades legítimas” dos funcionários, “mesmo 

que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades” (Quadro 4).  

 

Quadro 4: Gerentes são servidores abnegados e sacrificados 

(136) “A eficiência de um sistema é sua capacidade de satisfazer aos motivos dos indivíduos, 
incentivando-os a cooperar. Eficiência, em outras palavras, segundo Barnard, é a 
capacidade de atender aos objetivos das pessoas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(175) “E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados 
como clientes e se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades. E assim por 
diante, pela pirâmide abaixo.” (HUNTER, 2004, p. 50) 

(176) “Um líder á alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e 
remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar você 
deve servir.” (HUNTER, 2004, p. 51) 

(181) “Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. – 
Jesus Cristo.” (HUNTER, 2004, p. 57) 

(182) “E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? [...] Se bem me 
lembro, Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Acho que você poderia 
chamar isso de liderança a serviço.” (HUNTER, 2004, p. 61) 

(186) “Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades 
legítimas. [...] Pensem nisso: quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos 
naturalmente devedores?” (HUNTER, 2004, p. 67) 

(192) “Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique 
sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Esta também seria uma linda definição de 
liderança.” (HUNTER, 2004, p. 89) 

(194) “Mas fico com a impressão de que, ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as 
pessoas. A diretora respondeu: – manipulação, por definição, é influenciar pessoas para 
benefício pessoal. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala em influenciar 
as pessoas em busca de um benefício mútuo. Se de fato estou identificando e satisfazendo 
as necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar 
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sendo beneficiadas por minha influência.” (HUNTER, 2004, p. 94) 
(197) “Quando optamos por doar-nos servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos 

influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se 
desenvolvendo.” (HUNTER, 2004, p. 129) 

(198) “Liderança e amor são questões ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, 
abnegação, respeito, generosidade, honestidade, compromisso. Estas são as qualidades 
construtoras do caráter, são os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se 
quisermos nos tornar líderes de sucesso, que vencem no teste do tempo.” (HUNTER, 2004, 
p. 125) 

 

Não apenas nesta concepção de “Líder Servidor” – que metaforiza o papel dos 

gerentes na proposta ética cristã (176), (181), (182) – mas também em todas as demais 

concepções de gerente encontramos o mesmo padrão de ressignificações: gerentes são os 

guardiões do interesse coletivo nas organizações. A questão crucial, sobretudo no caso de uma 

metáfora cristã de gerente, é a aparente despreocupação com a incompatibilidade entre a ética 

cristã e a racionalidade instrumental própria do modelo organizacional burocrático, da lógica 

de mercado e do sistema econômico capitalista que, combinadamente, sustentam práticas 

cotidianas competitivas e a manutenção das relações de trabalho em função da obtenção 

objetiva de resultados financeiros. Então, no atendimento ao propósito de guardar o interesse 

de todos nas organizações, os gerentes exercem frequentemente um papel de doutrinação 

moral juntos aos funcionários, sobretudo junto aos (“mercenários”) que preservam seus 

próprios interesses. Neste sentido, podemos dizer que organizações são também entendidas 

como igrejas, cujos pastores são gerentes e os fiéis são os funcionários (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Organizações são igrejas, gerentes são pastores e funcionários são fiéis 

(074) “Hugo Munsterberg (1863-1916) é reconhecido visionário que previu o futuro da 
psicologia. [...] Em 1910, Munsterberg e seus alunos começaram a realizar pesquisas 
visando a aplicação da psicologia à indústria. Em 1913, publicou o livro Psychology and 
Industrial Efficiency. Nesse livro, Munsterberg começa elogiando Taylor. Em seguida, 
propõe que o papel dos psicólogos na indústria deve ser: 1) ajudar a encontrar os homens 
mais capacitados para o trabalho. 2) definir as condições psicológicas mais favoráveis ao 
aumento da produção. 3) produzir as influências desejadas, na mente humana, do interesse 
da administração. [...] Por volta de 1920, a psicologia industrial estava estabelecida como 
ramo importante da administração de empresas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 63-64) 

(137) “A disposição de cooperar depende do equilíbrio que o indivíduo percebe entre o esforço 
(contribuição, segundo Barnard) que dedica à organização e os benefícios que dela recebe. 
Os benefícios são incentivos financeiros e também recompensas não materiais e persuasão 
(ou doutrinação).” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(138) “Uma das tarefas mais significativas do executivo é a obrigação de doutrinar seus 
empregados, incutindo neles um senso de propósito moral. Barnard deu grande ênfase aos 
trabalhadores, que considerava o fator estratégico básico em qualquer organização.” 
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(MAXIMIANO, 2005, p. 139) 
(140) “A aceitação por parte dos subordinados é essencial para que a autoridade seja eficaz. Se as 

pessoas seguirem as ordens cegamente, os gerentes não precisam encará-las como seres 
humanos pensantes. A teoria da aceitação da autoridade destaca uma importante dimensão 
comportamental da administração e da relação entre administrador e subordinado. Barnard 
acreditava que os objetivos individuais e organizacionais poderiam ser compatibilizados se 
os gerentes entendessem a ideia da região da indiferença – aquilo que o empregado 
aceitaria fazer sem questionar a autoridade do gerente. Quanto maior a quantidade de 
tarefas que estivessem dentro da região de indiferença, maior seria a cooperação.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 140) 

(142) “As funções do executivo, de acordo com Barnard, [...] [abrange] formular e definir 
propósitos, objetivos e fins da organização, o que inclui a doutrinação dos funcionários 
operacionais [...].” (MAXIMIANO, 2005, p. 140) 

(315) “Ainda segundo Petracca, há dois tipos de liderados: os fiéis, que seguem o líder por razões 
de caráter moral, e os mercenários, que atuam por motivos de interesse.” (MAXIMIANO, 
2007, p. 253) 

 

Isso porque, fundamentalmente, o trabalho do gerente é sempre resumido a “realizar 

coisas através de outras pessoas”. Sendo assim, em última instância, é sua toda a 

responsabilidade pela tarefa, devendo ele ser capaz de levar seus funcionários a realizá-la. O 

pressuposto continua sendo o de que organizações são “sistemas naturalmente cooperativos”, 

cuja existência e finalidade é servir a todos os seus integrantes. Neste sentido, o líder servidor 

– mais eficaz do que o gerente – faz uso da autoridade para que as pessoas façam “de boa 

vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal” (183); em vez de usarem o 

poder pelo qual alguém é coagido “a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, 

mesmo que a pessoa preferisse não o fazer” (163). A depender da sua eficácia, o líder pode 

obter a abnegação e até a autogestão dos liderados e por isso sua ação tem natureza, como se 

percebe, eminentemente moral ou psicológica. Entretanto, como conciliar tais ideias com a 

definição de moral colocada em (311)? Temos em “líder servidor”, então, novamente o uso de 

um eufemismo como estratégia de ocultação da assimetria das posições de poder na relação 

indivíduo-organização (Quadro 6).  

 

Quadro 6: O trabalho do gerente é realizar coisas através de pessoas 

(016) “Quando se manifesta uma falha na disciplina ou quando o entendimento ou a harmonia 
entre os chefes e os subordinados deixa algo a desejar, [...] quase sempre, o mal é uma 
consequência da incapacidade dos chefes. [...] Sempre observei que os operários franceses 
são obedientes e mesmo abnegados, quando bem dirigidos.” (FAYOL, 1990, p. 46-47) 

(023) “Segundo Barnard, as organizações são por natureza essencialmente sistemas cooperativos. 
As pessoas cooperam pelo objetivo da organização, que é um sistema de atividades ou 
forças de duas ou mais pessoas coordenadas conscientemente. As organizações são 
veículos da ação social: a estrutura e os processos da sociedade são alcançados através das 
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organizações formais. As organizações sempre têm um propósito moral. Inocular este 
propósito moral em todas as partes da organização é a tarefa mais significativa do 
executivo.” (MAXIMIANO, 2005, p. 218) 

(087) “Harold Koontz e Cyril O’Donnell, da Universidade da Califórnia, no livro Princípios de 
Administração, 1955, definiram a administração como ‘o processo de fazer coisas por meio 
de outras pessoas’. [...] O livro tornou-se referência e até os anos 70 ainda era usado como 
livro-texto em muitas escolas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 78) 

(098) “No centro do processo administrativo, estão as pessoas. A administração é uma 
competência intelectual, mas também interpessoal. Para planejar, controlar e, 
principalmente, organizar e executar, os administradores precisam de pessoas.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 96) 

(131) “Os gerentes, ou administradores, são os agentes ou protagonistas do processo 
administrativo. Os gerentes são funcionários responsáveis pelo trabalho de outros 
funcionários nas organizações. São também chamados chefes ou dirigentes.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 138) 

(141) “Entretanto, Barnard acrescentou que o essencial do trabalho do executivo não era dirigir 
pessoas, que, trabalhando em regime de cooperação, deveriam ser autogeridas.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 140) 

(149) “[Segundo Grove,] como a tarefa mais importante do administrador é obter o máximo 
desempenho da equipe, há duas formas de lidar com a alta produtividade: treinamento e 
motivação. Ambos são responsabilidade primárias do administrador.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 148) 

(161) “Liderança: é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente 
visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum.” (HUNTER, 
2004, p. 25) 

(162) “Em outras palavras – interrompi –, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do 
‘pescoço para cima’ em vez da antiga ideia de ‘nós só queremos você do pescoço para 
baixo’.” (HUNTER, 2004, p. 25) 

(167) “Em palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através de outras 
pessoas.” (HUNTER, 2004, p. 33) 

(184) “Como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem de 
bom grado o nosso desejo? Como envolver as pessoas e fazer com que se comprometam 
com o que você diz?” (HUNTER, 2004, p. 63) 

(189) “Porque as pessoas querem muito mais atenção para o que dizem do que para o 
atendimento de suas reivindicações.” (HUNTER, 2004, p. 83) 

(190) “Um general sábio uma vez disse – a diretora acrescentou – que o homem nunca venderá 
sua vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida.” (HUNTER, 2004, p. 
84) 

(191) “E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o que é 
reforçado é repetido.” (HUNTER, 2004, p. 85) 

(197) “Quando optamos por doar-nos servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos 
influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se 
desenvolvendo.” (HUNTER, 2004, p. 129) 

(288) “Harold Koontz & Cyril O’Donnell, da Universidade da Califórnia, no livro Princípios de 
administração, de 1995, definiram a administração como ‘o processo de fazer coisas por 
meio de outras pessoas’. O livro tornou-se uma referência e até os anos 70 ainda era usado 
como livro-texto em muitas escolas”. (MAXIMIANO, 2007, p. 51) 

(311) “No século XVIII, o filósofo alemão Immanuel Kant transformou a Regra de Ouro em seus 
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dois imperativos categóricos, que estabelecem o comportamento ideal para a vida em 
sociedade:” (MAXIMIANO, 2005, p. 429, grifos do autor) “Uma ação é moralmente 
correta para uma pessoa se e somente se, ao agir, essa pessoa não use outras pessoas 
simplesmente como meios para avançar em seus próprios interesses, e também tanto 
respeite quanto desenvolva as capacidades destas outras pessoas para escolher livremente 
por elas próprias.” (MAXIMIANO, 2005, p. 429) 

 

Como suas intervenções, seu papel e seus cuidados se destinam a proporcionar o 

melhor para todos, os gerentes procuram atender às necessidades legítimas dos funcionários 

mesmo que elas não correspondam à vontade destes. Inclusive porque, em geral, os 

funcionários seriam incapazes de identificar suas reais necessidades (164), (178), que devem 

ser preenchidas pelo líder antes mesmo que eles a descubram (185) (Quadro 7). Estamos 

diante, novamente, de uma contradição com o trecho (311), listado logo acima no Quadro 5. 

 

Quadro 7: Os funcionários são incapazes de identificar suas reais necessidades 

(164) “O fenômeno que ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebelião, 
é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. 
A mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes 
uma ‘rebelião’ disfarçada.” (HUNTER, 2004, p. 28) 

(177) “O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar – as pessoas têm 
necessidade de receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isso 
não seja o que querem, mas o líder deve estar sempre mais preocupado com as 
necessidades do que com as vontades.” (HUNTER, 2004, p. 52-53) 

(178) “Uma vontade – Simeão explicou – é simplesmente um anseio que não considera as 
consequências físicas ou psicológicas daquilo que deseja. Uma necessidade, por outro lado, 
é um legítima exigência física ou psicológica para o bem estar do ser humano.” (HUNTER, 
2004, p. 53) 

(185) “Ela preencheu minhas necessidades mesmo antes de eu saber que eram necessidades. Ela 
me serviu sem mesmo eu saber que isso estava acontecendo.” (HUNTER, 2004, p. 63) 

(189) “Porque as pessoas querem muito mais atenção para o que dizem do que para o 
atendimento de suas reivindicações.” (HUNTER, 2004, p. 83) 

 

Temos ainda vários outros trechos que se referem diretamente a essa concepção de 

organizações como entidades de interesse coletivo. Em geral, todos eles sustentam a 

existência de um objetivo único para todos os integrantes das organizações, dizem que as 

práticas dos gerentes e dirigentes visam o bem comum, e acreditam que a cooperação, ao 

invés do conflito, compõe um padrão de ação – embora em (108) e (315) apareça a 

consciência da existência de divergências de interesses entre os integrantes das organizações. 

Segundo o trecho (194), essa certeza de que as ações dos gerentes se destinam ao benefício de 

todos é o que garantiria a inexistência de processos manipulativos por parte destes nas 
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organizações. Em tal contexto, a administração chega mesmo a ser entendida como “a 

principal chave para a solução dos mais graves problemas que atualmente afligem o mundo 

moderno” (Quadro 8). 

 

Quadro 8: As organizações têm interesse coletivo e as práticas dos gerentes visam o bem comum 

(006) “Esse princípio [(subordinação do interesse particular a interesse geral)] nos lembra que, 
numa empresa, o interesse de um agente ou de um grupo de agentes não deve prevalecer 
sobre o interesse da empresa, que o interesse da família deve estar acima do interesse de 
um de seus membros e que o interesse do Estado deve sobrepor-se ao de um cidadão ou de 
um grupo de cidadãos.” (FAYOL, 1990, p. 49) 

(007) “Na pequena empresa, o interesse geral, isto é, o da própria organização, é fácil de 
compreender e o patrão aí está para recordá-lo aos que sejam tentados a esquecê-lo” 
(FAYOL, 1990, p. 58) 

(023) “Segundo Barnard, as organizações são por natureza essencialmente sistemas cooperativos. 
As pessoas cooperam pelo objetivo da organização, que é um sistema de atividades ou 
forças de duas ou mais pessoas coordenadas conscientemente. As organizações são 
veículos da ação social: a estrutura e os processos da sociedade são alcançados através das 
organizações formais. As organizações sempre têm um propósito moral. Inocular este 
propósito moral em todas as partes da organização é a tarefa mais significativa do 
executivo.” (MAXIMIANO, 2005, p. 218) 

(031) “[...] sinais de uma incontestável descoordenação: [...] ninguém pensa no interesse geral. A 
iniciativa e o devotamento estão ausentes.” (FAYOL, 1990, p. 127) 

(069) “A maioria das pessoas acredita que os interesses fundamentais dos empregados e 
empregadores são antagônicos. A administração científica no entanto, tem por princípio 
que os verdadeiros interesses dos dois são idênticos.” (TAYLOR apud MAXIMIANO, 
2005, p. 59) 

(073) “As ideias de Gantt [(1861-1919)] estavam impregnadas de um idealismo que pregava a 
cooperação entre patrões e empregados, em lugar do autoritarismo daqueles e da militância 
destes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 63) 

(085) “Em 1950, William H. Newman, da Universidade de Colúmbia, publicou o livro Ação 
Administrativa, no qual definiu a administração como ‘a orientação, liderança e controle do 
esforço de um grupo de indivíduos para a realização de algum objetivo comum’.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 78) 

(108) “Charles Perrow está entre os que acreditam que o tipo ideal de Weber nunca é alcançado, 
porque as organizações são essencialmente sistemas sociais, feitos de pessoas, e as pessoas 
não existem apenas para as organizações. As pessoas, segundo Perrow, têm interesses 
independentes das organizações em que vivem ou trabalham e levam para dentro delas toda 
a sua vida externa.” (MAXIMIANO, 2005, p. 108) 

(123) “James Mooney (1884-1957) foi executivo da General Motors, na qual ingressou em 1920. 
Ele e Alan C. Reiley (1869-1947), escreveram o livro O progresso da indústria (Onward 
industry!). [...] Em suas palavras, ‘[...] a relação da administração com a organização é 
similar à relação da psique com o corpo. Nossos corpos são apenas os meios e o 
instrumento que a força psíquica movimenta para realizar seus fins e desejos.’ [...] Usando 
a analogia da mente e do corpo para a administração e a organização, Mooeny e Reiley 
formularam seus princípios de organização: Coordenação: o arranjo ordenado do esforço 
do grupo, para realizar unidade de ação na perseguição de um propósito comum.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 130) 
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(194) “Mas fico com a impressão de que, ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as 
pessoas. A diretora respondeu: – manipulação, por definição, é influenciar pessoas para 
benefício pessoal. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala em influenciar 
as pessoas em busca de um benefício mútuo. Se de fato estou identificando e satisfazendo 
as necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar 
sendo beneficiadas por minha influência.” (HUNTER, 2004, p. 94) 

(212) “Nosso interesse principal, naturalmente, é estudar o indivíduo em relação à organização e 
seu trabalho. Após um pequeno conhecimento sobre comportamento e necessidades 
humanas, poderíamos imaginar que a motivação relacionada ao contexto organizacional é 
bastante simples. Poderíamos raciocinar da seguinte forma: ‘Se o indivíduo perceber que 
após atingir os objetivos organizacionais os objetivos individuais estariam também 
satisfeitos, os problemas estariam resolvidos’.” (KWASNICKA, 1995, p. 57) 

(213) “Porém, como uma organização não existe senão para criar satisfação ao empregado como 
um fim, deverá também haver benefícios diretos à organização.” (KWASNICKA, 1995, p. 
63) 

(219) “Uma organização se forma por muitas razões, porém todas são dirigidas para servir ao 
homem. Uma organização permite ao homem fazer coisas, superar obstáculos, controlar 
seu ambiente. Através de especialização de tarefas, coordenação de esforços, unidade de 
direção e uso inteligente dos recursos, a organização pode fazer mais do que um homem 
sozinho.” (KWASNICKA, 1995, p. 163) 

(256) “Quando as organizações resolvem problemas e são eficientes no uso de recursos, todos 
ficam satisfeitos: clientes, usuários, funcionários, acionistas, a sociedade de forma geral. O 
desempenho de uma organização é aceitável ou satisfatório, portanto, quando os problemas 
dos usuários são resolvidos por meio da utilização correta dos recursos.” (MAXIMIANO, 
2007, p. 10) 

(277) “Os princípios e as técnicas criados por esse movimento procuravam aumentar a eficiência 
da produção por meio da racionalização do trabalho, para evitar o desperdício o desperdício 
e promover ‘a prosperidade dos patrões e dos empregados.’” (MAXIMIANO, 2007, p. 30) 

(280) “Fayol completa sua teoria com a proposição de catorze princípios que devem ser seguidos 
para que a administração seja eficaz: [...] VI. Subordinação do interesse individual ao 
interesse geral; [...].” (MAXIMIANO, 2007, p. 35) 

(283) “Se o grupo resolve ser leal à administração, o resultado é positivo para empresa. O 
resultado é negativo para empresa quando o grupo resolve atender a seus próprios 
interesses.” (MAXIMIANO, 2007, p. 38) 

(285) “Em suas palavras, a administração ‘atua, dirige e controla os planos e os procedimentos da 
organização... A relação da administração com a organização é similar à relação da psique 
com o corpo. Nossos corpos são apenas os meios e o instrumento que a força psíquica 
movimenta para realizar seus fins e desejos. [...] Usando a analogia da mente e do corpo 
para a administração e a organização Mooney e Reiley formularam seus princípios de 
organização: Coordenação – o arranjo ordenado do esforço do grupo, para realizar unidade 
de ação na perseguição de um propósito comum.” (MAXIMIANO, 2007, p. 50) 

(287) “Em 1950, William H. Newman, da Universidade de Columbia, publicou o livro Ação 
administrativa, no qual definiu a administração como ‘a orientação, liderança e controle do 
esforço de um grupo de indivíduos para a realização de algum objetivo comum.’” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 51, grifos do autor) 

(314) “Liderança é o uso da influência não coercitiva para dirigir as atividades dos membros de 
um grupo e levá-los à realização de seus próprios objetivos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 
252) 

(315) “Ainda segundo Petracca, há dois tipos de liderados: os fiéis, que seguem o líder por razões 
de caráter moral, e os mercenários, que atuam por motivos de interesse.” (MAXIMIANO, 
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2007, p. 253) 

(319) “Nas organizações – seja nas indústrias, comercio, organizações de serviços públicos, 
hospitais, universidades, instituições militares ou em qualquer outra forma de 
empreendimento humano – a eficiência e a eficácia com que as pessoas trabalham em 
conjunto para conseguir objetivos comuns dependem diretamente da capacidade daqueles 
que exercem a função administrativa.” (CHIAVENATO, 2003, p. 10) 

(330) “O principal objetivo da Administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, 
ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. O principio da máxima 
prosperidade para o patrão acompanhada da máxima prosperidade para o empregado 
devem ser os dois fins principais da Administração. Assim, deve haver uma identidade de 
interesses entre empregado e empregadores.” (CHIAVENATO, 2003, p. 56) 

(332) “Enfim, utilizar toda a imensa sinergia organizacional para melhorar a vida de todas as 
pessoas. E também da sociedade e das comunidades. É para isso que servem as 
organizações. E esse é o papel fundamental da Administração. [...] Esse é o mantra da 
teoria administrativa: apontar continua e gradativamente novos rumos e proporcionar novas 
soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das organizações e, afinal de 
contas, tornar o mundo cada vez melhor e feliz.” (CHIAVENATO, 2003, p. 621) 

(346) “Organizações são conjuntos de pessoas trabalhando juntas, em uma divisão de trabalho, 
no sentido de alcançar propósitos e objetivos comuns.” (CHIAVENATO, 2003, p. 366, 
grifos do autor) 

(359) “A Administração, como veremos adiante, esta sendo considerada a principal chave para a 
solução dos mais graves problemas que atualmente afligem o mundo moderno.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 10) 

(363) “Todos estes autores supracitados veem a organização como um sistema cooperativo 
racional. [...] Como um sistema planejado de esforço cooperativo, no qual cada participante 
tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar.” (MOTTA; 
VASCONCELOS, 2002, p. 125)  

 

Há ainda um outro padrão bem visível: o de que todos os arranjos coletivos sociais são 

metaforizados como organizações. Tal padrão é em parte reflexo das fragilidades conceituais 

presentes nos manuais, mas também representa a presença da lógica instrumental – 

fundamentada em conceitos como cliente, fornecedor, custo, eficácia, relação custo-benefício 

etc. – que sustenta as práticas de trabalho nas organizações, cada vez mais disseminada na 

racionalidade que governa a ação do homem moderno típico, de modo a caracterizar a 

tendência utilitarista e consumista que marca em geral as relações sociais da atualidade. 

Inspirados nessa ideia geral de que toda ação humana está inscrita num espaço simbólico 

organizacional, as pessoas passam a se reconhecer consequentemente como administradores, 

clientes e fornecedores um do outro. De modo que suas práticas coletivas de natureza social e 

afetiva – como a família, a amizade, o entretenimento, entre muitas outras – terminam sendo 

marcadas por um padrão relacional instrumental, no qual os indivíduos devem 

constantemente, como afirma Guerreiro Ramos (1981), fazer o “cálculo utilitário das 
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consequências”, ou seja, medir o retorno possível de cada ação e só realizá-la 

estrategicamente mediante a obtenção de vantagens pessoais (Quadro 9). 

 

Quadro 9: todos os arranjos coletivos sociais são organizações e, portanto, objetos da administração 

(003) “Não se pode dizer o mesmo do Estado Francês. [...] Nessa imensa empresa [...] vive-se ao 
sabor das circunstâncias. [...] Entre o corpo social da empresa rudimentar, onde apenas um 
homem desempenha todas as funções, e o da empresa nacional, que emprega milhões de 
indivíduos, encontramos todas as variações possíveis” (FAYOL, 1990, p. 77-78) 

(004) “A dualidade de mando é muito frequente: produz maus resultados em todas as empresas, 
grandes e pequenas, na família e no estado. O mal é mais temível porque se insinua no 
organismo social, sob os pretextos mais plausíveis” (FAYOL, 1990, p. 48)  

(005) “Em todas as associações humanas, na indústria, no comércio, no exército, na família, no 
Estado, a dualidade de comando é fonte perpétua de conflitos, às vezes muito graves, que 
reclamam particularmente a atenção dos chefes em todos os níveis” (FAYOL, 1990, p. 49) 

(025) “Sua incompetência [(dos chefes)] é inadmissível na função especial característica da 
empresa: técnica na indústria, comercial no comércio, política no Estado, militar no 
exército, religiosa na igreja, médica no hospital, pedagógica na escola, etc.” (FAYOL, 
1990, p. 98) 

(026) “O problema da formação dos agentes preocupa vivamente todas as categorias de 
organizações – industriais, comerciais, militares, políticas, religiosas, sociais.” (FAYOL, 
1990, p. 105) 

(028) “Como qualquer entidade, a família tem necessidade de administração, isto é, de previsão, 
de organização, de comando, de coordenação e de controle. A família poderia ser uma 
excelente escola de administração; os princípios, os procedimentos, os métodos, instilando-
se naturalmente no espírito das crianças, constituiriam noções transmissíveis e 
perceptíveis.” (FAYOL, 1990, p. 119) 

(036) “A administração é importante em qualquer escala de utilização de recursos para realizar 
objetivos – individual, familiar, grupal, organizacional ou social. [...] Pense na maior de 
todas as organizações, o Governo. Pense em si próprio e em sua família como 
administradores de recursos e tomadores de decisões.” (MAXIMIANO, 2005, p. 6) 

(037) “Há poucos aspectos da vida contemporânea que não sejam influenciados por alguma 
espécie de organização. A sociedade moderna é uma sociedade organizacional.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 7) 

(047) “[...] A história da administração é a história de cidades, governos, exércitos e organizações 
religiosas. Somente nos últimos 200 anos, a partir da Revolução Industrial, a grande 
empresa industrial passa a ser dominante no cenário das organizações e das ideias 
administrativas. Nos últimos 50 anos do século XX, a maior parte da atividade econômica é 
devida ao setor de serviços e não à indústria, criando a necessidade de novos conceitos de 
administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 14) 

(081) “De acordo com Fayol, a administração é uma atividade comum a todos os 
empreendimentos humanos (família, negócios, governo), que sempre exigem algum grau 
de planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Portanto, todos deveriam 
estudá-la, o que exigiria uma teoria geral da administração que pudesse ser ensinada.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 74) 

(082) “Fayol considerava a empresa como sistema racional de regras e de autoridade, que 
justifica sua existência na medida em que atende ao objetivo primário de fornecer valor, na 
forma de bens e serviços, a seus consumidores. Essa ideia aplica-se a qualquer tipo de 
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organização, embora Fayol tivesse usado como ponto de partida uma empresa industrial.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 75) 

(104) “Qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma 
burocracia.” (MAXIMIANO, 2005, p. 101) 

(132) “O papel e o trabalho dos gerentes são temas centrais no estudo da administração. 
Provavelmente, o mais antigo estudioso da gerência foi o historiador romano Plutarco, que 
viveu entre os anos 46 e 120. Plutarco estudou as biografias e comparou, dois a dois, 
governantes como César e Alexandre, Rômulo e Teseu. Depois de Plutarco, inúmeros 
historiadores, filósofos e cientistas dedicaram-se a estudar, entender e fazer proposições 
para a atuação dos dirigentes. Um dos mais importantes foi Henri Fayol [...] Depois de 
Fayol, muitos outros autores se propuseram a refletir, pesquisar e escrever sobre o papel 
dos gerentes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 138) 

(148) “Andrew Grove, Homem do Ano de 1997 da revista Time, foi um dos fundadores e 
presidentes da Intel. [...] Como executivo, Grove tem concepções originais sobre a 
administração. Em primeiro lugar, ele também acredita que todos são administradores. [...] 
Todos produzem de alguma forma. [...] Esta perspectiva básica proporciona uma maneira 
sistemática de administrar, da mesma forma como a linguagem e os conceitos financeiros 
criam uma abordagem comum para avaliar e administrar investimentos. Produção, para 
Grove, é a palavra que define os resultados do administrador.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
146-147) 

(154) “Os supervisores de primeira linha [...] estão na base da pirâmide, cuidando dos 
especialistas, técnicos ou operadores, as pessoas que desempenham o trabalho operacional, 
fabricando peças, prestando serviços, atendendo clientes, ensinando alunos ou fazendo 
manutenção de equipamentos.” (MAXIMIANO, 2005, p. 151) 

(168) “Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas 
saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm 
essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis.” (HUNTER, 2004, p. 35) 

(169) “Pensem na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas 
parcerias que poderiam ser chamadas de organizações fracassa.” (HUNTER, 2004, p. 37) 

(199) “A administração não está confinada apenas às fábricas, lojas, escolas ou hospitais. Até 
mesmo um núcleo familiar requer certo grau de administração. Quanto maior o nível de 
complexidade de atividade definida pelo grupo formal, maior a necessidade de se 
aprofundar nos conhecimentos da ciência administrativa.” (KWASNICKA, 1995, p. 16) 

(205) “Em 1911, Taylor definiu uma nova teoria importante: The principles of scientific 
management. Nessa época, Taylor visualizou os efeitos de suas ideias com um âmbito 
muito maior. Ele sentiu que o país todo estava sofrendo com a ineficiência em quase todas 
as ações diárias, e que o remédio para esta ineficiência se baseava na administração 
sistemática. Ele também queria provar que a melhor administração é uma ciência 
verdadeira, e que os princípios fundamentais da administração científica eram aplicáveis a 
todas as atividades humanas, desde as mais simples ações individuais até o trabalho nas 
grandes companhias.” (KWASNICKA, 1995, p. 28, grifos do autor) 

(261) “Somos Todos Gerentes – As pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são 
administradores, gerentes ou gestores. Quase todas as pessoas, independentemente da 
posição que ocupam, ou do título de seus cargos, desempenham tarefas de administração. 
Quem quer que esteja manejando recursos ou tomando decisões está administrando. O 
processo de administrar é importante em qualquer escala DE UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS/; PESSOAL, FAMILIAR, ORGANIZACIONAL E SOCIAL.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 14-15, grifos do autor) 

(262) “Você como administrador de si próprio – Como indivíduo, ou membro de uma família, 
seu dia-a-dia é cheio de decisões que têm conteúdo administrativo. Definir e procurar 
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realizar objetivos pessoais, como planos de carreira, ou elaborar e acompanhar orçamentos 
domésticos, ou escolher a época das férias e programar uma viagem são todos exemplos de 
decisões administrativas.” (MAXIMIANO, 2007, p. 15, grifos do autor) 

(264) “Em resumo, todos administram, nas mais variadas escalas de utilização de recursos para 
atingir objetivos. Portanto, as competências administrativas (ou competências gerenciais) 
são importantes para qualquer pessoa que tome decisões sobre a utilização de recursos para 
realizar objetivos, ou que esteja em ambientes onde essas decisões são tomadas.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 16) 

(268) “Tomar decisões é a essência do trabalho de administrar. Tão importante é o processo 
decisório para a administração, que muitos autores entendem os dois como sinônimos. 
Quando você administra, está tomando decisões e vice-versa.” (MAXIMIANO, 2007, p. 
18) 

(273) “Roma apresenta o primeiro caso no mundo de organização e administração de um império 
multinacional. Para cuidar desse império, os romanos criaram diferentes tipos de 
executivos: reis, imperadores, césares, cônsules, magistrados e outros. [...] As províncias, 
normalmente, eram exploradas de forma predatória por esses empresários.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 28) 

(279) “Ao lado de Taylor, o engenheiro francês Fayol é um dos contribuintes mais importantes 
do desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. De acordo com Fayol, a 
administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos (família, 
negócios, governo), que sempre exigem algum grau de planejamento, organização, 
comando, coordenação e controle. Portanto, todos deveriam estudá-la, o que exigiria uma 
teoria geral da administração que pudesse ser ensinada.” (MAXIMIANO, 2007, p. 34) 

(298) “As empresas e outros tipos de organizações, como os países e as igrejas, transformam-se, 
para crescer e sobreviver, ou desaparecem.” (MAXIMIANO, 2007, p. 115) 

(319) “Nas organizações – seja nas indústrias, comercio, organizações de serviços públicos, 
hospitais, universidades, instituições militares ou em qualquer outra forma de 
empreendimento humano – a eficiência e a eficácia com que as pessoas trabalham em 
conjunto para conseguir objetivos comuns dependem diretamente da capacidade daqueles 
que exercem a função administrativa.” (CHIAVENATO, 2003, p. 10) 

(334) “Money acrescenta que: a organização é a forma de toda associação humana para a 
realização de um fim comum.” (CHIAVENATO, 2003, p. 84) 

(338) “Todas as instituições são organizações e têm uma dimensão administrativa comum.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 154) 

(339) “A palavra organização significa um empreendimento humano moldado intencionalmente 
para atingir determinados objetivos. Essa definição se aplica a todos os tipos de 
organizações, sejam elas lucrativas ou não, como empresas, bancos, financeiras, hospitais, 
clubes, igrejas etc.” (CHIAVENATO, 2003, p. 173) 

 

Podemos observar também que as TA (e a História da Administração) surgem nos 

manuais dentro de um padrão metafórico básico, ou seja, são entendidas como uma saga 

milenar da evolução da acumulação gradual e melhorada de conhecimentos. Segundo este 

padrão, a constituição histórico-paradigmática das TA ocorre a partir de um processo que 

remonta aos grupos humanos pré-históricos (044), (053); segue sua evolução 

continuadamente nos períodos antigo e medieval (054), (114), (132); e chega à idade moderna 



139 

numa fase mais recente de aprimoramentos (127), (047). Governantes, líderes religiosos, de 

grupos humanos primitivos e de povos antigos teriam sido administradores/gerentes (ou 

protótipos de), e seus conselheiros teriam sido consultores de executivos (047), (053), (054), 

(114), (132). Eles compõem o quadro de pioneiros, fundadores, precursores, primeiros 

administradores que legaram suas contribuições a sucessores que, por sua vez, deram 

continuidade ao processo até os dias atuais (044), (046), (055), (056), (063), (101), (115), 

(127). Trata-se, portanto, de uma narrativa histórica marcada pela presença de figuras 

mitológicas e grandes empreendimentos (como a construção das pirâmides egípcias, o êxodo 

bíblico do povo hebreu liderado por Moisés rumo a Canaã, a construção e condução das 

cidades medievais, as grandes expedições de caça das comunidades primitivas, os governantes 

dos grandes impérios do mundo, entre eles, César) em que claramente se vêem, segundo tal 

representação linguística, a presença de organizações, recursos humanos, gerentes, executivos 

e consultores. Estamos diante, então, de uma concepção naturalizada e evolutiva marcada pelo 

progresso do conhecimento e pela ação exemplar de grandes figuras. É possível defender a 

hipótese de que tal concepção tende a causar, nos interpretantes, admiração e identidade para 

com o modelo organizacional de produção tal como é hoje, por ser entendido como fruto de 

uma melhora histórico-progressiva das práticas coletivas em favor da humanidade. É possível 

que, alimentando-se de tal perspectiva, reste pouca disposição para imaginar que tal modelo 

possa estar enraizado em outras questões de fundo político, econômico e histórico (Quadro 

10). 

 

Quadro 10: Saga milenar da evolução da acumulação gradual e melhorada de conhecimentos 

(044) “O administrador atual dispõe de um considerável acervo teórico, que faz parte da cultura 
coletiva e é produto da transmissão de conhecimentos empíricos desde que as primeiras 
organizações humanas foram criadas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 11) 

(046) “A moderna teoria geral da administração, que você estuda hoje, tem muitos conceitos que 
foram criados pelos primeiros administradores. Esses conceitos, ao longo dos séculos, 
evoluíram continuamente, influenciados pelas circunstâncias de cada momento histórico.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 14) 

(047) “[...] A história da administração é a história de cidades, governos, exércitos e organizações 
religiosas. Somente nos últimos 200 anos, a partir da Revolução Industrial, a grande 
empresa industrial passa a ser dominante no cenário das organizações e das ideias 
administrativas. Nos últimos 50 anos do século XX, a maior parte da atividade econômica é 
devida ao setor de serviços e não à indústria, criando a necessidade de novos conceitos de 
administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 14) 

(048) “3000 a.C., Mesopotâmia: Civilização suméria. Escrituração de operações comerciais. 
Primeiros dirigentes e funcionários administrativos profissionais. Século XXVI a.C., Egito: 
Construção da grande pirâmide. Evidências de planejamento, organização e controle 
sofisticados.” (MAXIMIANO, 2005, p. 15) 
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(053) “A administração é praticada desde que existem os primeiros agrupamentos humanos. Nas 
sociedades primitivas, as expedições para a caça de grandes animais eram 
empreendimentos coletivos precedidos de decisões de planejamento, divisão do trabalho e 
logística. Era preciso antecipar a rota da migrações da caça, definir o local onde os 
caçadores acampariam, preparar víveres e armas. Essa expedições, embriões de empresas, 
tinham líderes, que eram os protótipos dos gerentes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 24-25) 

(054) “Uma das mais antigas tentativas de estabelecer princípios de administração está 
documentada na Bíblia. Trata-se do conselho de Jetro, recomendando a Moisés que 
nomeasse chefes de 10, 100 e 1.000. [...] Jetro [– sogro de Moisés, o líder do povo Hebreu 
no século XIV a.C. – foi] o primeiro consultor de executivos da História.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 25-50) 

(055) “Muitas ideias e técnicas da atualidade têm raízes antigas e procuram resolver problemas 
que as organizações sempre enfrentaram e continuarão a enfrentar. Ao longo dos séculos, 
essas ideias e técnicas, influenciadas pelas circunstâncias de cada momento histórico, 
evoluíram continuamente.” (MAXIMIANO, 2005, p. 25) 

(056) “Com a revolução urbana, surgiram as cidades e os estados. Essas primeiras organizações 
formais demandaram a criação de práticas administrativas que se estabilizariam e 
evoluiriam nos séculos seguintes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 25) 

(063) “A passagem para o século XX marcou o início de um grande avanço para a administração. 
Esse avanço foi impulsionado pela expansão da Revolução Industrial na América, que 
criou uma nova realidade para as organizações. [...] Essa escala [nova e bem maior] de 
operações exigiu o desenvolvimento de métodos totalmente novos de administração. Essa 
evolução teve a participação de muitas pessoas. Uma das mais importantes foi Frederick 
Winslow Taylor. Ele e seus seguidores transformaram a administração da eficiência do 
trabalho em um corpo de conhecimentos com vida própria.” (MAXIMIANO, 2005, p. 53-
54) 

(101) “A burocracia é um estágio na evolução das organizações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 101) 
(114) “As grandes organizações existem há muito tempo. [...] Foram empregadas 100.000 

pessoas ao longo de 20 anos, para construir a pirâmide de Quéops. [...] Certamente havia 
um estrutura organizacional e políticas de administração de recursos humanos.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 122) 

(115) “No entanto, as ideias sistemáticas para ajudar os administradores a lidar com a estrutura 
total das organizações, e não apenas com suas atividades produtivas, só começaram a surgir 
em meados do século XIX. No final da década de 1920, essas ideias já estavam maturadas 
e tinham assumido a estatura de teorias sustentadas por uma experiência prática de sucesso. 
Daniel McCallum e Harrington Emerson foram os precursores dos grandes avanços nessa 
área, cujas figuras mais importantes são Pierre du Pont e Alfred Sloan.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 122) 

(127) “À medida que o século XX chegou ao final, a situação motivou a reformulação das 
grandes estruturas. Preservando os princípios dos pioneiros da organização, seus sucessores 
viram-se forçados a adaptar a estrutura à situação, para sobreviver e manter sua eficácia. 
Essa adaptação foi feita por meio da prática do ‘enxugamento’”. (MAXIMIANO, 2005, p. 
133) 

(132) “O papel e o trabalho dos gerentes são temas centrais no estudo da administração. 
Provavelmente, o mais antigo estudioso da gerência foi o historiador romano Plutarco, que 
viveu entre os anos 46 e 120. Plutarco estudou as biografias e comparou, dois a dois, 
governantes como César e Alexandre, Rômulo e Teseu. Depois de Plutarco, inúmeros 
historiadores, filósofos e cientistas dedicaram-se a estudar, entender e fazer proposições 
para a atuação dos dirigentes. Um dos mais importantes foi Henri Fayol [...] Depois de 
Fayol, muitos outros autores se propuseram a refletir, pesquisar e escrever sobre o papel 
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dos gerentes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 138) 

(202) “Onde se inicia a história da administração é puramente uma questão de escolha. Nós 
podemos, por exemplo, começar pela Antiguidade, Idade Média ou Renascimento; outros 
preferem iniciar pela Revolução Industrial.” (KWASNICKA, 1995, p. 23) 

(203) “No que se refere à administração, nunca foram encontradas obras que comprovem seu 
desenvolvimento na Antiguidade. Entretanto, a construção de uma pirâmide, a estrutura de 
uma cidade como Atenas e a administração de um império tão vasto como o Império 
Romano certamente revelam conhecimentos de administração.” (KWASNICKA, 1995, p. 
23) 

(260) “Embora seja uma arte ou prática antiga, a administração tem uma história recente como 
corpo organizado de conhecimentos. Desde a mais remota Antiguidade, chegam ao 
presente os registros das tentativas de formular princípios de administração.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 14, grifos do autor) 

(271) “As pessoas que criam e dirigem organizações sempre precisaram de explicações, 
princípios e técnicas, para entender e resolver problemas da realidade. Empreendimentos 
complexos da Antigüidade, como as pirâmides do Egito, construídas 4.000 anos antes de 
Cristo, evidenciam que havia teorias com algum grau de sofisticação.” (MAXIMIANO, 
2007, p. 26) 

(327) “A Administração tem pouco mais de cem anos e constitui o resultado histórico e integrado 
da contribuição cumulativa de vários precursores, filósofos, físicos, economistas, 
estadistas, e empresários que, no decorrer dos tempos, foram, cada qual em seu campo de 
atividades, desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias.” (CHIAVENATO, 2003, p.  
26) 

(328) “Referências pré-históricas acercadas magníficas construções erigidas durante a 
Antiguidade no Egito, na Mesopotâmia, na Assíria testemunharam a existência em épocas 
remotas de dirigentes capazes de planejar e guiar os esforços de milhares de trabalhadores 
em monumentais obras de arte que perduram até nossos dias, como as pirâmides do Egito.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 26) 

 

Este padrão que propõe as TA (e a História da Administração) como uma prática e 

uma área de conhecimento que progrediu continuadamente numa saga ao longo da história da 

humanidade, porém, não é único. Embora marcante, ele convive com outros, muitas vezes de 

maneira contraditória. Isso não chega a ser uma surpresa porque tais contradições presentes 

nos manuais de TA são algumas das indicações das fragilidades que motivaram esta pesquisa. 

Podemos dividir estes outros padrões em três blocos: 1) o que confirma o padrão básico 

anterior no que diz respeito à ideia de evolução dos conceitos; 2) o que indica pouca ou 

nenhuma mudança substancial de conceitos ao longo do tempo; 3) o que desconecta a 

construção histórica das TA de contextos históricos e mesmo da ciência. 

No primeiro bloco encontramos dois padrões que ocorrem dentro da mesma 

perspectiva, com diferenças muito sutis entre si. O primeiro mostra a construção histórica das 

TA como um processo evolutivo com base em mudanças radicais e revolucionárias de 

conhecimentos. Nesse caso, a pedra de toque da transformação das TA são eventos intensos 
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que caracterizariam: “uma fase completamente diferente” (061); “uma nova realidade”, o 

“desenvolvimento de métodos totalmente novos” (063); “radicais transformações” (153); e 

“mudanças drásticas” (155). Estes eventos são sempre anunciados como geradores de 

melhorias e definidores de novos estágios alcançados (Quadro 11). O segundo mostra a 

construção histórica das TA como um processo evolutivo com paradigmas numerosos e/ou 

bem diferenciados. Na mesma linha do padrão anterior, os enunciados destacam a passagem 

das teorias por paradigmas muito bem definidos ao longo do tempo (049), (050), em que se 

confrontam o “tradicional” e o “novo” (ou o “do século XXI”), de maneira em que este é 

sempre a superação daquele, em favor de todos na sociedade (051), (052).  Chega-se mesmo a 

defender a ideia de que nas organizações o “interesse da empresa e do acionista”, coisa do 

passado, teria sido substituído, atualmente, por “ética e responsabilidade social, cidadania 

empresarial” (051). E que, além da liderança ter substituído a gerência, o novo paradigma 

apresentaria a “sociedade” no lugar de uma ultrapassada relação de “trabalho” (172) (Quadro 

12). 

 

Quadro 11: processo evolutivo com base em mudanças radicais e revolucionárias de conhecimentos 

 (061) “Na passagem para o século XX, a história da administração passa para uma fase 
completamente diferente. É quando entram em cena a administração científica e outras 
importantes tendências da moderna administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 48-49) 

(063) “A passagem para o século XX marcou o início de um grande avanço para a administração. 
Esse avanço foi impulsionado pela expansão da Revolução Industrial na América, que 
criou uma nova realidade para as organizações. [...] Essa escala [nova e bem maior] de 
operações exigiu o desenvolvimento de métodos totalmente novos de administração. Essa 
evolução teve a participação de muitas pessoas. Uma das mais importantes foi Frederick 
Winslow Taylor. Ele e seus seguidores transformaram a administração da eficiência do 
trabalho em um corpo de conhecimentos com vida própria.” (MAXIMIANO, 2005, p. 53-
54) 

(153) “Desde que os primeiros autores escreveram a respeito da administração, até os dias de 
hoje, a divisão de responsabilidades entre os três níveis principais de administração sofreu 
radicais transformações. Até a década de 70, os três níveis principais subdividiam-se em 
inúmeros níveis intermediários. Eram comuns as empresas com mais de 10 escalões 
gerenciais. [...] Dos anos 70 pra cá, e com mais velocidade nos anos 80, ganharam força os 
processos de downsizing, que provocaram a diminuição dessa hierarquia, reduzindo-a a três 
ou quatro níveis efetivos. Dos anos 90 em diante, tornaram-se comuns as pirâmides 
achatadas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 150) 

(155) “No passado, os supervisores de primeira linha eram chamados feitores, capatazes ou 
líderes de turma. Os supervisores ‘tomavam conta’ das pessoas, dizendo-lhes o que fazer, 
controlando seu desempenho e disciplinando-as quanto cometiam alguma falta. O papel do 
supervisor sofreu mudanças drásticas na atualidade. [...] Muitas empresas implantaram 
modelos de autogestão e autocontrole, transferindo para os grupos de trabalho algumas 
atribuições que anteriormente pertenciam aos supervisores e outros gerentes. O papel de 
supervisor é frequentemente desempenhando por todos os membros do grupo de trabalho, 
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em rodízio.” (MAXIMIANO, 2005, p. 151) 

(290) “Nos anos 90, a expressão organização (ou empresa) enxuta passou a fazer parte do 
vocabulário da administração, já como um elemento que integra os chamados novos 
paradigmas da administração.” (MAXIMIANO, 2007, p. 62, grifos do autor) 

(335) “Com a Abordagem Humanística, a Teoria da Administração passa por uma revolução 
conceitual.” (CHIAVENATO, 2003, p. 98) 

 

Quadro 12: processo evolutivo com paradigmas numerosos e/ou bem diferenciados 

(049) “No limiar do século XXI, mudanças em todos o tipos de ambientes – competitivo, 
tecnológico, econômico, social – levaram ao surgimento de novos conceitos e técnicas para 
administrar as organizações. Essas inovações na teoria e na prática são chamadas novos 
paradigmas da administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 19)  

(050) “Paradigmas são modelos ou padrões, que servem como marcos de referência, para 
explicar às pessoas como lidar com diferentes situações e ajudá-las nisso.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 19) 

(051) “Figura 1.10: Mudanças de paradigmas na passagem para o terceiro milênio. Paradigmas 
tradicionais: 1) Revolução Industrial – substituição e potencialização do trabalho humano 
por máquinas. 2) Classe operária numerosa, em conflito com uma classe de patrões e 
gerentes. 3) Trabalhador especializado – operador de máquinas qualificado apenas para a 
realização de uma tarefa. 4) Emprego e carreira estáveis. 5) Grandes estruturas 
organizacionais. 6) Ênfase na eficiência. 7) Interesse da empresa e do acionista. 
Paradigmas do Terceiro Milênio: 1) Revolução digital – substituição e potencialização 
das funções humanas de decisão, comunicação e informação por computadores. 2) 
Trabalhadores em serviços e do conhecimento e profissionais liberais mais numerosos que 
os operários clássicos. 3) Grupos de trabalhadores autogeridos e polivalentes, com 
educação de nível superior. 4) Desemprego, empregabilidade, terceirização, economia 
informal, empreendedorismo. 5) Estruturuas organizacionais enxutas. 6) Ênfase na 
competitividade. 7) Ética e responsabilidade social, cidadania empresarial.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 21) 

(052) “Qualidade de vida. Questões que no passado seriam irrelevantes, muitas delas ligadas a 
administração de recursos humanos, assumiram dimensão considerável para o empregador 
do presente. Saúde e educação do empregado e de sua família, benefícios, participação nos 
resultados da empresa, stress do executivo, entre outros, são assuntos que fazem parte da 
agenda do administrador moderno.” (MAXIMIANO, 2005, p. 21) 

(112) “Capítulo 6: Evolução da Escola Clássica.” (MAXIMIANO, 2005, p. 121) 
(170) “O velho paradigma.” (HUNTER, 2004, p. 39) 
(172) “Velho paradigma: [...] gerenciamento; [...] trabalho. [...] Novo paradigma: [...] liderança; 

[...] sócios.” (HUNTER, 2004, p. 45) 

 

No segundo bloco está um padrão que entende a construção histórica das TA como um 

processo evolutivo de quase nenhuma mudança substancial de conhecimentos. E aí já se 

apresentam contradições com o bloco anterior porque a ideia geral é a de que conceitos e 

práticas propostos há mais de um século em nada de relevante teriam se modificado nos dias 

atuais. Importante dizer que os trechos deste bloco são ditos pelos mesmos autores do bloco 
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anterior, ou seja, não se trata de vozes diferentes contrapondo ideias no interior do campo, o 

que seria natural e saudável enquanto prática científica. Neste caso, temos basicamente duas 

situações: conceitos que perduraram continuamente durante décadas (064), (065), (079), 

(087), (090), (119), (126), (134), (188) e conceitos que seguiram adiante re-concebidos (122), 

(150), (157), (179) (Quadro 13). 

 

Quadro 13: processo evolutivo de quase nenhuma mudança substancial de conhecimentos 

(064) “Outra pessoa [(além de Frederick Taylor)] que deixou uma grande contribuição prática 
para resolver problemas de eficiência foi Henry Ford, criador da linha de montagem móvel. 
Finalmente, Alfred Sloan, um dos primeiros presidentes da General Motors, criou a 
estrutura organizacional que completou o modelo da grande corporação que domina o 
cenário social do século XX em diante.” (MAXIMIANO, 2005, p. 54) 

(065) “A organização de qualquer grande empresa industrial moderna é uma combinação dos 
princípios de eficiência de Taylor, das técnicas de produção de Ford e da estrutura de 
Sloan.” (MAXIMIANO, 2005, p. 54) 

(079) “Entrando neste exato instante em qualquer fábrica de grande porte, em qualquer lugar do 
planeta, você poderá constatar que Taylor e Ford iriam sentir-se em casa. Linhas de 
montagem correm carregando todos os tipos de produtos, em diferentes estágios de 
acabamento. Engenheiros de produção ou especialistas em organização e métodos 
continuam circulando, fazendo anotações em pranchetas, desenhando fluxogramas, 
cronometrando e filmando operações. A tecnologia sofisticou-se, há robôs ao lado de 
pessoas, computadores, cronômetros digitais e câmaras de vídeo. No entanto, os princípios 
são exatamente os mesmos. Taylor continua a ter razão: as técnicas são apenas auxiliares 
dos princípios.” (MAXIMIANO, 2005, p. 69-70) 

(087) “Harold Koontz e Cyril O’Donnell, da Universidade da Califórnia, no livro Princípios de 
Administração, 1955, definiram a administração como ‘o processo de fazer coisas por meio 
de outras pessoas’. [...] O livro tornou-se referência e até os anos 70 ainda era usado como 
livro-texto em muitas escolas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 78) 

(090) “Nos anos 50, quando vigoravam as estruturas e os comportamentos hierárquicos, a APO 
surgiu como uma mensagem em favor dos métodos participativos. Fez muito sucesso nos 
anos 60 e 70, mas sua popularidade como sistema para a implementação de estratégias 
declinou nos anos seguintes. No final dos anos 90, quando os métodos participativos 
substituíam os hierárquicos, a essência da APO tornou-se redundante. No entanto, seus três 
componentes [...] [ –  objetivos específicos, tempo definido e feedback sobre o desempenho 
–] permanecem válidos em qualquer metodologia de administração.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 80) 

(119) “Em escala muito maior, a transição da administração científica para a administração geral 
de grandes organizações foi obra de Pierre du Pont (1870-1954) e Alfred Sloan (1875-
1966). Pierre du Pont foi, no início do século XX, o inovador que criou e implantou 
técnicas de administração, finanças e operações em duas grandes corporações: DuPont e 
General Motors. A partir de 1915, foi o presidente da empresa [DuPont]. [...] As soluções 
para administrar o conglomerado em que a empresa se transformou só precisaram ser 
revistas e modificadas meio século mais tarde.” (MAXIMIANO, 2005, p. 124) 

(122) “As ideias de Sloan foram implantadas na década de 1920, mas somente foram 
completamente divulgadas na década de 60, quando Sloan, perto dos 90 anos, escreveu 
suas memórias. Em 1946, Peter Drucker havia divulgado sua versão dessas estratégias, as 
quais foram copiadas pelos executivos de outras grandes empresas.” (MAXIMIANO, 2005, 
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p. 129) 

(126) “Divisão do trabalho, departamentalização funcional, cadeia de comando, descentralização, 
assessoria e outros princípios de organização são perenes. Eles foram desenvolvidos e 
utilizados pelos grandes organizadores, como Emerson, du Pont e Sloan. Essas pessoas 
aplicaram os princípios para criar as grandes corporações empresariais que dominam o 
cenário do mundo dos negócios desde o início do século XX.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
132) 

(134) “A maior parte da obra [As funções do executivo, de Barnard,] é dedicada à importância da 
cooperação nas organizações formais. [...] Apesar das críticas, suas proposições foram mito 
divulgadas e vieram a influenciar e servir de base para boa parte da pesquisa que viria a ser 
feita a respeito dos gerentes. Nesse livro ele expõe ideias que se tornariam dominantes no 
estudo da administração nas décadas seguintes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(150) “Ao tratar de motivação, Grove recorre a Maslow, para estabelecer a ligação entre a teoria 
da hierarquia das necessidades e as motivações dos funcionários.” (MAXIMIANO, 2005, 
p. 148-149) 

(157) “Um dos autores que estudaram as habilidades gerenciais foi Robert L. Katz, retomando e 
aprofundando ideias adiantadas por Fayol. Num trabalho que alcançou grande repercussão 
[...].” (MAXIMIANO, 2005, p. 152) 

(179) “No curso de psicologia aprendi a respeito de Abraham Maslow e sua hierarquia das 
necessidades humanas.” (HUNTER, 2004, p. 54) 

(188) “Por que a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter 
para um líder? Por causa do que aprendemos com o efeito Hawthorne.”114 (HUNTER, 
2004, p. 80) 

 

E no terceiro bloco temos três concepções da construção histórica das TA. O primeiro 

entende que as TA são princípios fundamentais permanentes e/ou universais e a-culturais. A 

ideia aqui é que as práticas administrativas independeriam de contextos culturais, possuindo 

um padrão geral de perenidade e universalidade (057), (058), (084), (126). Tal padrão não 

chega a ser uma surpresa. É mais um indicador da pobreza de conceituação nas TA porque 

revela o esquecimento de dimensões extremamente relevantes no trato de fenômenos sociais, 

em especial, a sua historicidade. A segunda concepção considera a história das TA como um 

processo evolutivo a-histórico. Junto com o padrão anterior, novamente aqui há a evocação do 

significado da prática administrativa e da existência das organizações como fenômenos 

naturais humanos de todos os tempos. Portanto, tal prática teria surgido e evoluiu 

independente de contextos históricos maiores (059), (077), reforçando o já citado descuido 

conceitual da área. E a terceira concepção deste último bloco aponta as TA como um credo, 

marcado pela presença de apóstolos, seguidores e, consequentemente, gurus (063), (072), 

(289) (Quadro 14). 

 
                                                
114 Conceito surgido nos anos 1930 durante os experimentos de Hawthorne, EUA. Nestes estudos percebeu-se 
que os funcionários produziam mais pelo simples fato de estarem sendo sistematicamente observados. 
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Quadro 14: princípios permanentes, universais, a-culturais, a-históricos e credos 

(057) “Reconhecidas nas campanhas de Mao Tsé-Tung e Ho Chi Minhm as teorias de Sun Tzu 
chamaram a atenção do Ocidente. A arte da guerra é um manual de recomendações que 
sobreviveu à passagem dos séculos por tratar de princípios fundamentais permanentes, 
sobre planejamento, comando e doutrina, entre outros assuntos. Alguns deles são 
reconhecidos como de grande utilidade na administração de todos os tipos de 
organizações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 29) 

(058) “Das inúmeras ideias renascentistas a respeito da administração, as de Maquiavel contam-
se entre as mais influentes. [...] Maquiavel pode ser entendido como um analista do poder e 
do comportamento dos dirigentes em organizações complexas. Se tivesse vivido na 
segunda metade do século XX, certamente seria um escritor de textos de administração e 
liderança. [...] As ideias de Maquiavel a respeito de liderança continuam atuais e alinhadas 
com os mais avançados conceitos sobre esse tema.” (MAXIMIANO, 2005, p. 41-42) 

(059) “A Reforma Protestante, no século XVI, modificou certos valores que influenciavam a 
cultura empresarial e criou novos paradigmas para a administração das organizações. [...] A 
exploração do trabalho alheio tornou-se meio para o aumento da prosperidade. O conflito 
entre mão-de-obra e propriedade substituiu o clima de cooperação que vigorava no período 
medieval. A ética protestante deu um grande impulso às motivações do capitalismo, 
embora este tivesse se desenvolvido independentemente de qualquer impulso religioso.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 42) 

(063) “A passagem para o século XX marcou o início de um grande avanço para a administração. 
Esse avanço foi impulsionado pela expansão da Revolução Industrial na América, que 
criou uma nova realidade para as organizações. [...] Essa escala [nova e bem maior] de 
operações exigiu o desenvolvimento de métodos totalmente novos de administração. Essa 
evolução teve a participação de muitas pessoas. Uma das mais importantes foi Frederick 
Winslow Taylor. Ele e seus seguidores transformaram a administração da eficiência do 
trabalho em um corpo de conhecimentos com vida própria.” (MAXIMIANO, 2005, p. 53-
54) 

(072) “Em 1907, os dois se encontraram e Gilbreth tornou-se um apóstolo das ideias de Taylor.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 62) 

(077) “É provável que o taylorismo [...] tivesse tido êxito qualquer que fosse o estágio de 
desenvolvimento da indústria na época em qualquer contexto ideológico.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 65) 

(084) “Ralph C. Davis, em 1927, [...] em seu primeiro livro, Princípios de Organização e 
administração da fábrica, declarou que as funções e princípios fundamentais da 
administração das fábricas eram universais, reiterando uma ideia de Fayol.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 77) 

(126) “Divisão do trabalho, departamentalização funcional, cadeia de comando, descentralização, 
assessoria e outros princípios de organização são perenes. Eles foram desenvolvidos e 
utilizados pelos grandes organizadores, como Emerson, du Pont e Sloan. Essas pessoas 
aplicaram os princípios para criar as grandes corporações empresariais que dominam o 
cenário do mundo dos negócios desde o início do século XX.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
132) 

(289) “Uma das figuras importantes desse movimento foi William Edwards Deming, que se 
tornaria um guru da qualidade nos anos 80.” (MAXIMIANO, 2007, p. 55) 

(333) “Fayol adota a denominação principio, afastando dela qualquer idéia de rigidez, pois nada 
existe de rígido ou absoluto em matéria administrativa. Tudo em Administração é questão 
de medida, ponderação e bom senso. Os princípios são universais e maleáveis e adaptam-se 
a qualquer tempo, lugar ou circunstância. “(CHIAVENATO, 2003, p. 82-83, grifos do 



147 

autor) 

(337) “A abordagem neoclássica baseia-se nos seguintes fundamentos: A Administração é uma 
arte que, que como a Medicina ou a Engenharia, deve se apoiar em princípios universais.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 148) 

(351) “A Administração figura hoje como a única instituição que transcende as fronteiras de 
países e organizações apresentando um significado global e mundial.” (CHIAVENATO, 
2003, p. 612) 

 

Realizada essa análise, o momento pede uma volta às questões apresentadas no início 

desta seção: o que significa afirmar cada um desses enunciados, metafóricos ou literais? Quais 

as consequências conceituais, políticas e éticas dessas ressignificações? Elas enriquecem ou 

empobrecem a compreensão dos múltiplos e complexos aspectos que marcam os fenômenos 

organizacionais? Somam-se a elas as questões que já havíamos proposto no final do nosso 

referencial teórico (na seção 3.3.4): terão “falhado” essas metáforas? Seu uso (ou abuso) 

estará contribuindo para um empobrecimento conceitual no ensino (ou mesmo da construção) 

das TA? Vejamos, por exemplo, o trecho (020) logo abaixo: 

 

(020) “Compare-se, frequentemente, o corpo social das empresas a uma máquina, a um vegetal, a 
um animal. As expressões ‘máquina administrativa’ e ‘engrenagem administrativa’ dão ideia 
de um organismo que obedece ao impulso do chefe e no qual todas as partes, bem ligadas, se 
movem harmoniosamente, visando ao mesmo fim. E isso é excelente. Mas elas poderiam, 
também, dar a impressão de que, como a engrenagem mecânica, a engrenagem administrativa 
não pode transmitir movimento sem perda de força. É essa uma ideia falsa: a engrenagem 
administrativa – todo chefe intermediário – pode e deve ser produtora de movimento e de 
ideias. Há sempre em cada uma dessas engrenagens, em cada um desses chefes intermediários, 
uma força de iniciativa que, bem empregada, pode aumentar consideravelmente o poder de 
ação do chefe da empresa. Não é pois unicamente no desperdício da força inicial, através da 
multiplicidade das transmissões, que se deve procurar o limite de ação de um organismo 
administrativo. É, antes, na insuficiência da autoridade superior: a força centrífuga prevalece 
quando a força centrípeta enfraquece.” (FAYOL, 1990, p. 84)  

 

Assim como faz Dawkins, Fayol tenta estabelecer o limite da metáfora da máquina, ao 

apontar a “ideia falsa” que ela sugere, qual seja: a de que necessariamente haveria perda de 

força (comando, ideias) na transmissão do movimento reproduzido pelas engrenagens 

conectadas (interação entre partes e níveis organizacionais) e originada na força inicial 

(dirigentes), como ocorre tipicamente numa máquina. Tais “perdas” (“o limite de ação de um 

organismo administrativo”), na verdade, seriam causadas “na insuficiência da autoridade 

superior” já que na máquina-empresa cada gerente é um “produtor de movimento”, diz Fayol. 

Entretanto, ao tentar alertar para seu limite explicativo, ele volta a reforçar a metáfora quando 

diz que “a força centrífuga prevalece quando a força centrípeta enfraquece”, sendo que dessa 
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vez recorre a conceitos que, embora relativamente conhecidos, evocam significados 

tecnicamente abstratos para o leitor que tenha pouca familiaridade com a Física, e que desse 

modo voltam a aumentar a ambiguidade do conceito que ele procura construir. 

Toda a discussão construída até o momento neste capítulo nos faz crer, portanto, que 

as experiências de ensino-aprendizagem que se apoiam didaticamente em conceitos como 

estes – mesmo sendo elas únicas enquanto construções pessoais de conhecimento – têm, por 

este meio, obtido um empobrecimento conceitual sobre os fenômenos organizacionais. Em 

vez de iluminarem o conceito ou estruturarem conceitualmente o domínio metaforizado, 

terminam por estagná-lo pelo reforço do que já é sabido: em vez do novo, o velho. Neste 

sentido, produz efeito contrário ao da conceptualização porque lida com o que já se sabe e não 

com o que se quer saber. Ou ainda, à semelhança do que ocorre na “resolução de problemas 

organizacionais”, segundo a classificação do uso de metáforas nos estudos organizacionais 

proposta por Oswick, Putnam e Keenoy (2004, p. 109-116)115, parecem servir menos para a 

construção de novos saberes e mais como instrumentos conceituais destinados a evitar ou 

diminuir padrões conflitivos e defensivos. Como veremos na próxima seção, tal padrão de 

fragilidades conceituais possui ainda outras implicações. 

 

 

5.3 Alguns Achados Colaterais à Metáfora 

Pop Management é uma designação irônica atribuída às abordagens populares de 

conceitos e práticas administrativos, amplamente consumidos pelas organizações e, em geral, 

considerados pelos acadêmicos como modismos produzidos por uma “indústria do 

management”. Segundo os autores da expressão, este “management popular” seria difundido 

nas organizações através de quatro pilares: as escolas de administração, as empresas de 

consultoria, os gurus de gestão e a mídia de negócios (WOOD JR; PAES DE PAULA, 2004). 

Ela é frequentemente usada, por pesquisadores da Administração, para definir o 

“conhecimento de acadêmicos” em contraposição ao “conhecimento de praticantes”, supondo, 

assim, a existência de dois espaços epistemológicos claramente separados e a hierarquização 

entre ambos estabelecida pelo critério da cientificidade. A ideia subjacente, portanto, é a de 

que estariam cientificamente relegados a um segundo plano os discursos marcados por 

“estratégias retóricas e prescrições práticas”116. 

                                                
115 O leitor passou pela citada classificação na seção 3.3 pág. 74-75. 
116 Maiores detalhes sobre esta distinção epistemológica podem ser obtidos em Mattos (2003b). 
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Tendo chegado a este ponto de nossa pesquisa – ou seja, confirmada a hipótese de que 

os manuais de TA são marcados por fragilidades conceituais básicas – a descrição acima nos 

pareceu familiar. Afinal, a literatura de formação profissional em Administração, usada na 

educação dos futuros administradores por todo o país, ao simplicizar a complexidade dos 

fenômenos organizacionais, caracteriza-se por um empobrecimento conceitual causado pelo 

uso (ou abuso) de enunciados metafóricos – e confirmado por vários enunciados literais. Com 

a suposta pretensão de facilitar o entendimento dos conceitos, ao tornar a leitura acessível, 

fluida e agradável, os manuais de TA abrem mão da complexidade e da riqueza explicativa 

dos conceitos originalmente elaborados em pesquisas científicas no próprio campo da 

Administração, e terminam por traduzir-se no que aqui estamos chamando de uma Pop 

Science. Para além dos abusos metafóricos, entendemos que esta Pop Science se caracteriza 

também pelo uso recorrente de eufemismos e pela tendência às hipergeneralizações 

conceituais, conforme veremos nas duas próximas seções. 

 

 

5.3.1 Padrões Eufêmicos 

Embora nosso foco principal de análise sejam as metáforas, entendemos que há ainda 

uma interessante construção linguística, também costumeiramente classificada entre as figuras 

de linguagem, que é amplamente usada nos manuais de TA como uma estratégia de 

construção de conceitos. Trata-se do eufemismo. Ainda que não cheguemos a elaborar uma 

discussão aprofundada, achamos que valeria a pena realizar uma breve conceituação sobre o 

tema, o suficiente para subsidiar a identificação e análise dos padrões eufêmicos encontrados 

no corpus. Como veremos adiante, este procedimento complementará de modo interessante a 

discussão central apresentada nas seções 5.1 e 5.2 porque reforça a identificação dos padrões 

metafóricos ao mesmo tempo em que enriquece a discussão a respeito deles.  

O eufemismo é um recurso linguístico usado para atenuar o impacto que um 

significado lexicalizado tenderia a causar no interpretante. Ou seja, trata-se de uma 

substituição de determinadas palavras ou expressões com a finalidade de tornar o discurso 

menos agressivo àquele que o interpreta. A situação oposta é chamada de disfemismo, em que 

o enunciador tem a intenção de exacerbar a força ou agressividade do significado117. Portanto, 

o uso do enunciado é feito com a intenção ou finalidade de produzir no interpretante uma 
                                                
117 A língua portuguesa está fortemente marcada pelos eufemismos e disfemismos, conforme demonstrou Kröll 
(1984) em seu estudo sobre as tendências eufêmicas do português moderno, ao analisar sua presença nos temas: 
superstição; a delicadeza e o respeito; defeitos morais e mentais; situação financeira; ofensas e consequências; 
decência: o corpo; e decência: o amor. O uso dos eufemismos também é fortemente usado na publicidade. 
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situação de conforto (no caso do eufemismo) ou uma situação de desconforto (no caso do 

disfemismo).  

Defendemos a ideia de que o eufemismo e o disfemismo podem ser entendidos como 

extremidades de um contínuo, entre as quais, no centro, estaria um estágio que poderíamos 

chamar de “sentido literal” ou lexicalizado, ou seja, aquele que é mais facilmente reconhecido 

– em dado momento e em dada comunidade linguística – como um significado descritivo e 

construído sem uma finalidade deliberadamente figurativa118. Então, ao longo do tempo 

palavras e expressões se deslocam de posição neste contínuo. Ou seja, aquelas que hoje 

produzem um efeito agradável e elogioso, podem amanhã serem entendidas simplesmente 

como a descrição “das coisas como são de fato”, chegando adiante a serem possivelmente 

reconhecidas como pejorativas ou de “conotação negativa”.  

Embora as ocorrências eufêmicas119 sejam marcantes nas línguas em geral, aqui elas 

nos interessam particularmente enquanto indicadoras de supostas mudanças de significados 

no discurso científico apresentado nos manuais de TA. Em outras palavras, novas expressões 

ou enunciados podem significar novos conceitos ou podem ser novos eufemismos cujo uso 

pretende trazer novo conforto a antigos significados e realidades.  

No mapeamento e análise dos padrões eufêmicos que abaixo apresentamos – dando 

cumprimento ao procedimento analítico correspondente descrito na seção 4.2 – vamos nos 

concentrar em quatro tópicos importantes para enriquecer nossa análise das grandes metáforas 

nos manuais de TA. São eles: a) funcionário; b) gerente/chefe; c) dirigente/empresário; d) 

demissão. 

 

                                                
118 Entendemos que o estabelecimento da fronteira “eufemismo - sentido literal - disfemismo” atende ao mesmo 
princípio geral e às mesmas dificuldades apresentados acima sobre a fronteira “metaforicidade-literalidade”. 
119 Estamos incluindo o disfemismo quando usarmos as expressões “ocorrência eufêmica” ou “padrão eufêmico” 
a partir de agora. 
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(a) Funcionário 
                            ▲ 

Disfemismo 
 

“Rádio Peão” (146), (267) 
Homem tipo bovino (360) 

Homem de primeira ordem/classe (067) 
Operário (016), (051),  

Mão-de-obra (059), (129), (222), (301) 
Subordinado (016), (095), (105), (140), (226), (302), (317) 

Trabalhador, Trabalho (002), (051), (060), (066), (067), (076), (138), (172) 
Pessoal (013), (017), (075) 

Recurso Humano (033), (035), (036), (052), (096), (114), (159), (217), (221), 
(223), (228), (232), (251) 

“Sentido 
literal” 

 
Empregado (052), (068), (069), (073), (130), (138), (140), (173), (174), (175) 

(180) 
Funcionário (048), (080), (095), (105), (128), (131), (142), (150), (159), (301), 

(302), (303) 
 

Eufemismo 

Pessoa (041), (083), (091), (114), (141), (154), (255) 
Capital Humano (291), (324) 

Cliente (175) 
Liderado (176), (315) 
Seguidor (316), (318) 

Colaborador (095), (302), (313), (318) 
Associado (173), (174), (214), (303) 

Sócio (172) 
                            ▼ 
 

 

(b) Gerente/Chefe 
                            ▲ 

Disfemismo 
 

Feitor (155) 
Capataz (155) 

Líder de turma (155) 
Supervisor (130), (154), (155) 

Superior (105) 
Chefe (001), (005), (009), (015), (016), (018), (020), (024), (054), (095), (131), 

(263), (302) 

“Sentido 
literal” 

 
Administrador (131), (140), (148), (149) 

Gerente, Gerenciamento (032), (051), (053), (083), (096), (103), (129), (131), 
(132), (134), (139), (140), (143), (144), (151), (155), (156), (159), (172), (263), 

(301), (302) 
 

Eufemismo 

Líder, Liderança (053), (091), (172), (315), (316), (317), (318) 
Líder Servidor (176), (181), (182), (186), (197) 

                            ▼ 
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(c) Dirigente/Empresário 
                            ▲ 

Disfemismo 
  

Patrão (007), (051), (073) 
Empregador (052), (069) 

“Sentido 
literal” 

 
Administrador (038), (043), (044), (046), (052), (098), (115), (140), (148), (149) 

Dirigente (001), (048), (054), (095), (103), (131), (132) 
Executivo (045), (052), (054), (122), (123), (133), (135), (138), (141), (142), 

(148), (152), (285) 
 

Eufemismo 

Administrador (moderno) (052) 
Líder (045) 

                            ▼ 
 

 

(d) Demissão 
                            ▲ 

Disfemismo 
 

 
 

Corte (130) 
Reengenharia (293) 

“Sentido 
literal” 

 
Demissão (130) 

Eufemismo 

Enxugar a estrutura, enxugamento (127), (128), (129), (130), (320) 
Downsizing (128), (129), (320) 

Desligamento (218), (254) 
Redesenho de processos (293) 

                            ▼ 
 

De imediato, é fácil notar um padrão geral em todas as ocorrências eufêmicas, qual 

seja: o de suavização e ocultação de questões relacionadas com a assimetria das posições de 

poder e as situações de dominação na relação indivíduo-organização. Vejamos como isso se 

dá tópico a tópico. 

No tópico Funcionário, as palavras usadas predominantemente e que em geral são 

reconhecidas mais naturalmente são “Empregado” e “Funcionário”, inclusive com presença 

maciça nos enunciados. As que poderiam ser classificadas como disfemismos são: “Rádio 

Peão”, com apenas uma ocorrência (embora seja expressão tipicamente usada nas empresas, é 

admirar sua presença, mesmo aspada, em um livro didático); “Homem tipo bovino”, 

expressão criada por Taylor que, fazendo referência a determinado padrão de compleição 
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física e mental, carrega de forte impressão quem a ouve; “Homem de primeira ordem” e 

“Homem de primeira classe”, ambas também cunhadas por Taylor para significar o mesmo 

padrão da expressão anterior, embora a aparente valorização que sugere. Ou seja, um 

“Homem de primeira classe/ordem” – também chamado por ele de “Smith” –, quer dizer, o 

tipo ideal para trabalhar na indústria do início do século passado, é um “Homem do tipo 

bovino”.  

Há ainda os disfemismos “Operário”, termo mais frequentemente usado para 

organizações industriais; “Trabalhador”, expressão também em desuso120, porque carregada 

de um simbolismo ideológico das lutas trabalhistas, estando mais caracterizada nos discursos 

dos órgãos sindicais; “Pessoal”, geralmente associada a aspectos técnico-burocráticos da 

administração dos contratos de trabalho, consagrada na sigla “DP” (departamento pessoal);  

“Subordinado”, cuja lembrança direta da existência de uma inferioridade hierárquica tem 

gerado rejeição ao termo, como se  vê recomendado explicitamente em (095); e a expressão 

clássica “Recurso Humano”, designação comum durante décadas do departamento que lida 

com todas as situações mais diretamente relacionadas aos funcionários da organização, que 

tem sido gradualmente evitada e substituída – inclusive nas portas das salas dos setores que 

fazem parte do “antigo” departamento de “RH” – devido à menção direta à ideia do 

funcionário como um recurso. Não obstante, muitos enunciados quando se referem aos 

conceitos gerais da administração, terminam por revelar o uso do termo “recurso” ou, 

implicitamente, do conceito de funcionário como algo que se maneja como um objeto. 

Essa presença incomodamente persistente de uma ideia reducionista do ser humano 

como recurso tem estimulado a criação de uma grande quantidade de novas palavras e 

expressões para definir o integrante da organização, podendo ser aqui definidas como 

eufemismos. Temos “Pessoa”, termo usado na tentativa de evocar a integralidade do 

indivíduo que, como funcionário, não seria um recurso ou uma peça, mas uma pessoa, ou seja, 

um ser de múltiplas e complexas possibilidades e características.  

Há também as expressões “Capital Humano”, que à primeira vista poderia ser 

classificada como disfemismo, uma vez que o termo “capital”, ao evocar o significado de 

dinheiro e bem material, insiste de modo bem direto e explícito numa noção coisificada e 

utilitária do ser humano. No entanto, ao contrário, seu uso sugere a produção de uma situação 

de conforto junto ao interpretante, na medida em que sugere a ideia de que o funcionário é a 
                                                
120 Embora raramente apareça nos manuais uma indicação direta de que se deva abandonar uma palavra ou 
expressão por causa de sua conotação pejorativa – como ocorre em (095) e (302) –, entendemos que a sua 
substituição, ou seja, a mudança no uso de determinadas palavras ou expressões para definir os mesmos 
conceitos, já é sugestiva em si mesma de uma ressignificação eufêmica. 
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grande riqueza da organização. Ao capital se junta, em importância e finalidade, o capital 

humano, considerado mola propulsora do processo produtivo e, claro, algo do qual não se 

pode abrir mão e que deve ser alvo de investimento, valorização, proteção etc. Nota-se aí o 

alinhamento dessas expressões com a tendência de uso de uma linguagem contábil para 

metaforizar diversos outros conceitos em uso nas organizações, segundo a qual conhecimento, 

funcionário, relacionamentos etc., são ativos contábeis sujeitos à gestão, à depreciação, à 

estocagem, à aquisição, entre outras ações próprias do manejo financeiro e comercial de bens 

materiais e tangíveis. 

Há ainda as palavras “Colaborador” e “Associado”, ambas muito comuns atualmente 

no discurso empresarial, eufemismos que evocam a ideia de que o funcionário é um indivíduo 

que colabora com o processo organizacional e/ou possui com a organização uma relação de 

associação, sem que fique novamente evidenciada uma possível assimetria das relações de 

poder entre os seus integrantes.121 A relação de troca trabalho por remuneração, presente em 

“empregado” e “funcionário”, cede lugar, no imaginário dos interpretantes, a uma 

convivência coletiva integrada em busca da realização de um interesse comum. 

No tópico Gerente/Chefe, os padrões eufêmicos acompanham a lógica do tópico 

anterior. Podemos apontar como disfemismos as palavras e expressões “Feitor”, “Capataz” e 

“Líder de turma”, mais associadas ao período histórico inicial das indústrias no início do 

século passado. Sua condição disfêmica está associada, portanto, a uma noção de um tempo 

passado com significados atualmente rejeitados.  

“Supervisor”, “Superior” e “Chefe” são palavras quem vêm sendo sistematicamente 

evitadas, embora tenham sobrevivido à passagem do tempo desde o mesmo momento 

histórico em que eram comumente empregados os demais disfemismos. “Supervisor” sugere 

alguém que vigia, que toma conta, papel que tem sofrido modificações na estrutura 

hierárquica nas organizações desde os anos cinquenta e, sobretudo nos anos oitenta, passando 

a ser exercido entre as equipes de trabalho (autogestão) e os níveis gerenciais superiores, 

graças aos avanços da tecnologia de informação e ao estabelecimento de metas aos grupos de 

trabalho. “Superior” segue a mesma explicação dada acima sobre “Subordinado”. E “Chefe”, 

além de evocar significado semelhante a “Superior”, é palavra constantemente associada a 

uma figura não querida. Um indício de seu evitamento é sua presença bem maior nos livros 

escritos no início do século passado (Fayol e Taylor). De todo jeito, além da fronteira presente 

                                                
121 Em um breve e despretensioso ensaio (MOURA, 2008) propomos, com alguma ironia, o neologismo 
“descolaboradorização” como eufemismo para a demissão do colaborador. Afinal, apenas funcionários e 
empregados podem ser demitidos. 
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no nosso contínuo ser extremamente fluida e tênue, o termo “Chefe” é possivelmente o que 

estaria mais próximo do que estamos chamando aqui de um “sentido literal”. No entanto, é a 

palavra “Gerente” que, de fato, aparece como consagrada nessa condição nos manuais 

analisados. 

Os eufemismos estão relacionados basicamente com a palavra “Líder”, que possui 

uma indubitável força semântica positiva nos dias de hoje, já que o líder é o protótipo do 

indivíduo bem-sucedido da modernidade. Há uma enorme evocação – não só nas TA, mas nos 

meios de comunicação em geral – às qualidades do líder, ao papel do líder, à importância do 

líder etc. Os grandes realizadores de todos os tempos são também identificados como líderes, 

pessoas com habilidades especiais que conduziram povos, nações e empreendimentos 

admirados por todos. De modo que é razoável supormos que “ser liderado” produza mais 

conforto junto ao interpretante do que ser “supervisionado”, “chefiado”, “subordinado” etc. 

No extremo do contínuo temos o “líder servidor” como uma das recentes variações propostas 

e amplamente divulgadas sobre o gerente que, caracterizado pelo perfil cristão de “servir para 

ser servido”, teria como função básica nas organizações proporcionar o atendimento das 

necessidades de seus liderados. 

O tópico Dirigente/Empresário apresenta padrão eufêmico muito próximo do tópico 

anterior. Consideramos relevante não juntarmos ambos em um único tópico porque, embora 

eles atuem como figuras de comando, os gerentes são também subordinados, de modo que há 

aí uma diferença substancial: enquanto estes são figuras que ocupam uma faixa intermediária 

na estrutura organizacional, os dirigentes são proprietários ou representantes diretos dos 

proprietários das organizações. E, de fato, embora haja algumas palavras comuns aos dois 

tópicos, há uma diferença clara em algumas palavras e expressões usadas para designá-los.  

No caso dos disfemismos, temos “Patrão”, bem caracterizada nessa condição e 

“Empregador”, cujos desusos estão associados à sua condição mais técnica e impessoal. 

“Administrador”, “Dirigente” e “Executivo” são os termos mais facilmente caracterizáveis 

como de “Sentido Literal”. Os dois primeiros são usados frequentemente também em relação 

ao gerente e são, ao mesmo tempo, provavelmente dos mais polissêmicos nas TA (sobretudo 

o primeiro), em função da fragilidade de conceituação sobre o que venha a ser administrar. O 

terceiro costuma sugerir certo “glamour” por evocar, geralmente, a imagem do indivíduo bem 

sucedido e importante. Importante notar que tal imagem começou a surgir nos EUA com o 

movimento yuppie americano nos anos sessenta, momento em que executivos e empresários 

deixam de ser vistos com “vilões” sociais e passam a ser idolatrados e referenciados como 

ícones e arquétipos da realização pessoal e social. Os eufemismos seguem normalmente o uso 
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do “Líder”, como no caso dos gerentes, e mais especificamente o “Administrador Moderno”, 

que evoca a imagem do novo e do progresso. 

No tópico Demissão, a caracterização dos padrões eufêmicos é típica porque se trata 

efetivamente de um tema tabu e, ao mesmo tempo, de uma situação do tipo “dar uma má 

notícia sem chocar”. Tal característica própria da situação de demissão se junta ao padrão 

geral de ocultação das assimetrias nas relações de poder, já identificado nos outros tópicos, e 

que se faz presente com toda a força neste tópico, porque na demissão vem à tona 

inevitavelmente o significado desta assimetria de poder na relação empregado-empregador. 

De modo que as ocorrências eufêmicas neste tópico estão duplamente motivadas.  

Os disfemismos aparecem com o uso de “Corte” que, embora remeta à metáfora do 

corpo/organismo vivo como já vimos, trata-se sem dúvida de palavra que evoca sensação de 

dor, sofrimento, perda. E a clássica “Demissão”, geralmente carregada de um sentimento de 

ameaça e geralmente geradora de sentimento de incompetência, incapacidade, culpa. Poucas 

notícias costumam causar tanto desconforto no interpretante quanto a de que ele (ou alguém 

por ele querido) está sendo demitido. É possível defender aqui que há menos agressividade 

num “desligamento”, embora ainda neste caso a diferença seja muito tênue, residindo 

basicamente no fato de que, ouvida num primeiro momento, “desligar” pode significar muitas 

coisas, e nem todas negativas. Mas “demitir” é quase sempre muito ruim (apenas para quem é 

demitido, claro). Mas parece não haver dúvidas quanto a uma maior suavidade no 

“enxugamento da estrutura” (ou “downsizing”), prática que sugere a existência de um 

problema da empresa e que, portanto, “não é nada pessoal” com o demitido. Por outro lado, 

trata-se de expressão aterrorizadora se usada descuidadamente pelos corredores das 

organizações, porque é facilmente entendida como “demissão em massa” já há muito tempo 

por funcionários e mesmo pelo senso comum. Seja como for, o tópico demonstra ser 

extremamente interessante como aspecto específico a ser mais aprofundado em pesquisas 

posteriores. Neste sentido, interessante notar o comentário presente no trecho abaixo: 

 

(362) “Surge então a expressão gestão de pessoas, que para muitos parece mais adequada por 
considerar o empregado como uma pessoa integral e não apenas como um mero fator 
produtivo. [...] Muitos, porém, desenvolvem um argumento interessante: de fato, a 
administração considera o ser humano um recurso e o explora como tal. Mudar a denominação 
ou as palavras não muda esse fato. A mudança de nomenclatura, na verdade, visaria ocultar 
uma relação de dominação e poder que continuaria presente, apesar das mudanças. Trata-se, 
pois, de uma nova ideologia que não muda a situação de fato, ao contrário, a oculta. A 
expressão Administração de Recursos Humanos foi sendo progressivamente deixada de lado e 
substituída pela expressão Gestão de Pessoas.” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 93) 
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Em complemento a análise dos padrões eufêmicos feita especificamente sobre 

algumas palavras e expressões, e classificadas nos tópicos mais relevantes, vejamos abaixo 

mais alguns casos de uso de eufemismos que, de modo geral, reforçam o mesmo padrão 

identificado acima. 

1. Em (035) e (091) temos a substituição das palavras “direção” e “coordenação”, usadas 

inicialmente por Fayol (1990, p. 23) em sua concepção clássica das funções do 

administrador, por “liderança”. 

2. O uso das palavras “Humanismo” e “Humanístico”, conforme aparece em (041) e 

(106), evoca referência a uma centralidade do ser humano no contexto das 

organizações. Já as expressões “Relações Humanas” (040), (041), (060), (144) e 

“‘Toque’ humanista” (060) são mais reveladoras do padrão de significado 

instrumental do ser humano presente nos padrões eufêmicos apresentados acima nos 

tópicos funcionário, gerente e dirigente, bem como nos padrões metafóricos e 

analógicos identificados nas seções anteriores deste capítulo. 

3. Observamos ainda o uso dos termos “orientação” e “de acordo” em “a obediência é a 

relação em que uma pessoa comporta-se de acordo com a orientação que é dada por 

outra” (107), em substituição a “ordem”, cujo caráter disfêmico parece bastante 

evidente, já que é mais confortável “comportar-se de acordo com uma orientação” do 

que “comportar-se atendendo a uma ordem”. O mesmo pode ser dito sobre a 

denominação de “obediência” como “envolvimento, ou, ainda, contrato psicológico” 

(107), expressões que evocam bilateralidade e comum acordo. 

4. Em (114) o uso de trabalho escravo na Antiguidade é chamado de “administração de 

recursos humanos”, o que já fala por si mesmo: “Foram empregadas 100.000 pessoas 

ao longo de 20 anos, para construir a pirâmide de Quéops. [...] Certamente havia um 

estrutura organizacional e políticas de administração de recursos humanos”. 

5. Um exemplo das práticas de “enxugamento” é dado nestes termos, em (130): “[Na 

DuPont] em 1990, [...] diversos degraus de gerência, entre o presidente e os 

supervisores de primeira linha, foram cortados. Na mesma época, a DuPont demitiu 

36.000 empregados – um terço do total”. Fica evidente a relação eufêmica entre 

“demissão”, “corte” e “enxugamento/downsizing”. 

6. Em (073) a relação empregado-empregador é descrita como marcada por militância 

daqueles e autoritarismo destes. 

 



158 

Concluímos que estes padrões eufêmicos reforçam os padrões metafóricos 

anteriormente identificados, ao evocarem o mesmo pressuposto geral de que as organizações 

são entidades de interesse coletivo. Embora haja mudanças em determinados conceitos, elas 

quase sempre correspondem a ajustes em dimensões conceituais periféricas do que a 

mudanças de concepção propriamente ditas. Isso se reflete na ausência de aprofundamentos 

nas práticas conceituais da área, que mantêm fragilidades gritantes ano após ano. Na 

concepção da relação indivíduo-organização é ainda mais evidente a ausência de 

modificações tipológicas relevantes, estando esta dimensão (funcionários, gerentes, 

dirigentes, demissão) fortemente marcada pela presença dos eufemismos que é indicadora de 

um padrão de suavização da existência de estrutura baseada na assimetria nas posições de 

poder nas organizações. 

 

 

5.3.2 Hipergeneralizações Conceituais sobre Organização e Administração 

Na problematização já havíamos apresentado brevemente nossa ideia acerca das 

hipergeneralizações conceituais, um tipo específico de fragilidade bastante comum nos 

manuais de TA. Naquele momento, a título de exemplo, fizemos uso de duas definições sobre 

dois dos tópicos mais relevantes e básicos das TA: organizações e administração. E desse 

modo vimos que eles nos conduzem à ideia de que uma organização é “quase qualquer coisa”, 

sendo as TA, em consequência, “teorias de quase qualquer coisa”. Estamos chamando, 

portanto, de hipergeneralização conceitual o padrão de construção de definições nos manuais 

de TA caracterizado por uma excessiva amplitude conceitual e que, por isso, tende a certo 

esvaziamento e dispersão conceitual de um significado relevante e útil.  

Nesta seção voltamos ao tema para enriquecê-lo com a análise de outras definições 

sobre estes dois tópicos específicos. Para isso, achamos por bem extrapolar nosso corpus e 

nos estender a outros livros da relação de bibliografias – recorrendo inclusive a outros 

manuais para além dos listados ali – em busca dessas definições. Chegamos a um total de 21 

definições, que estão listadas no Quadro 20. Pretendemos aqui confirmar especificamente esse 

padrão de fragilidade conceitual para os citados tópicos teóricos nos manuais de TA e, além 

disso, propor aspectos que devem ser levados em conta na construção de definições sobre 

ambos. 
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Quadro 20: definições de organização e administração em diversos manuais de TA 

(010) “Organizações são sistemas de recursos que procuram realizar objetivos ou conjunto de 
objetivos [...]. [Possuem também] divisão de trabalho e processos de transformação. [...] 
São grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos ou 
finalidades.” (MAXIMIANO, 2004, p. 130) 

(011) “Administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e 
utilização de recursos. [...] O processo de administrar é inerente a qualquer situação onde 
haja pessoas que utilizam recursos para atingir algum tipo de objetivo. A finalidade última 
do processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meio da aplicação de 
recursos.” (MAXIMIANO, 2004, p. 26) 

(033) “Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo 
(ou conjunto de objetivos). Além de objetivos e recursos, as organizações têm dois outros 
componentes importantes: processos de transformação e divisão do trabalho.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 4) 

(039) “Administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O 
processo administrativo abrange cinco tipos principais de decisões, também chamadas 
processos ou funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. [...] A 
administração é importante em qualquer escala de utilização de recursos para realizar 
objetivos – individual, familiar, grupal, organizacional ou social. [...] Pense na maior de 
todas as organizações, o Governo. Pense em si próprio e em sua família como 
administradores de recursos e tomadores de decisões.” (MAXIMIANO, 2005, p. 6) 

(088) Organizações são (1) entidades sociais que (2) são dirigidas por metas, (3) são desenhadas 
como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e (4) são ligadas 
ao ambiente externo. [...] Uma organização existe quando as pessoas interagem para 
realizar funções essenciais que auxiliam a alcançar metas. (DAFT, 2003, p. 11) 

(116) Organização: Duas ou mais pessoas trabalhando juntas e de modo estruturado para alcançar 
um objetivo específico ou um conjunto de objetivos. (STONER; FREEMAN, 1999, p. 4) 

(117) Administração: Processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros 
da organização, e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar 
objetivos estabelecidos. (STONER; FREEMAN, 1999, p. 4) 

(237) “Organização é um grupo de pessoas que se constitui de forma organizada para atingir 
objetivos comuns. Incluem-se nesta definição as empresas, universidades, hospitais, 
escolas, creches, associações culturais, partidos políticos, sindicatos, clubes, condomínios, 
cooperativas, famílias, organizações não-governamentais, associações de classes 
profissionais, corporações militares, associações de moradores de bairro, entre outros. 
Quase tudo, portanto, é feito por meio das organizações.” (LACOMBE; HEILBORN, p. 
13) 

(238) “Administrar é o ato de trabalhar com e por meio de pessoas para realizar os objetivos tanto 
da organização quanto de seus membros.” (LACOMBE; HEILBORN, p. 49) 

(200) “A palavra administrar tem vários significados. Não há um padrão universalmente aceito 
para a definição do termo administração. O próprio Aurélio aponta em seu dicionário essa 
multivariedade de significado, como: gerir, ministrar, conferir. Entretanto, quando se trata 
de negócios, é importante a busca de um consenso em seu significado.” (KWASNICKA, 
1995, p. 17, grifos do autor) 

(201) “O mais importante e consistente uso do termo administração é aquele em que ele é visto 
como um processo integrativo fundamental, buscando a obtenção de resultados específicos. 
Administrar é, portanto, um processo pelo qual o administrador cria, dirige, mantém, opera 
e controla uma organização.” (KWASNICKA, 1995, p. 17, grifos do autor) 

(243) “Organização é um arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que cumprem papéis 



160 

formais e compartilham um propósito comum.” (ROBBINS, 2005, p. 31) 

(244) “Administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos 
organizacionais.” (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 27) 

(245) “Uma organização é um sistema administrado projetado e operado para atingir determinado 
conjunto de objetivos. [...] Uma organização não é um grupo aleatório de pessoas que estão 
juntas por acaso. Ela se estabelece conscientemente e formalmente para atingir certos 
objetivos que seus membros não estariam capacitados a atingir por si sós.” (BATEMAN; 
SNELL, 1998, p. 33) 

(246) “É possível definir ‘organização’? Não existe consenso nem aproximação entre as 
definições encontradas na literatura sociológica e administrativa. Entretanto, respondendo à 
pergunta, é possível dar uma idéia desse termo ao se procurar captar o essencial que existe 
nesse tipo de associação.” (BERNARDES, 1993, p. 17) 

(247) “Organização é uma associação de pessoas caracterizada por: 1) ter a função de produzir 
bens, prestar serviços à sociedade e atender necessidades de seus próprios participantes; 2) 
possuir uma estrutura formada por pessoas que se relacionam colaborando e dividindo o 
trabalho para transformar insumos em bens e serviços; 3) ser perene no tempo.” 
(BERNARDES, 1993, p. 17) 

(248) “Resta dar apenas uma idéia sobre em que ela consiste, sem tentar definições, aliás o que se 
costuma fazer com Engenharia, Agronomia e outras mais. Administração: ciência, arte ou 
prática?” (BERNARDES, 1993, p. 25) 

(249) “As organizações surgem dessa necessidade primária de cooperação. Qualquer organização 
é composta de: – duas ou mais pessoas; – que interagem entre si, através de relações 
recíprocas; – para atingir objetivos comuns.” (CHIAVENATO, 1982, p. 35) 

(250) “A Administração – inicialmente entendida apenas com a realização de um 
empreendimento sob as ordens de alguém ou como a prestação de um serviço a outrem – 
sofreu formidável aprofundamento e ampliação em seu escopo. O administrador é hoje 
encontrado em todos os níveis e em todas as áreas da empresa moderna e em todos os tipos 
de organizações humanas.” (CHIAVENATO, 1982, p. 29) 

(252) “As organizações são grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de 
objetivos, que, de forma geral, se traduzem no fornecimento de produtos e serviços. Toda 
organização existe com a finalidade de fornecer alguma combinação de produtos e 
serviços.” (MAXIMIANO, 2007, p. 5) 

(258) “Administração é uma palavra antiga, associada a outras que se relacionam com o processo 
de tomar decisões sobre recursos e objetivos. [...] A palavra administração vem do latim, 
assim como manejo (que corresponde ao inglês management) e gestão (que corresponde ao 
espanhol gestión e ao francês gestion). Todas têm o mesmo significado: um processo 
dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos, para possibilitar a realização de 
objetivos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 11, grifos do autor) 

(361) “O pensamento administrativo surge como consequência do processo de modernização da 
sociedade e é a expressão da lógica burocrática, baseada no controle da atividade humana 
por meio da regra objetivando o aumento de produtividade e a geração de lucro na 
sociedade industrial.” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 20) 

 

Não é difícil, como se percebe, confirmar o pressuposto apresentado na nossa 

problematização de que, na maioria dos casos, as definições sobre organização presentes nos 

manuais de TA são traduzíveis em algo como “qualquer atividade coletiva deliberada”. É o 

que dizem os trechos (010), (033), (088), (116), (237), (251). Não é difícil perceber que este 
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conceito pode descrever uma empresa, mas também uma cidade, um jogo de futebol ou uma 

festa popular. Portanto, praticamente qualquer grupo social poderia ser chamado de 

organização. Daí decorre naturalmente a ideia de que as organizações são fenômenos de todas 

as épocas e uma experiência indissociável da ação humana qualquer que seja ela. Ou seja, há 

uma tendência em muitos dos manuais de TA a descontextualizar historicamente o fenômeno 

organização. Também não é difícil de imaginar as implicações conceituais produzidas pelo 

amplo uso deste padrão de definição dos fenômenos básicos sob estudo por uma ciência 

administrativa. Afinal, o que se pode esperar de uma ciência que estuda “quase qualquer 

coisa”? Em alguns outros casos, recorre-se a impossibilidade de conceituação (246), em 

outros busca-se o significado no dicionário comum, em outros questiona-se a respeito da 

classificação da Administração como arte, ciência, filosofia, técnica, prática ou modo de vida  

(139), (206), (235), (248), (260), (326), (327), (337). E aí ficamos a pensar: para cada uma 

destas concepções de Administração qual seria o conceito correspondente de organização?  

A exceção, entre os conceitos selecionados, está no trecho (361), que procura colocar 

de frente alguns elementos sócio-históricos caracterizadores do fenômeno organizacional. 

A propósito disso, nesta tese entendemos que é preciso definir as organizações como 

um fenômeno que possui datação e especificidade. Estamos falando de arranjos produtivos 

específicos surgidos historicamente como consequência das transformações sociais, 

filosóficas, religiosas, políticas e tecnológicas que marcaram o período chamado de 

Revolução Industrial, a reboque: 1) da difusão de certos princípios filosóficos de inspiração 

iluminista, em especial o liberalismo; 2) das Revoluções Francesa e Gloriosa, com 

consequente fim do absolutismo monárquico na França e na Inglaterra; 3) da consolidação da 

classe social burguesa mercantil, cujo modelo de orientação produtiva de base capitalista 

progrediria à fase chamada pelos historiadores de capitalismo industrial; 4) dos avanços 

tecnológicos que propiciaram a maquinofatura; 5) da consolidação do positivismo como 

princípio metodológico e epistemológico das ciências; entre outros movimentos ocorridos 

basicamente entre os séculos XVI e XIX. 

O início do século passado, então, viu concretizar-se o modelo de produção fabril ou 

industrial que, sob inspiração da concepção organizacional burocrática, estabeleceu novos 

moldes às relações de trabalho, com relevantes consequências à vida social, consolidando-se, 

desse modo, o Estado Moderno (ARRUDA, 1977; MOTTA; VASCONCELOS, 2002). É, 

então, com a indústria, a nova organização da produção e do trabalho, que surge a 

Administração, pretensamente a nova ciência destinada a entender e aprimorar os mais 
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recentes processos produtivos na fábrica, espaço do novo modelo de trabalho e produção da 

modernidade. 

As organizações devem ser compreendidas como o arquétipo de produção coletiva 

que: 1) surge em um determinado momento histórico, legitimado por um conjunto datado de 

concepções de ordem filosófica, social, religiosa, política e tecnológica; 2) desenvolve-se 

prioritariamente sob certo modelo econômico com base na posse e acumulação de capital; 3) 

funciona a partir de certos princípios operativos, especialmente a racionalidade instrumental, 

o modelo organizacional burocrático e a lógica de mercado; 4) desdobra-se, no percurso 

histórico do século XX, da típica indústria fabril aos muitos tipos de organização, 

denominadas por alguns de pós-industriais, e aqui grosso modo classificadas como do 

primeiro, segundo e terceiro setores (respectivamente: governamental, privado e não 

governamental).122 Naturalmente, o surgimento histórico das organizações e da Administração 

é ao mesmo tempo o marco a partir do qual as TA se constituem como área de pesquisas, 

cujos contornos se definiram inicialmente em torno da fábrica, seu objeto inicial de 

investigações, e se ampliaram com o tempo à diversidade dos novos arranjos organizacionais 

próprios, sobretudo, da segunda metade do século XX.  

É por isso que quem pretender definir as organizações enquanto fenômeno de estudo 

da Administração, mesmo que admita de partida uma definição ampla – o que em geral 

caracteriza as hipergeneralizações conceituais –, precisará considerar a ideia de que estará 

falando, então, de organizações modernas. 

 

                                                
122 Estamos conscientes de que é preciso considerar os vários critérios classificatórios de tipos de organizações 
como, por exemplo, quantidade de funcionários, faixa de faturamento, área de atuação, etc. Nesta nossa análise 
citamos esta (primeiro, segundo e terceiro setores) apenas para ilustrar a diversificação do fenômeno que se 
seguiu à fábrica. 
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6  Considerações Finais 

 
Mais de um século de produção de conhecimento no campo da Administração. Na 

busca pelo reconhecimento de um discurso ancorado no privilegiado campo das ciências, 

acadêmicos em todo o mundo tentam sustentar as TA como resultado de uma tradição 

estruturada de conhecimento, especializada pelos rigores metodológicos da pesquisa 

sistemática. Inúmeros estudos realizados, milhares de artigos e livros publicados 

mundialmente. No Brasil não é diferente. Só este ano, na 33ª edição do principal congresso 

acadêmico nacional da ANPAD, foram apresentados 906 artigos, agrupados em 11 divisões 

acadêmicas e 32 áreas temáticas, selecionados em regime de double blind review dentre cerca 

de 3 mil artigos submetidos. São 83 programas de pós-graduação e mais de 700 pesquisadores 

associados, envolvidos com produção científica sob as mais diversas perspectivas teóricas, a 

respeito dos mais variados aspectos dos fenômenos organizacionais. Esses números revelam o 

grande empreendimento para a construção de conhecimento em torno de conceitos cada vez 

mais sofisticados sobre tais fenômenos. 

Mas o que dizer dos conceitos que são apresentados aos alunos de graduação da área 

em todo o país? Afinal, eles tratam, em geral, dos mesmos fenômenos e são ensinados, muitas 

vezes, pelos mesmos autores daqueles artigos acadêmicos. Como vimos, estes conceitos 

chegam aos alunos dos cursos de graduação das maiores e mais importantes IES brasileiras, 

através de manuais de TA que são a referência primária (e, em alguns casos, única) nas 

construções dos significados básicos da Administração junto aos alunos há décadas. Nossa 

experiência docente no ensino de disciplinas introdutórias da área levou-nos a questionar e, 

consequentemente, a empreendermos esta investigação a fim de explicitar as fragilidades 

conceituais básicas que, caracterizadoras desses manuais didáticos, constituem-se 

particularmente como construções discursivas metafóricas. 

Na construção de nossa perspectiva teórica, descobrimos que o problema não era 

exatamente o uso de metáforas. Isso porque nos contrapomos a uma concepção de significado 

na qual o discurso científico seria o espaço de uma literalidade plena. Ao contrário, apoiando-

nos em concepções semântico-pragmáticas no campo da Linguística e da Filosofia da 

Linguagem, reconhecemos a presença inevitável e não necessariamente danosa das metáforas 
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no discurso científico. Empreendemos, então, um estudo teórico detalhado sobre a metáfora e 

optamos por entendê-la como um fenômeno linguístico-cognitivo de natureza semântico-

pragmática. Não obstante nossa adesão à ideia de que a metáfora se faz presente 

inevitavelmente também no discurso científico, passamos a cogitar se certos usos metafóricos 

seriam abusivos e, assim, chegamos à provocativa pergunta: “haveria falhado a metáfora?”.  

Então, voltando nossas atenções sobre os manuais de TA, confirmamos nossa hipótese 

de que a literatura de formação profissional em Administração, usada na educação dos futuros 

administradores por todo o país, é marcada por uma série de fragilidades conceituais básicas 

que, ao simplicizarem a complexidade dos fenômenos organizacionais, resultam em um 

empobrecimento conceitual pelo uso (ou abuso) metafórico. Os padrões metafóricos que 

encontramos – e que são reforçados por diversos enunciados literais – revelam fragilidades 

conceituais estruturais e estruturantes. Eles apontam para um único modelo conceitual sobre 

organizações, aparentemente modificado ao longo do tempo pelo frequente uso de ocorrências 

eufêmicas: são entidades de interesse coletivo, ou seja, formas associativas criadas para 

atender às necessidades de todos os seus integrantes e, fundamentalmente, destinadas a ajudar 

a sociedade a ser mais feliz. 

Indo além das metáforas, tais fragilidades se revelaram em nosso estudo também no 

emprego recorrente de eufemismos e numa tendência ao que chamamos de 

hipergeneralizações conceituais. A enxurrada de novas palavras e expressões presentes nos 

manuais de TA, e que parecem indicar mudanças conceituais relevantes – sobretudo no que 

diz respeito à assimetria nas posições de poder que marcam a relação indivíduo-organização – 

sugerem, na verdade, a existência de um padrão recorrente de suavizações de velhos conceitos 

através de eufemismos. Estamos diante, assim, de uma dimensão histórica da constituição do 

discurso sobre os fenômenos organizacionais em que, pelo menos, um século de concepções 

básicas são mantidas, não obstante a sugestão dos manuais de TA de que elas venham 

sofrendo mudanças contínuas, inseridas em revoluções teóricas e quebras de paradigmas.  

No caso das hipergeneralizações conceituais, verificamos particularmente que as 

definições sobre os dois tópicos mais relevantes e básicos das TA, organizações e 

administração, são elaboradas geralmente em construções do tipo “uma organização é quase 

qualquer coisa” – e as TA, em consequência, terminam sendo “teorias de quase qualquer 

coisa”. Confirmamos que, juntamente com outras fragilidades conceituais brevemente 

classificadas, essa excessiva amplitude conceitual que caracteriza boa parte das definições 

presentes nos manuais de TA, produz nelas uma espécie de “dispersão e esvaziamento 

conceitual”. As hipergeneralizações conceituais também reforçam a ideia – já presente nos 
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padrões metafóricos e eufêmicos – que organizações, TA e administradores são questões 

humanas de todos os tempos e lugares sociais123. Falta-lhes especificidade e historicidade. 

Todavia, entendemos que o único critério suficientemente claro para reunir situações sociais 

tão diferentes sob uma mesma designação e, ao mesmo tempo, fazer uma possível distinção 

“organizações versus não-organizações” é a racionalidade. Como afirma Guerreiro Ramos 

(1981), a racionalidade é instrumental (comportamento baseado no cálculo utilitário das 

consequências) naquelas; e é substantiva (ação baseada em valores) nestas. Não obstante, a 

aparente desatenção às incompatibilidades entre ambas parece confirmar que a racionalidade 

instrumental há muito se tornou norteadora da vida associada para além das organizações. 

É evidente que essa simplicização conceitual generalizada produz efeitos éticos 

relevantes, na medida em que descaracteriza determinadas dimensões da prática social 

coletiva no mundo das organizações e, assim, empobrece a compreensão dos múltiplos 

aspectos que marcam os fenômenos organizacionais.  

Por outro lado, as experiências de aprendizagem em sala de aula não se dão em um 

processo de transferência de conhecimentos entre professor e aluno – o que suporia a garantia 

do entendimento baseada numa literalidade plena –, mas ocorrem em ressignificações 

linguístico-pragmáticas dos conceitos através, também, do uso de metáforas. Todavia, mesmo 

que tais experiências sejam únicas, como já dissemos, elas não escapam da influência dos 

padrões interpretativos defendidos consciente ou inconscientemente pelo professor, através 

dos mecanismos didáticos de ensino e avaliação. Elas são afetadas, evidentemente, pela 

referência conceitual apresentada pelos manuais didáticos cujo uso fora indicado pelo 

docente. É assim que o aluno, embora possa construir criativamente suas próprias 

interpretações, será estimulado a reproduzir o que lê na bibliografia adotada pelo professor. 

Foi por isso que consideramos importante discutir os problemas causados pelo uso (e abuso) 

de metáforas no discurso científico como constante em tais manuais. 

É assim que, pretendendo facilitar o entendimento de diversos importantes conceitos, 

bem como tornar a leitura acessível e agradável junto aos alunos da graduação, os manuais de 

TA abrem mão da complexidade e da riqueza explicativa dos conceitos originalmente 

elaborados em pesquisas científicas no próprio campo da Administração, e terminam por 

traduzir-se no que aqui estamos chamando de uma Pop Science. 

                                                
123 Certa vez ouvi espontaneamente de um aluno de dezessete anos, numa típica primeira aula de semestre em 
que professor e alunos se apresentam: “acredito que em todas as situações todas as pessoas são clientes e 
fornecedoras umas das outras”. 
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Por fim, resta-nos dizer que é preciso reconsiderarmos a importância acadêmica e 

social dos cursos de graduação em Administração. Já vimos que não se trata de um fenômeno 

social qualquer. De acordo com o que constatamos por meio das análises de nossa pesquisa, 

verificamos que os conceitos sobre TA, tais como são fragilmente apresentados nos manuais 

didáticos e amplamente usados nas salas de aula por todo o Brasil, são geradores de danosas e 

amplas consequências em pelo menos duas dimensões. Academicamente, desqualificam a 

formação profissional dos administradores e distanciam formandos e profissionais do estado 

da arte das questões a respeito dos fenômenos organizacionais. Socialmente, legitimam e 

perpetuam uma noção de mundo e suas respectivas práticas sociais que, imbricadas na 

racionalidade instrumental típica das organizações modernas, não são apenas simplistas do 

ponto de vista teórico-conceitual, mas são extremamente reducionistas em sua 

instrumentalidade acerca do Homem e de suas relações sociais. 

Estamos diante, portanto, de um grave problema de formação básica, caracterizado 

pela existência de um enorme abismo entre o que é produzido na pós-graduação e o que é 

reproduzido na graduação. Um problema que é experimentado por um professor da área, todas 

as vezes em que diz a si mesmo, e que agora passa a dizer também a outros tantos professores: 

“que formação frágil nós estamos oferecendo aos nossos alunos na graduação!”. 
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Apêndices 

APÊNDICE 1 
Cursos de Administração e IES do Brasil 

 

As dez maiores universidades federais brasileiras, por matrículas em junho/2006 
Funções Docentes 

 Região / Instituições Federais  Concluintes 
em 2006 

Cursos em 
2006 

Matrículas em 
30/6/2006 Total Em 

Exercício 

 Brasil  83.686 2.785 589.821 58.078 54.560 
 Nordeste  21.732 811 173.129 16.499 15.166 
 Sudeste  26.500 635 166.336 18.904 18.091 
 Sul  14.208 420 98.727 10.958 10.366 
 Norte  10.397 575 86.112 5.694 5.240 
 Centro-oeste  10.849 344 65.517 6.023 5.697 
 Universidade Federal do Pará  3.804 221 33.524 2.150 1.908 
 Universidade Federal do Rio de Janeiro  4.893 64 29.698 3.542 3.508 
 Universidade Federal de Minas Gerais  4.037 50 21.995 2.686 2.476 
 Universidade Federal do Paraná  2.934 63 21.415 1.878 1.778 
 Universidade Federal de Pernambuco  2.725 75 21.339 1.898 1.670 
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul  2.883 67 21.173 2.319 2.267 
 Universidade Federal do Ceará  2.369 63 20.841 1.522 1.411 
 Universidade Federal Fluminense  2.835 64 20.711 2.464 2.371 
 Universidade Federal da Bahia  2.498 73 20.137 2.476 2.313 
 Universidade de Brasília  3.254 61 18.957 1.737 1.610 

Fonte: INEP - Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação: 
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/ 
 
As dez maiores universidades federais brasileiras, por concluintes em 2006 

Funções Docentes 
 Região / Instituições Federais  Concluintes 

em 2006 
Cursos em 

2006 
Matrículas em 

30/6/2006 Total Em 
Exercício 

 Brasil  83.686 2.785 589.821 58.078 54.560 
 Sudeste  26.500 635 166.336 18.904 18.091 
 Nordeste  21.732 811 173.129 16.499 15.166 
 Sul  14.208 420 98.727 10.958 10.366 
 Centro-oeste  10.849 344 65.517 6.023 5.697 
 Norte  10.397 575 86.112 5.694 5.240 
 Universidade Federal do Rio de Janeiro  4.893 64 29.698 3.542 3.508 
 Universidade Federal de Minas Gerais  4.037 50 21.995 2.686 2.476 
 Universidade Federal do Pará  3.804 221 33.524 2.150 1.908 
 Universidade de Brasília  3.254 61 18.957 1.737 1.610 
 Universidade Federal do Paraná  2.934 63 21.415 1.878 1.778 
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul  2.883 67 21.173 2.319 2.267 
 Universidade Federal de Santa Catarina  2.842 51 17.816 2.019 1.923 
 Universidade Federal Fluminense  2.835 64 20.711 2.464 2.371 
 Universidade Federal de Pernambuco  2.725 75 21.339 1.898 1.670 
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 Universidade Federal do Rio Grande do Norte  2.648 62 18.380 1.572 1.550 
Fonte: INEP - Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação: 
http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/ 
 
Os treze cursos de Administração “8 Estrelas” do Brasil (em ordem de UF) 

IES UF Tipo 
Faculdade Ruy Barbosa de Administração BA Privada 
Universidade Federal de Uberlândia MG Pública Federal 
Universidade de Pernambuco PE Pública Estadual 
Universidade Federal de Pernambuco PE Pública Federal 
Universidade Federal do Paraná PR Pública Federal 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro RJ Privada 
Universidade Federal de Santa Maria RS Pública Federal 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo SP Privada 
Escola Superior de Propaganda e Marketing SP Privada 
Faculdade de Administração da Fundação Armando Alvares Penteado SP Privada 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo SP Privada 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto SP Pública Estadual 
Universidade de São Paulo – São Paulo SP Pública Estadual 
Fonte: http://www.vestibular1.com.br/ranking/cursos_cinco_a.htm 
 
As dez maiores universidades do Brasil - por número de estudantes, segundo o INEP 
(em ordem de tamanho) 

IES UF Tipo 
Universidade Paulista (UNIP) SP Privada 
Universidade Estácio de Sá RJ Privada 
Universidade de São Paulo (USP) SP Pública Estadual 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) RS Privada 
Universidade Bandeirantes de São Paulo (UNIBAN) SP Privada 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) MG Privada 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) RS Pública Federal 
Universidade Estadual de Goiás (UEG)  GO Pública Estadual 
Universidade Estadual de Piauí (UESPI)  PI Pública Estadual 
Universidade Federal do Pará (UFPA)  PA Pública Federal 
Fonte: http://rankz.wordpress.com/2008/09/01/as-dez-maiores-universidades-do-brasil/ 

 

As melhores IES do GUIA do ESTUDANTE 2007 (apenas com curso de Administração) 
 Categoria "As Melhores por Tipo de Instituição - Capital e Interior"  

o Universidades privadas - capital  
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)  

o Universidades privadas - interior  
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)  

o Faculdades e escolas superiores - capital  
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV-Eaesp)  

 Categoria “As Melhores por Área de Conhecimento - Escolas Privadas” 
o Economia e Gestão 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/premio/sobre/conteudo_400913.shtml 
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Relação final das IES, com indicação da disponibilidade na internet de bibliografia das 
disciplinas sobre TA nos cursos de graduação em Administração (em ordem de UF) 

 Sigla IES UF Tipo Bibliografia 
1. UFBA Universidade Federal da Bahia  BA Pública Federal Indisponível 
2. FRB Faculdade Ruy Barbosa de Administração BA Privada Indisponível 
3. UFC Universidade Federal do Ceará  CE Pública Federal Indisponível 
4. UNB Universidade de Brasília  DF Pública Federal OK 
5. UEG Universidade Estadual de Goiás GO Pública Estadual Indisponível 
6. PUC-MG Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais MG Privada Indisponível 
7. UFMG Universidade Federal de Minas Gerais  MG Pública Federal Indisponível 
8. UFU Universidade Federal de Uberlândia MG Pública Federal Indisponível 
9. UFPA Universidade Federal do Pará  PA Pública Federal Indisponível 
10. UFPE Universidade Federal de Pernambuco PE Pública Federal OK 
11. UPE Universidade de Pernambuco PE Pública Estadual Indisponível 
12. UESPI Universidade Estadual do Piauí PI Pública Estadual Indisponível 
13. UFPR Universidade Federal do Paraná  PR Pública Federal Indisponível 
14. PUC-RJ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro RJ Privada OK 
15. UFF Universidade Federal Fluminense  RJ Pública Federal Indisponível 
16. UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro  RJ Pública Federal Indisponível 
17. Estácio Universidade Estácio de Sá RJ Privada Indisponível 
18. UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte  RN Pública Federal OK 
19. UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul  RS Pública Federal Indisponível 
20. UFSM Universidade Federal de Santa Maria RS Pública Federal OK 
21. ULBRA Universidade Luterana do Brasil RS Privada Indisponível 
22. Unisinos Universidade do Vale do Rio dos Sinos RS  OK 
23. UFSC Universidade Federal de Santa Catarina  SC Pública Federal OK 
24. ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing SP Privada Indisponível 
25. FGV-EAESP Escola de Administração de Empresas de São Paulo SP Privada OK 
26. PUC-SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo SP Privada Indisponível 
27. UNIBAN Universidade Bandeirantes de São Paulo SP  Indisponível 
28. UNIP Universidade Paulista SP  Indisponível 
29. USP-RP Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto SP Pública Estadual OK 
30. USP-SP Universidade de São Paulo - São Paulo SP Pública Estadual OK 
31. FAAP Faculdade de Adm. da Fundação Armando A. Penteado SP Privada Indisponível 
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APÊNDICE 2 

Composição do Corpus 
 

Relação dos livros extraídos da bibliografia das disciplinas sobre TA nos cursos de 
graduação em Administração (mínimo de 2 ocorrências, em ordem decrescente de 
ocorrências) 

Referência Ocor. % Ocor. % Liv. % Bib. 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2004. 13 9,77% 37,14% 48,15% 
KWASNICKA, E. L. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 1995. 9 6,77% 25,71% 33,33% 
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à 
Revolução Digital. São Paulo: Atlas, 2002. 9 6,77% 25,71% 33,33% 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 6 4,51% 17,14% 22,22% 
STONER, J.; FREEMAN, E. Administração; Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2000. 6 4,51% 17,14% 22,22% 
BERNARDES, C. Teoria Geral das organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 5 3,76% 14,29% 18,52% 
MONTANA, P.; CHARNOV, B. Administração. São Paulo: Saraiva, 1998. 5 3,76% 14,29% 18,52% 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2000. 5 3,76% 14,29% 18,52% 
WOMACK, J. P.; ROOS, D.; JONES, D. T. A máquina que mudou o mundo. Rio 
de Janeiro: Campus, 1992. 5 3,79% 14,29% 18,52% 
BATEMAN, T. S., SNELL, S. A. Administração: construindo vantagem 
competitiva.  São Paulo: Atlas, 1998. 4 3,01% 11,43% 14,81% 
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo: Makron 
Books, 1994. 4 3,01% 11,43% 14,81% 
HAMPTON, D. R. Administração Contemporânea: teoria, prática, casos. São 
Paulo: Makron Books, 1990. 4 3,01% 11,43% 14,81% 
LONGENECKER, J. G. Introdução à administração: uma abordagem 
comportamental. São Paulo: Atlas, 1981. 4 3,01% 11,43% 14,81% 
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 
1995. v. 1 e 2. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
FERREIRA, A. A.; REIS, A. C. F.; PEREIRA, M. I. Gestão Empresarial: de 
Taylor aos nossos dias. São Paulo: Pioneira, 1997. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
GIBSON, J. e outros. Organizações: processo e estrutura. São Paulo: Atlas, 1981. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
GUIDA, F. A. Panorama geral da administração. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
KOONTZ, H.; O'DONNELL, C. Fundamentos da administração. São Paulo: 
Pioneira, 1981. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
LACOMBE, F.; HEILBORN, G. Administração: princípios e tendências. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1997. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São 
Paulo: Thomson, 2002. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
RAMOS, A. G. Administração e contexto brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 1988. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
SCHERMERHORN, J. R. Administração. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 3 2,26% 8,57% 11,11% 
CHIAVENATO, I. Administração de empresas: uma abordagem contigencial. São 
Paulo: Makron Books, 1994. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
DAFT, R. L. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
DAFT, R. L. Teoria e projeto das organizações. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
GEORGE JUNIOR, C. S. Historia do pensamento administrativo. São Paulo : 
Cultrix, 1974. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
LODI, J. B. História da administração. São Paulo: Pioneira, 1982. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
MEGGINSON, L. C. et al. Administração: conceitos e aplicações. São Paulo: 
Harbra,1986. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
MORAES, A. M. P. de. Iniciação ao estudo da administração. São Paulo: Makron, 
2001. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
MOTTA, F. C. P. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo:  Pioneira, 
1991. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
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MOTTA, F. C. P. Teoria geral da administração. São Paulo: Pioneira 1966 2 1,50% 5,71% 7,41% 
MOTTA, P. R.  Gestão Contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de 
Janeiro: Record, 1995. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
WALT, M. O método Deming de Administração. São Paulo: Marques -Saraiva, 
1989. 2 1,50% 5,71% 7,41% 
Total de Ocorrências de Referências Bibliográficas 133    
Total de Livros 35    
Total de Autores 25    
Total de Bibliografias/Disciplinas 27    

 

Relação dos livros extraídos de consulta feita a professores/pesquisadores da Divisão 
Acadêmica EOR da ANPAD (em ordem decrescente de ocorrências) 

Referência Ocor. % Ocor. % Liv. % Bib. 
MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São 
Paulo: Thomson, 2002. 10 20,83% 52,63% 43,48% 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 6 12,50% 31,58% 26,09% 
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à 
Revolução Digital. São Paulo: Atlas, 2002. 6 12,50% 31,58% 26,09% 
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2004. 5 10,42% 26,32% 21,74% 
BATEMAN, T. S., SNELL, S. A. Administração: construindo vantagem 
competitiva.  São Paulo: Atlas, 1998. 4 8,33% 21,05% 17,39% 
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 
1995. v. 1 e 2. 4 8,33% 21,05% 17,39% 
AKTOUF, O, A administração entre a tradição e a renovação. São Paulo: 
Atlas.1996. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
Alketa Administracao: teoria e pratica no contexto brasileiro. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro. Ed. Zahar, 
1980 1 2,08% 5,26% 4,35% 
CHIAVENATO, I. Administração de empresas: uma abordagem contigencial. São 
Paulo: Makron Books, 1994. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo: Makron 
Books, 1994. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
DAFT, R. L. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
HELOANI, R. Organização do trabalho e administração – uma visão 
multidisciplinar. São Paulo. Ed. Cortez, 1994 1 2,08% 5,26% 4,35% 
MARTIN, H-P.; SCHUMANN, H. A Armadilha da Globalização. São Paulo: 
Globo, 1997.  1 2,08% 5,26% 4,35% 
MICKLETHWAIT, J.; WOOLDRIDGE, A. Os bruxos da Administração. Rio de 
Janeiro: Campus. 1998.  1 2,08% 5,26% 4,35% 
Samuel Certo Administração Moderna  1 2,08% 5,26% 4,35% 
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1997. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2000. 1 2,08% 5,26% 4,35% 
Total de Ocorrências de Referências Bibliográficas 48    
Total de Livros 19    
Total de Autores 14    
Total de professores respondentes 23    
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Relação combinada dos livros extraídos da bibliografia das disciplinas sobre TA nos 
cursos de graduação em Administração com os livros extraídos de consulta feita a 
professores/pesquisadores da Divisão Acadêmica EOR da ANPAD (mínimo de 2 
ocorrências, em ordem decrescente de total de ocorrências) 

Referência 
Ocor. 
Bib. 

Ocor. 
Anpad 

Total 
Ocor.  

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2004. 13 5 18 
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à Revolução 
Digital. São Paulo: Atlas, 2002. 9 6 15 
MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: 
Thomson, 2002. 3 10 13 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 6 6 12 
KWASNICKA, E. L. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 1995. 9 - 9 
BATEMAN, T. S., SNELL, S. A. Administração: construindo vantagem competitiva.  São 
Paulo: Atlas, 1998. 4 4 8 
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 1995. v. 1 e 2. 3 4 7 
ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2000. 5 1 6 
STONER, J.; FREEMAN, E. Administração; Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2000. 6 - 6 
BERNARDES, C. Teoria Geral das organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 5 - 5 
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo: Makron Books, 1994. 4 1 5 
MONTANA, P.; CHARNOV, B. Administração. São Paulo: Saraiva, 1998. 5 - 5 
WOMACK, J. P.; ROOS, D.; JONES, D. T. A máquina que mudou o mundo. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. 5 - 5 
HAMPTON, D. R. Administração Contemporânea: teoria, prática, casos. São Paulo: Makron 
Books, 1990. 4 - 4 
LONGENECKER, J. G. Introducao à administração: uma abordagem comportamental. São 
Paulo: Atlas, 1981. 4 - 4 
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1997. 3 1 4 
CHIAVENATO, I. Administração de empresas: uma abordagem contigencial. São Paulo: 
Makron Books, 1994. 2 - 3 
CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 2 1 3 
DAFT, R. L. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 2 1 3 
FERREIRA, A. A.; REIS, A. C. F.; PEREIRA, M. I. Gestão Empresarial: de Taylor aos nossos 
dias. São Paulo: Pioneira, 1997. 3 - 3 
GIBSON, J. e outros. Organizações: processo e estrutura. São Paulo: Atlas, 1981. 3 - 3 
GUIDA, F. A. Panorama geral da administração. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 3 - 3 
KOONTZ, H.; O'DONNELL, C. Fundamentos da administração. São Paulo: Pioneira, 1981. 3 - 3 
LACOMBE, F.; HEILBORN, G. Administração: princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 
2003. 3 - 3 
RAMOS, A. G. Administração e contexto brasileiro. Rio de Janeiro: FGV, 1988. 3 - 3 
SCHERMERHORN, J. R. Administração. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 3 - 3 
DAFT, R. L. Teoria e projeto das organizações. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 2 - 2 
GEORGE JUNIOR, C. S. Historia do pensamento administrativo. São Paulo : Cultrix, 1974. 2 - 2 
LODI, J. B. História da administração. São Paulo: Pioneira, 1982. 2 - 2 
MEGGINSON, L. C. et al. Administração: conceitos e aplicações. São Paulo: Harbra,1986. 2 - 2 
MORAES, A. M. P. de. Iniciação ao estudo da administração. São Paulo: Makron, 2001. 2 - 2 
MOTTA, F. C. P. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo:  Pioneira, 1991. 2 - 2 
MOTTA, F. C. P. Teoria geral da administração. São Paulo: Pioneira 1966 2 - 2 
MOTTA, P. R.  Gestão Contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro: 
Record, 1995. 2 - 2 
WALT, M. O método Deming de Administração. São Paulo: Marques -Saraiva, 1989. 2 - 2 
Total de Ocorrências de Referências Bibliográficas 133 41 174 
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APÊNDICE 3 

Relação Completa dos Trechos 
 

(001) “Assim compreendida, a administração não é nem privilégio exclusivo nem encargo pessoal 
do chefe ou dos dirigentes da empresa; é uma função que se reparte, como as outras funções 
essenciais, entre a cabeça e os membros do corpo social.” (FAYOL, 1990, p. 26) 

(002) “Os ingleses e americanos são os povos mais amigos dos esportes. Sempre que um americano 
joga basquetebol ou um inglês joga cricket, pode-se dizer que eles se esforçam, por todos os 
meios, para assegurar a vitória à sua equipe. Fazem tudo a seu alcance para conseguir o maior 
número possível de pontos. O sentimento de grupo é tão forte que, se algum homem deixa de 
dar tudo de que é capaz no jogo, é considerado traidor e tratado com desprezo pelos 
companheiros. Contudo, o trabalhador vem ao serviço, no dia seguinte, e em vez de empregar 
todo o seu esforço para produzir a maior soma possível de trabalho, quase sempre procura 
fazer menos do que pode realmente – e produz muito menos do que é capaz. [...] Se ele se 
interessasse por produzir maior quantidade, seria perseguido por seus companheiros de 
oficina, com mais veemência, do que se tivesse revelado um traidor no jogo” (TAYLOR, 
2006, p. 26-27) 

(003) “Não se pode dizer o mesmo do Estado Francês. [...] Nessa imensa empresa [...] vive-se ao 
sabor das circunstâncias. [...] Entre o corpo social da empresa rudimentar, onde apenas um 
homem desempenha todas as funções, e o da empresa nacional, que emprega milhões de 
indivíduos, encontramos todas as variações possíveis” (FAYOL, 1990, p. 77-78) 

(004) “A dualidade de mando é muito frequente: produz maus resultados em todas as empresas, 
grandes e pequenas, na família e no estado. O mal é mais temível porque se insinua no 
organismo social, sob os pretextos mais plausíveis” (FAYOL, 1990, p. 48) 

(005) “Em todas as associações humanas, na indústria, no comércio, no exército, na família, no 
Estado, a dualidade de comando é fonte perpétua de conflitos, às vezes muito graves, que 
reclamam particularmente a atenção dos chefes em todos os níveis” (FAYOL, 1990, p. 49) 

(006) “Esse princípio [(subordinação do interesse particular a interesse geral)] nos lembra que, numa 
empresa, o interesse de um agente ou de um grupo de agentes não deve prevalecer sobre o 
interesse da empresa, que o interesse da família deve estar acima do interesse de um de seus 
membros e que o interesse do Estado deve sobrepor-se ao de um cidadão ou de um grupo de 
cidadãos.” (FAYOL, 1990, p. 49) 

(007) “Na pequena empresa, o interesse geral, isto é, o da própria organização, é fácil de 
compreender e o patrão aí está para recordá-lo aos que sejam tentados a esquecê-lo” (FAYOL, 
1990, p. 58) 

(008) “Tal como a ‘divisão do trabalho’, a centralização é um fato de ordem natural; em todo 
organismo, animal ou social, as sensações convergem para o cérebro ou direção e do cérebro 
ou direção partem as ordens que movimentam todas as partes do organismo” (FAYOL, 1990, 
p. 56) 

(009) “Desde que dois chefes exerçam autoridade sobre o mesmo homem ou sobre o mesmo serviço, 
estabelece-se uma situação de mal-estar; se a causa persiste, aumenta a perturbação, a 
enfermidade aparece como num organismo animal prejudicado por um corpo estranho e 
observam-se as seguintes consequências: ou a dualidade cessa com afastamento ou a anulação 
de um dos chefes ou a saúde social e o organismo continuam a debilitar-se. [...] No mundo 
social, como no mundo animal, um corpo com duas cabeças é um monstro. Sobrevive com 
dificuldade” (FAYOL, 1990, p. 48-49) 

(010) “Organizações são sistemas de recursos que procuram realizar objetivos ou conjunto de 
objetivos [...]. [Possuem também] divisão de trabalho e processos de transformação. [...] São 
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grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos ou finalidades.” 
(MAXIMIANO, 2004, p. 130) 

(011) “Administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e 
utilização de recursos. [...] O processo de administrar é inerente a qualquer situação onde haja 
pessoas que utilizam recursos para atingir algum tipo de objetivo. A finalidade última do 
processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meio da aplicação de 
recursos.” (MAXIMIANO, 2004, p. 26) 

(012) “A divisão do trabalho faz parte da natureza. É observada, por exemplo, no reino animal, onde 
quanto mais perfeito é o ser, maior é a variedade de órgãos encarregados de funções 
diferentes; nota-se nas sociedades humanas, nas quais, quanto mais complexo é o corpo social, 
tanto maior e mais íntima é a relação entre a função e o órgão. À medida que a sociedade 
aumenta, aparecem novos órgãos destinados a substituir o órgão único, primitivamente 
encarregado de todas as funções.” (FAYOL, 1990, p. 44) 

(013) “A função administrativa tem por órgão e instrumento o corpo social. Enquanto as outras 
funções põem em jogo a matéria-prima e as máquinas, a função administrativa restringe-se 
somente ao pessoal.” (FAYOL, 1990, p. 43, grifos do autor) 

(014) “Examinaremos a seguir os órgãos do corpo social, bem como os indivíduos que compõem 
esses órgãos, e descobriremos quais as condições que uns e outros devem preencher para que o 
corpo social seja bem constituído” (FAYOL, 1990, p. 79) 

(015) “Se um chefe sagaz não puser as coisas em ordem, surgirão usurpações a perturbar a marcha 
dos negócios, comprometendo-os” (FAYOL, 1990, p. 49) 

(016) “Quando se manifesta uma falha na disciplina ou quando o entendimento ou a harmonia entre 
os chefes e os subordinados deixa algo a desejar, [...] quase sempre, o mal é uma consequência 
da incapacidade dos chefes. [...] Sempre observei que os operários franceses são obedientes e 
mesmo abnegados, quando bem dirigidos.” (FAYOL, 1990, p. 46-47) 

(017) “O modo de retribuição do pessoal pode ter influência considerável sobre a marcha dos 
negócios.” (FAYOL, 1990, p. 50) 

(018) “O espírito público está profundamente convencido de que a disciplina é absolutamente 
necessária ao bom andamento dos negócios e de que nenhuma empresa poderia prosperar sem 
ela. Esse conceito tem sido expresso com grande vigor nos manuais militares, onde se lê: ‘a 
disciplina é a principal força dos exércitos’. Eu aprovaria sem reservas esse aforismo se fosse 
seguido deste outro: ‘a disciplina é tal como a fazem os chefes’. [...] O estado de disciplina de 
um corpo social qualquer depende essencialmente do valor dos chefes.” (FAYOL, 1990, p. 46) 

(019) “É conhecida a fórmula da ordem material: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu 
lugar. A fórmula da ordem social é idêntica: um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu 
lugar.” (FAYOL, 1990, p. 59) 

(020) “Compare-se, frequentemente, o corpo social das empresas a uma máquina, a um vegetal, a 
um animal. As expressões ‘máquina administrativa’ e ‘engrenagem administrativa’ dão ideia 
de um organismo que obedece ao impulso do chefe e no qual todas as partes, bem ligadas, se 
movem harmoniosamente, visando ao mesmo fim. E isso é excelente. Mas elas poderiam, 
também, dar a impressão de que, como a engrenagem mecânica, a engrenagem administrativa 
não pode transmitir movimento sem perda de força. É essa uma ideia falsa: a engrenagem 
administrativa – todo chefe intermediário – pode e deve ser produtora de movimento e de 
ideias. Há sempre em cada uma dessas engrenagens, em cada um desses chefes intermediários, 
uma força de iniciativa que, bem empregada, pode aumentar consideravelmente o poder de 
ação do chefe da empresa. Não é pois unicamente no desperdício da força inicial, através da 
multiplicidade das transmissões, que se deve procurar o limite de ação de um organismo 
administrativo. É, antes, na insuficiência da autoridade superior: a força centrífuga prevalece 
quando a força centrípeta enfraquece.” (FAYOL, 1990, p. 84) 
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(021) “A vida vegetal tem sido, também, objeto de inúmeras aproximações com a vida social. Do 
ponto de vista do desenvolvimento, do tenro e único caule da arvorezinha brotam ramos que se 
multiplicam e se cobrem de folhas. E a seiva leva a vida a todos os galhos, mesmo aos mais 
frágeis, como a ordem superior leva a atividade até às extremidades mais ínfimas e às mais 
afastadas do corpo social. As árvores ‘não crescem até o céu’, os corpos sociais têm também 
seus limites. Tratar-se-á de insuficiente força de ascensão da seiva no primeiro caso e de 
insuficiente capacidade administrativa no segundo? Mas certa força, certo poder que a árvore, 
pelo se desenvolvimento, sozinha não consegue alcançar pode ser consequência do 
agrupamento, da justaposição, da floresta. Isto é o que a empresa obtém por intermédio dos 
convênios, escritórios comerciais, trustes, federações. Cada unidade, conservando ampla 
autonomia, presta à comunidade um concurso que lhe é largamente compensador. A partir de 
certa ordem de grandeza, que não pode ser senão dificilmente excedida, o agrupamento por 
justaposição é o meio de constituir poderosas associações e desenvolver individualidades ou 
coletividades vigorosas, com o mínimo de esforço administrativo.” (FAYOL, 1990, p. 84-85) 

(022) “É, sobretudo, ao animal que o ser social é amiúde comparado. O homem desempenha no 
corpo social papel análogo ao da célula no animal: célula única na empresa rudimentar, 
milésima parte do corpo social na grande empresa. O desenvolvimento do organismo opera-se 
pelo grupamento das unidades (homens ou células), pelos órgãos que vão aparecendo, 
diferenciando-se, aperfeiçoando-se, à medida que aumenta o número de elementos reunidos. 
No ser social, como no animal, pequeno número de funções essenciais realiza uma variedade 
infinita de operações. Podem ser feitas inúmeras aproximações entre as funções das duas 
espécies de organismos. O sistema nervoso, principalmente, tem grandes analogias com o 
serviço administrativo. Presente e ativo em todos os órgãos, ele não tem geralmente nenhum 
membro especial e não é visível ao observador superficial. Recolhe, em todos os pontos, as 
sensações e as transmite primeiro aos centros inferiores, centros reflexos, e daí, se necessário, 
ao cérebro, à direção. Desses centros, ou do cérebro, parte em seguida a ordem que, por um 
caminho inverso, chega ao membro ou serviço que deve executar o movimento. O corpo social 
tem, como o animal, seus atos reflexos e ganglionários executados sem intervenção imediata 
da autoridade superior. Sem a ação nervosa ou administrativa, o organismo se transforma 
numa massa inerte e desaparece rapidamente.” (FAYOL, 1990, p. 85; p. 134) 

(023) “Segundo Barnard, as organizações são por natureza essencialmente sistemas cooperativos. As 
pessoas cooperam pelo objetivo da organização, que é um sistema de atividades ou forças de 
duas ou mais pessoas coordenadas conscientemente. As organizações são veículos da ação 
social: a estrutura e os processos da sociedade são alcançados através das organizações 
formais. As organizações sempre têm um propósito moral. Inocular este propósito moral em 
todas as partes da organização é a tarefa mais significativa do executivo.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 218) 

(024) “Para que o estado-maior possa bem desempenhar essa parte de seu papel, é preciso livrá-lo de 
toda responsabilidade na marcha dos serviços. Nenhuma outra parte do organismo social 
reclama da parte do chefe da empresa mais atenção.” (FAYOL, 1990, p. 97) 

(025) “Sua incompetência é inadmissível na função especial característica da empresa: técnica na 
indústria, comercial no comércio, política no Estado, militar no exército, religiosa na igreja, 
médica no hospital, pedagógica na escola, etc.” (FAYOL, 1990, p. 98) 

(026) “O problema da formação dos agentes preocupa vivamente todas as categorias de 
organizações – industriais, comerciais, militares, políticas, religiosas, sociais.” (FAYOL, 1990, 
p. 105) 

(027) “Se substituirmos por uma só grande empresa certo número de outras [...], a concentração 
industrial, assim realizada, produzirá diversos efeitos [...]: dando nascimento a grandes 
organismos, requererá o concurso de homens de maior envergadura que os anteriormente 
necessários.” (FAYOL, 1990, p. 105) 

(028) “Como qualquer entidade, a família tem necessidade de administração, isto é, de previsão, de 
organização, de comando, de coordenação e de controle. A família poderia ser uma excelente 



189 

escola de administração; os princípios, os procedimentos, os métodos, instilando-se 
naturalmente no espírito das crianças, constituiriam noções transmissíveis e perceptíveis.” 
(FAYOL, 1990, p. 119) 

(029) “O corpo social em peso sente-se atingido pela amputação de um de seus membros e, 
sobretudo, de um membro importante. A segurança de cada um dos agentes seria abalada, sua 
confiança no futuro e, consequentemente, seu zelo diminuiriam, se ele não tivesse a convicção 
de que a operação era necessária e justa.” (FAYOL, 1990, p. 122) 

(030) “Seria excessiva imprudência não fazer, periodicamente, inspeções de todos os órgãos de uma 
máquina, sobretudo de máquina complicada. Fica-se exposto a maus rendimentos, acidentes e 
mesmo catástrofes. [...] A necessidade de revisões periódicas das máquinas administrativas 
não é menor, mas tais revisões são infinitamente menos realizadas. [...] Enquanto se sabe 
perfeitamente o que deve ser um órgão ou uma peça de máquina em bom estado, não se têm, 
geralmente, noções precisas sobre o que constitui o organismo que tem a seu cargo uma 
função ou um dos elementos desse organismo.” (FAYOL, 1990, p. 124) 

(031) “[...] sinais de uma incontestável descoordenação: [...] ninguém pensa no interesse geral. A 
iniciativa e o devotamento estão ausentes.” (FAYOL, 1990, p. 127) 

(032) “A palavra administração é usada tão frequentemente no dia-a-dia, que parece não haver 
dúvidas com relação ao seu significado. O mesmo acontece com palavras como organização, 
administrador, gerente, eficiência e eficácia e outras.” (MAXIMIANO, 2005, p. 4) 

(033) “Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo (ou 
conjunto de objetivos). Além de objetivos e recursos, as organizações têm dois outros 
componentes importantes: processos de transformação e divisão do trabalho.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 4) 

(034) “Pronto, você já começou a estudar administração. Ou será que devemos dizer gestão, 
gerenciamento ou gerência? Tanto faz, você verá logo em seguida.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
4) 

(035) “Administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O 
processo administrativo abrange cinco tipos principais de decisões, também chamadas 
processos ou funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 6) 

(036) “A administração é importante em qualquer escala de utilização de recursos para realizar 
objetivos – individual, familiar, grupal, organizacional ou social. [...] Pense na maior de todas 
as organizações, o Governo. Pense em si próprio e em sua família como administradores de 
recursos e tomadores de decisões.” (MAXIMIANO, 2005, p. 6) 

(037) “Há poucos aspectos da vida contemporânea que não sejam influenciados por alguma espécie 
de organização. A sociedade moderna é uma sociedade organizacional.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 7) 

(038) “Administradores competentes são recursos sociais importantes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 7) 
(039) “Administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O 

processo administrativo abrange cinco tipos principais de decisões, também chamadas 
processos ou funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. [...] A 
administração é importante em qualquer escala de utilização de recursos para realizar 
objetivos – individual, familiar, grupal, organizacional ou social. [...] Pense na maior de todas 
as organizações, o Governo. Pense em si próprio e em sua família como administradores de 
recursos e tomadores de decisões.” (MAXIMIANO, 2005, p. 6) 

(040) “Escola é uma linha de pensamento ou conjunto de autores que usaram o mesmo enfoque, 
escolheram o mesmo aspecto específico para analisar, ou adotaram o mesmo raciocínio: escola 
das relações humanas, escola japonesa.” (MAXIMIANO, 2005, p. 8) 
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(041) “Figura 1.5: principais enfoques estudados neste livro e os períodos em que se desenvolveram. 
[...] Humanismo, [...] Relações Humanas, [...] Gestão de Pessoas. [...] Enfoque humanístico.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 9) 

(042) “Qual é o melhor modelo, enfoque ou escola? [...] Tudo depende.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
9) 

(043) “Os conhecimentos administrativos são produzidos pela observação e análise crítica da 
experiência prática das organizações e de seus administradores. Há duas fontes principais 
desses conhecimentos: a própria experiência prática e os métodos científicos.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 10) 

(044) “O administrador atual dispõe de um considerável acervo teórico, que faz parte da cultura 
coletiva e é produto da transmissão de conhecimentos empíricos desde que as primeiras 
organizações humanas foram criadas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 11) 

(045) “A experiência prática continua sendo uma importante fonte de conhecimentos sobre como 
administrar. Muitas contribuições teóricas continuam a ser feitas por praticantes da 
administração, que refletem e registram sua própria experiência. É o caso de Henri Fayol, 
Chester Barnard, Akio Morita, Lee Iacocca, Taiichi Ohno, Ricardo Semler, Andrew Grove e 
outros executivos que escreveram suas memórias administrativas. Também pertencem a essas 
contribuições as biografias de líderes de todos os tipos de organizações.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 11) 

(046) “A moderna teoria geral da administração, que você estuda hoje, tem muitos conceitos que 
foram criados pelos primeiros administradores. Esses conceitos, ao longo dos séculos, 
evoluíram continuamente, influenciados pelas circunstâncias de cada momento histórico.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 14) 

(047) “[...] A história da administração é a história de cidades, governos, exércitos e organizações 
religiosas. Somente nos últimos 200 anos, a partir da Revolução Industrial, a grande empresa 
industrial passa a ser dominante no cenário das organizações e das ideias administrativas. Nos 
últimos 50 anos do século XX, a maior parte da atividade econômica é devida ao setor de 
serviços e não à indústria, criando a necessidade de novos conceitos de administração.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 14) 

(048) “3000 a.C., Mesopotâmia: Civilização suméria. Escrituração de operações comerciais. 
Primeiros dirigentes e funcionários administrativos profissionais. Século XXVI a.C., Egito: 
Construção da grande pirâmide. Evidências de planejamento, organização e controle 
sofisticados.” (MAXIMIANO, 2005, p. 15) 

(049) “No limiar do século XXI, mudanças em todos o tipos de ambientes – competitivo, 
tecnológico, econômico, social – levaram ao surgimento de novos conceitos e técnicas para 
administrar as organizações. Essas inovações na teoria e na prática são chamadas novos 
paradigmas da administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 19)  

(050) “Paradigmas são modelos ou padrões, que servem como marcos de referência, para explicar às 
pessoas como lidar com diferentes situações e ajudá-las nisso.” (MAXIMIANO, 2005, p. 19) 

(051) “Figura 1.10: Mudanças de paradigmas na passagem para o terceiro milênio. Paradigmas 
tradicionais: 1) Revolução Industrial – substituição e potencialização do trabalho humano por 
máquinas. 2) Classe operária numerosa, em conflito com uma classe de patrões e gerentes. 3) 
Trabalhador especializado – operador de máquinas qualificado apenas para a realização de 
uma tarefa. 4) Emprego e carreira estáveis. 5) Grandes estruturas organizacionais. 6) Ênfase na 
eficiência. 7) Interesse da empresa e do acionista. Paradigmas do Terceiro Milênio: 1) 
Revolução digital – substituição e potencialização das funções humanas de decisão, 
comunicação e informação por computadores. 2) Trabalhadores em serviços e do 
conhecimento e profissionais liberais mais numerosos que os operários clássicos. 3) Grupos de 
trabalhadores autogeridos e polivalentes, com educação de nível superior. 4) Desemprego, 
empregabilidade, terceirização, economia informal, empreendedorismo. 5) Estruturuas 
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organizacionais enxutas. 6) Ênfase na competitividade. 7) Ética e responsabilidade social, 
cidadania empresarial.” (MAXIMIANO, 2005, p. 21) 

(052) “Qualidade de vida. Questões que no passado seriam irrelevantes, muitas delas ligadas a 
administração de recursos humanos, assumiram dimensão considerável para o empregador do 
presente. Saúde e educação do empregado e de sua família, benefícios, participação nos 
resultados da empresa, stress do executivo, entre outros, são assuntos que fazem parte da 
agenda do administrador moderno.” (MAXIMIANO, 2005, p. 21) 

(053) “A administração é praticada desde que existem os primeiros agrupamentos humanos. Nas 
sociedades primitivas, as expedições para a caça de grandes animais eram empreendimentos 
coletivos precedidos de decisões de planejamento, divisão do trabalho e logística. Era preciso 
antecipar a rota da migrações da caça, definir o local onde os caçadores acampariam, preparar 
víveres e armas. Essa expedições, embriões de empresas, tinham líderes, que eram os 
protótipos dos gerentes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 24-25) 

(054) “Uma das mais antigas tentativas de estabelecer princípios de administração está documentada 
na Bíblia. Trata-se do conselho de Jetro, recomendando a Moisés que nomeasse chefes de 10, 
100 e 1.000. [...] Jetro [– sogro de Moisés, o líder do povo Hebreu no século XIV a.C. – foi] o 
primeiro consultor de executivos da História.” (MAXIMIANO, 2005, p. 25-50) 

(055) “Muitas ideias e técnicas da atualidade têm raízes antigas e procuram resolver problemas que 
as organizações sempre enfrentaram e continuarão a enfrentar. Ao longo dos séculos, essas 
ideias e técnicas, influenciadas pelas circunstâncias de cada momento histórico, evoluíram 
continuamente.” (MAXIMIANO, 2005, p. 25) 

(056) “Com a revolução urbana, surgiram as cidades e os estados. Essas primeiras organizações 
formais demandaram a criação de práticas administrativas que se estabilizariam e evoluiriam 
nos séculos seguintes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 25) 

(057) “Reconhecidas nas campanhas de Mao Tsé-Tung e Ho Chi Minhm as teorias de Sun Tzu 
chamaram a atenção do Ocidente. A arte da guerra é um manual de recomendações que 
sobreviveu à passagem dos séculos por tratar de princípios fundamentais permanentes, sobre 
planejamento, comando e doutrina, entre outros assuntos. Alguns deles são reconhecidos como 
de grande utilidade na administração de todos os tipos de organizações.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 29) 

(058) “Das inúmeras ideias renascentistas a respeito da administração, as de Maquiavel contam-se 
entre as mais influentes. [...] Maquiavel pode ser entendido como um analista do poder e do 
comportamento dos dirigentes em organizações complexas. Se tivesse vivido na segunda 
metade do século XX, certamente seria um escritor de textos de administração e liderança. [...] 
As ideias de Maquiavel a respeito de liderança continuam atuais e alinhadas com os mais 
avançados conceitos sobre esse tema.” (MAXIMIANO, 2005, p. 41-42) 

(059) “A Reforma Protestante, no século XVI, modificou certos valores que influenciavam a cultura 
empresarial e criou novos paradigmas para a administração das organizações. [...] A 
exploração do trabalho alheio tornou-se meio para o aumento da prosperidade. O conflito entre 
mão-de-obra e propriedade substituiu o clima de cooperação que vigorava no período 
medieval. A ética protestante deu um grande impulso às motivações do capitalismo, embora 
este tivesse se desenvolvido independentemente de qualquer impulso religioso.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 42) 

(060) “Em 1800, [na Escócia, Robert] [...] Owen começou uma experiência em administração 
iluminista e paternalista, com base em sua crença em que o ser humano era produto do meio e, 
portanto, podia ser melhorado. Entre os benefícios que ofereceu a seus trabalhadores, estavam 
moradia, educação gratuita para as crianças e um armazém sem fins lucrativos. A idade 
mínima para o trabalho foi aumentada de cinco para dez anos e o dia de trabalho foi reduzido, 
para toda a força de trabalho, de 14 para 12 horas. [...] Com sua experiência, Owen provou que 
[...] os trabalhadores podiam ser motivados por um ‘toque’ humanista. [...] No campo da 
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experiência prática, Owen antecipou muitas conclusões que a experiência de Hawthorne e a 
escola de relações humanas viriam a ampliar e explicitar.” (MAXIMIANO, 2005, p. 47) 

(061) “Na passagem para o século XX, a história da administração passa para uma fase 
completamente diferente. É quando entram em cena a administração científica e outras 
importantes tendências da moderna administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 48-49) 

(062) “Portos e aeroportos, organizações multilaterais, como consórcios de empresas, prefeituras de 
grandes cidades, entrepostos de abastecimento, cooperativas, montadoras de veículos de todos 
os tipos, organizações responsáveis por eventos como as Olimpíadas ou corridas de Fórmula 1, 
e outros empreendimentos similares, são colméias ou condomínios de organizações. Esses 
condomínios são complexos e seus problemas de administração são muito mais difíceis que 
aqueles de organizações singulares, por maiores que sejam.” (MAXIMIANO, 2005, p. 315) 

(063) “A passagem para o século XX marcou o início de um grande avanço para a administração. 
Esse avanço foi impulsionado pela expansão da Revolução Industrial na América, que criou 
uma nova realidade para as organizações. [...] Essa escala [nova e bem maior] de operações 
exigiu o desenvolvimento de métodos totalmente novos de administração. Essa evolução teve 
a participação de muitas pessoas. Uma das mais importantes foi Frederick Winslow Taylor. 
Ele e seus seguidores transformaram a administração da eficiência do trabalho em um corpo 
de conhecimentos com vida própria.” (MAXIMIANO, 2005, p. 53-54) 

(064) “Outra pessoa [(além de Frederick Taylor)] que deixou uma grande contribuição prática para 
resolver problemas de eficiência foi Henry Ford, criador da linha de montagem móvel. 
Finalmente, Alfred Sloan, um dos primeiros presidentes da General Motors, criou a estrutura 
organizacional que completou o modelo da grande corporação que domina o cenário social do 
século XX em diante.” (MAXIMIANO, 2005, p. 54) 

(065) “A organização de qualquer grande empresa industrial moderna é uma combinação dos 
princípios de eficiência de Taylor, das técnicas de produção de Ford e da estrutura de Sloan.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 54) 

(066) “Em 1895, Taylor apresentou à Sociedade o que é considerado o primeiro trabalho da 
administração científica: A piece-rate system. [...] Taylor argumentou que a administração 
deveria primeiro procurar descobrir quanto tempo levaria para que um homem, dando o 
melhor de si, completasse uma tarefa. A administração poderia então estabelecer um 
pagamento por peça de forma que o trabalhador se visse compelido a trabalhar o suficiente 
para assegurar remuneração razoável.” (MAXIMIANO, 2005, p. 56) 

(067) “Com o passar dos anos [(em relação a 1895)], a questão dos salários passou para plano 
secundário, porque ficou evidente que constituía tão-somente um aspecto de um contexto 
muito maior. Na segunda fase do movimento de administração científica, a ênfase deslocou-se, 
da produtividade do trabalhador, para o aprimoramento dos métodos de trabalho. Esta segunda 
fase corresponde ao estudo Shop management, de 1903. [...] Taylor fez o que se tornara a 
característica distinção entre o homem médio e o homem de primeira classe. Segundo Taylor, 
o homem de primeira classe é altamente motivado e realiza seu trabalho sem desperdiçar 
tempo nem restringir sua produção. Idealmente, tal pessoa deveria ser selecionada para a tarefa 
que lhe fosse mais apropriada e incentivada financeiramente.” (MAXIMIANO, 2005, p. 57-
58) 

(068) “A prosperidade máxima de cada empregado significa não apenas salários mais altos mas 
também, e mais importante, significa o desenvolvimento de cada homem à sua condição de 
eficiência máxima.” (TAYLOR apud MAXIMIANO, 2005, p. 59) 

(069) “A maioria das pessoas acredita que os interesses fundamentais dos empregados e 
empregadores são antagônicos. A administração científica no entanto, tem por princípio que os 
verdadeiros interesses dos dois são idênticos.” (TAYLOR apud MAXIMIANO, 2005, p. 59) 

(070) “Toda atividade cerebral deve ser removida da fábrica e centralizada no departamento de 
planejamento, propunha Taylor. [...] Estas recomendações foram abandonadas e ficaram entre 
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as proposições da administração científica que não sobreviveram à passagem do tempo e à 
modernização das organizações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 59) 

(071) “A ferramenta que lida com a complexidade é o enfoque sistêmico (ou pensamento 
sistêmico).” (MAXIMIANO, 2005, p. 315) 

(072) “Em 1907, os dois se encontraram e Gilbreth tornou-se um apóstolo das ideias de Taylor.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 62) 

(073) “As ideias de Gantt [(1861-1919)] estavam impregnadas de um idealismo que pregava a 
cooperação entre patrões e empregados, em lugar do autoritarismo daqueles e da militância 
destes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 63) 

(074) “Hugo Munsterberg (1863-1916) é reconhecido visionário que previu o futuro da psicologia. 
[...] Em 1910, Munsterberg e seus alunos começaram a realizar pesquisas visando a aplicação 
da psicologia à indústria. Em 1913, publicou o livro Psychology and Industrial Efficiency. 
Nesse livro, Munsterberg começa elogiando Taylor. Em seguida, propõe que o papel dos 
psicólogos na indústria deve ser: 1) ajudar a encontrar os homens mais capacitados para o 
trabalho. 2) definir as condições psicológicas mais favoráveis ao aumento da produção. 3) 
produzir as influências desejadas, na mente humana, do interesse da administração. [...] Por 
volta de 1920, a psicologia industrial estava estabelecida como ramo importante da 
administração de empresas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 63-64) 

(075) “Munsterberg desenvolveu alguns dos primeiros testes de seleção de pessoal e era convidado 
frequentemente para dar consultoria a grandes empresas industriais.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
64) 

(076) “A administração científica experimentou altos e baixos. Muitos auto-intitulados ‘especialistas 
em eficiência’, além de charlatães sem qualificação, propuseram-se a oferecer consultoria 
orientada exclusivamente para os aspectos físicos do trabalho, ignorando as necessidades e 
atitudes dos trabalhadores. Esse desvio ajudou a divulgar a imagem da administração científica 
como proposta fria e calculista, que enxergava os seres humanos como meras peças do 
processo produtivo.” (MAXIMIANO, 2005, p. 65) 

(077) “É provável que o taylorismo [...] tivesse tido êxito qualquer que fosse o estágio de 
desenvolvimento da indústria na época em qualquer contexto ideológico.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 65) 

(078) “Os sistemas são feitos de dois tipos de componentes ou partes: I. Físicos ou concretos, ou 
itens materiais, como equipamentos, máquinas, peças, instalações e até mesmo pessoas. Esse é 
o hardware dos sistemas; II. Conceituais ou abstratos, como conceitos, idéias, símbolos, 
procedimentos, regras, hipóteses e manifestações do comportamento intelectual ou emocional. 
Esse é o software dos sistemas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 317, grifos do autor) 

(079) “Entrando neste exato instante em qualquer fábrica de grande porte, em qualquer lugar do 
planeta, você poderá constatar que Taylor e Ford iriam sentir-se em casa. Linhas de montagem 
correm carregando todos os tipos de produtos, em diferentes estágios de acabamento. 
Engenheiros de produção ou especialistas em organização e métodos continuam circulando, 
fazendo anotações em pranchetas, desenhando fluxogramas, cronometrando e filmando 
operações. A tecnologia sofisticou-se, há robôs ao lado de pessoas, computadores, 
cronômetros digitais e câmaras de vídeo. No entanto, os princípios são exatamente os mesmos. 
Taylor continua a ter razão: as técnicas são apenas auxiliares dos princípios.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 69-70) 

(080) “Nos últimos anos de sua vida, Fayol dedicou-se a divulgar princípios de administração, que 
se baseavam em sua experiência. Ele fundou o Centro de Estudos Administrativos e passou a 
coordenar reuniões semanais das quais participavam importantes industriais, funcionários do 
governo, escritores, filósofos e militares.” (MAXIMIANO, 2005, p. 73) 

(081) “De acordo com Fayol, a administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos 
humanos (família, negócios, governo), que sempre exigem algum grau de planejamento, 
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organização, comando, coordenação e controle. Portanto, todos deveriam estudá-la, o que 
exigiria uma teoria geral da administração que pudesse ser ensinada.” (MAXIMIANO, 2005, 
p. 74) 

(082) “Fayol considerava a empresa como sistema racional de regras e de autoridade, que justifica 
sua existência na medida em que atende ao objetivo primário de fornecer valor, na forma de 
bens e serviços, a seus consumidores. Essa ideia aplica-se a qualquer tipo de organização, 
embora Fayol tivesse usado como ponto de partida uma empresa industrial.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 75) 

(083) “Em 1937, Luther Gulick e Lyndall Urwick publicaram [...] sua versão das funções do gerente, 
ampliando a ideia de Fayol: (1) Planejamento (Planning); (2) Organização (Organizing); (3) 
Pessoas (Staffing); (4) Direção (Directing); (5) Coordenação (Coordnating); (6) Informação e 
controle (Reporting); (7) Orçamentação (Budgeting). Em inglês, as iniciais das palavras 
formam a sigla POSDCORB.” (MAXIMIANO, 2005, p. 77) 

(084) “Ralph C. Davis, em 1927, [...] em seu primeiro livro, Princípios de Organização e 
administração da fábrica, declarou que as funções e princípios fundamentais da administração 
das fábricas eram universais, reiterando uma ideia de Fayol.” (MAXIMIANO, 2005, p. 77) 

(085) “Em 1950, William H. Newman, da Universidade de Colúmbia, publicou o livro Ação 
Administrativa, no qual definiu a administração como ‘a orientação, liderança e controle do 
esforço de um grupo de indivíduos para a realização de algum objetivo comum’.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 78) 

(086) “Em 1954, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou o Manual 25-1, com o título de 
Processo administrativo. [...] Mais tarde, os militares americanos particularmente os da Força 
Aérea, tiveram grande influência no desenvolvimento de técnicas e conceitos de administração 
de projetos.” (MAXIMIANO, 2005, p. 78) 

(087) “Harold Koontz e Cyril O’Donnell, da Universidade da Califórnia, no livro Princípios de 
Administração, 1955, definiram a administração como ‘o processo de fazer coisas por meio de 
outras pessoas’. [...] O livro tornou-se referência e até os anos 70 ainda era usado como livro-
texto em muitas escolas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 78) 

(088) Organizações são (1) entidades sociais que (2) são dirigidas por metas, (3) são desenhadas 
como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e (4) são ligadas ao 
ambiente externo. [...] Uma organização existe quando as pessoas interagem para realizar 
funções essenciais que auxiliam a alcançar metas. (DAFT, 2003, p. 11) 

(089) “O enfoque sistêmico é também uma ferramenta para planejar e montar sistemas que 
produzam resultados.” (MAXIMIANO, 2005, p. 321) 

(090) “Nos anos 50, quando vigoravam as estruturas e os comportamentos hierárquicos, a APO 
surgiu como uma mensagem em favor dos métodos participativos. Fez muito sucesso nos anos 
60 e 70, mas sua popularidade como sistema para a implementação de estratégias declinou nos 
anos seguintes. No final dos anos 90, quando os métodos participativos substituíam os 
hierárquicos, a essência da APO tornou-se redundante. No entanto, seus três componentes [...] 
[ –  objetivos específicos, tempo definido e feedback sobre o desempenho –] permanecem 
válidos em qualquer metodologia de administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 80) 

(091) “A definição do processo administrativo apresentada no início do livro compreende cinco 
funções: planejamento, organização, liderança (e outros processos da gestão de pessoas), 
execução e controle.” (MAXIMIANO, 2005, p. 80) 

(092) “O processo [administrativo] como um todo e cada uma dessas funções [ – planejamento, 
organização, liderança, execução e controle –] é um sistema de raciocínio, com entrada de 
informações e saída de decisões. As decisões que saem de um processo são entradas para 
outro.” (MAXIMIANO, 2005, p. 80) 
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(093) “Administrar é uma questão de atitude. Algumas pessoas, organizações e comunidades 
recebem as informações e não as processam ou as processam mal.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
81) 

(094) “O processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. [...] 
Compreende três etapas principais: [...] aquisição dos dados de entrada; [...] processamento 
dos dados de entrada; [...] preparação de um plano.” (MAXIMIANO, 2005, p. 81-83) 

(095) “Autoridade (a rigor, autoridade formal) é o direito legal que os chefes ou dirigentes têm de 
dirigir ou comandar o comportamento dos integrantes de sua equipe, chamados subordinados, 
colaboradores ou funcionários, dependendo do tipo de organização. (Subordinado é uma 
palavra que está caindo em desuso, por ter conotação negativa.)” (MAXIMIANO, 2005, p. 81-
87) 

(096) “Como os gerentes têm responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, as organizações 
lhes dão autoridade sobre essas mesmas pessoas (e outros recursos).” (MAXIMIANO, 2005, 
p. 87) 

(097) “O processo de execução consiste em realizar atividades planejadas, envolvendo dispêndio de 
energia física e intelectual. [...] O processo de execução não é distinto dos outros processos de 
administração. Planejamento, organização e controle, por consumirem energia, envolvem 
processos de execução e, de forma geral, os quatro processos se inter-relacionam.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 92) 

(098) “No centro do processo administrativo, estão as pessoas. A administração é uma competência 
intelectual, mas também interpessoal. Para planejar, controlar e, principalmente, organizar e 
executar, os administradores precisam de pessoas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 96) 

(099) “Como dizem March e Simon na abertura de seu livro Organizations, é mais fácil mostrar as 
organizações do que tentar defini-las. [...] Certas organizações, as fábricas, são máquinas que 
produzem outras máquinas, que se juntam em máquinas maiores.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
99-100) 

(100) “Todos os grupos sociais são organizações? A resposta é não. Os grupos sociais dividem-se 
em duas grandes categorias: primários e secundários. [...] Em todo grupo sempre há algum 
grau de definição de objetivos, uso de recursos, divisão de trabalho e processos de 
transformação. Para resolver problemas com algum grau de complexidade, ou para administrar 
sistemas complexos de recursos, os grupos primários comportam-se eventualmente como 
organizações. No entanto, não são organizações formais permanentes, como uma empresa ou a 
Prefeitura. Essa é a diferença: todos os grupos sociais têm os elementos que definem as 
organizações. Alguns são organizações formais, regidas por regulamentos, enquanto outros 
são grupos sociais primários ou informais, regidos por relações pessoais.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 100) 

(101) “A burocracia é um estágio na evolução das organizações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 101) 
(102) “Em 1930, o sociólogo americano Talcott Parsons traduziu A ética protestante e o espírito do 

capitalismo, projetando-o no cenário internacional.” (MAXIMIANO, 2005, p. 101) 
(103) “De acordo com Weber, as organizações formais modernas baseiam-se em leis, que as pessoas 

aceitam por acreditarem que são racionais, isto é, definidas em função do interesse das 
próprias pessoas e não para satisfazer aos caprichos arbitrários de um dirigente. As pessoas 
que integram as organizações modernas também aceitam que algumas pessoas representem a 
autoridade da lei: guardas de trânsito, juízes, prefeitos e gerentes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
101) 

(104) “Qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 101) 

(105) “A pessoa que ocupa um cargo investido de autoridade é um superior e está subordinado a 
uma legislação que define os limites de seus poderes, dentro dos quais pode dar ordens e deve 
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ser obedecido. A obediência de seus funcionários não lhe é devida pessoalmente, mas ao cargo 
que ocupa.” (MAXIMIANO, 2005, p. 103) 

(106) “Para o cientista Amitai Etzioni, o tipo ideal de Weber aplica-se particularmente a empresas e 
governo, mas não abrange todas as organizações. O humanista Etzioni acredita que as 
organizações são unidades sociais, que têm objetivos específicos, e por isso não se encaixam 
num modelo universal.” (MAXIMIANO, 2005, p. 103) 

(107) “[Segundo Etzioni,] a obediência é a relação em que uma pessoa comporta-se de acordo com a 
orientação que é dada por outra e apoia-se no poder desta segunda pessoa. O tipo de poder 
determina o tipo de obediência (ou envolvimento, ou, ainda, contrato psicológico), que define 
a natureza da organização.” (MAXIMIANO, 2005, p. 103) 

(108) “Charles Perrow está entre os que acreditam que o tipo ideal de Weber nunca é alcançado, 
porque as organizações são essencialmente sistemas sociais, feitos de pessoas, e as pessoas 
não existem apenas para as organizações. As pessoas, segundo Perrow, têm interesses 
independentes das organizações em que vivem ou trabalham e levam para dentro delas toda a 
sua vida externa.” (MAXIMIANO, 2005, p. 108) 

(109) “De fato, o modelo weberiano parece retratar com mais propriedade as organizações 
mecanicistas, pouco dinâmicas, orientadas basicamente para as atividades padronizadas e 
repetitivas. Quando há muita mudança, as eficiências da burocracia não podem ser 
alcançadas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 108) 

(110) “As organizações são ferramentas sociais.” (MAXIMIANO, 2005, p. 108) 
(111) “Na década de 1960, a pesquisa sobre as organizações permitiu a identificação de modelos 

alternativos ao topo ideal weberiano. Esses modelos retratam as organizações cujo 
funcionamento depende mais das pessoas do que das regras impessoais do tipo ideal de 
Weber. Recebem designações como “modelo pós-burocrático, modelo orgânico e Sistema 4.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 112) 

(112) “Capítulo 6: Evolução da Escola Clássica.” (MAXIMIANO, 2005, p. 121) 
(113) “No início do século XX, Taylor e Ford, e seus seguidores, tinham dado grandes contribuições 

para sistematizar a administração das atividades produtivas. [...] Com o crescimento, no 
entanto, as grandes empresas começaram a demandar mais do que a organização do chão de 
fábrica. [...] Era isso que faltava na administração científica: conceitos e técnicas para 
estruturar essas empresas [...]. Começou a ficar evidente a necessidade de uma teoria da 
administração geral – um sistema de conhecimentos para administrar as operações 
organizacionais em seu todo. Foi esse o estágio seguinte no desenvolvimento da teoria.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 122) 

(114) “As grandes organizações existem há muito tempo. [...] Foram empregadas 100.000 pessoas 
ao longo de 20 anos, para construir a pirâmide de Quéops. [...] Certamente havia um estrutura 
organizacional e políticas de administração de recursos humanos.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
122) 

(115) “No entanto, as ideias sistemáticas para ajudar os administradores a lidar com a estrutura total 
das organizações, e não apenas com suas atividades produtivas, só começaram a surgir em 
meados do século XIX. No final da década de 1920, essas ideias já estavam maturadas e 
tinham assumido a estatura de teorias sustentadas por uma experiência prática de sucesso. 
Daniel McCallum e Harrington Emerson foram os precursores dos grandes avanços nessa área, 
cujas figuras mais importantes são Pierre du Pont e Alfred Sloan.” (MAXIMIANO, 2005, p. 
122) 

(116) Organização: Duas ou mais pessoas trabalhando juntas e de modo estruturado para alcançar 
um objetivo específico ou um conjunto de objetivos. (STONER; FREEMAN, 1999, p. 4) 
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(117) Administração: Processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da 
organização, e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar objetivos 
estabelecidos. (STONER; FREEMAN, 1999, p. 4) 

(118) “Emerson admirava os esforços organizacionais do General Von Moltke, que tinha 
desenvolvido o conceito de Estado-Maior (linha e assessoria, line and staff) e transformado o 
exército prussiano em uma eficiente máquina de guerra em meados do século XIX. [...] Na 
prática, esse conceito já tinha sido usado por Alexandre Magno, 2.000 anos antes. [...] 
Emerson propôs os princípios da assessoria para as empresas industriais. [...] Mais que uma 
proposição teórica, as ideias de Emerson foram efetivamente adotadas pelas ferrovias e, em 
seguida, pelas empresas siderúrgicas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 123-124) 

(119) “Em escala muito maior, a transição da administração científica para a administração geral de 
grandes organizações foi obra de Pierre du Pont (1870-1954) e Alfred Sloan (1875-1966). 
Pierre du Pont foi, no início do século XX, o inovador que criou e implantou técnicas de 
administração, finanças e operações em duas grandes corporações: DuPont e General Motors. 
A partir de 1915, foi o presidente da empresa [DuPont]. [...] As soluções para administrar o 
conglomerado em que a empresa se transformou só precisaram ser revistas e modificadas meio 
século mais tarde.” (MAXIMIANO, 2005, p. 124) 

(120) “Em 1923 [...] a General Motors era um modelo de grande organização bem estruturada. As 
divisões eram centros de lucro, administrados ‘com base nos números’ pelo quartel-general.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 129) 

(121) “Alfred Sloan também criou o conceito de administração por objetivos, mas não usou esse 
nome, que foi inventado por Peter Drucker.” (MAXIMIANO, 2005, p. 129) 

(122) “As ideias de Sloan foram implantadas na década de 1920, mas somente foram completamente 
divulgadas na década de 60, quando Sloan, perto dos 90 anos, escreveu suas memórias. Em 
1946, Peter Drucker havia divulgado sua versão dessas estratégias, as quais foram copiadas 
pelos executivos de outras grandes empresas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 129) 

(123) “James Mooney (1884-1957) foi executivo da General Motors, na qual ingressou em 1920. Ele 
e Alan C. Reiley (1869-1947), escreveram o livro O progresso da indústria (Onward 
industry!). [...] Em suas palavras, ‘[...] a relação da administração com a organização é similar 
à relação da psique com o corpo. Nossos corpos são apenas os meios e o instrumento que a 
força psíquica movimenta para realizar seus fins e desejos.’ [...] Usando a analogia da mente e 
do corpo para a administração e a organização, Mooeny e Reiley formularam seus princípios 
de organização: Coordenação: o arranjo ordenado do esforço do grupo, para realizar unidade 
de ação na perseguição de um propósito comum.” (MAXIMIANO, 2005, p. 130) 

(124) “O enfoque sistêmico é uma ferramenta intelectual muito utilizada no estudo e na prática da 
administração de todos os tipos de organizações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 326) 

(125) “Urwick comparou Fayol com Mooney e Reiley, concluindo que estavam trabalhando 
independentemente, em busca de princípios de administração. Ampliando suas proposições, 
em um livro de 1944, Urwick pode ser considerado um dos principais arquitetos da moderna 
teoria geral da administração das organizações. [...] Urwick, por sua vez, havia recebido a 
influência do general inglês Ian Hamiltom.” (MAXIMIANO, 2005, p. 131) 

(126) “Divisão do trabalho, departamentalização funcional, cadeia de comando, descentralização, 
assessoria e outros princípios de organização são perenes. Eles foram desenvolvidos e 
utilizados pelos grandes organizadores, como Emerson, du Pont e Sloan. Essas pessoas 
aplicaram os princípios para criar as grandes corporações empresariais que dominam o cenário 
do mundo dos negócios desde o início do século XX.” (MAXIMIANO, 2005, p. 132) 

(127) “À medida que o século XX chegou ao final, a situação motivou a reformulação das grandes 
estruturas. Preservando os princípios dos pioneiros da organização, seus sucessores viram-se 
forçados a adaptar a estrutura à situação, para sobreviver e manter sua eficácia. Essa adaptação 
foi feita por meio da prática do ‘enxugamento’”. (MAXIMIANO, 2005, p. 133) 
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(128) “Enxugamento (downsizing) é a prática de diminuir o tamanho das organizações, por meio da 
redução do número de níveis hierárquicos e da quantidade de funcionários.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 133) 

(129) “Uma das ferramentas para enxugar a estrutura é a autogestão das equipes de trabalho. [...] No 
começo do século XXI, a estabilização do crescimento, o aumento das qualificações da mão-
de-obra e a tecnologia da informação permitiram que as empresas transferissem para os grupos 
de trabalho o poder de decisão que anteriormente pertencia aos gerentes.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 133) 

(130) “[Na DuPont] em 1990, [...] diversos degraus de gerência, entre o presidente e os supervisores 
de primeira linha, foram cortados. Na mesma época, a DuPont demitiu 36.000 empregados – 
um terço do total.” (MAXIMIANO, 2005, p. 133) 

(131) “Os gerentes, ou administradores, são os agentes ou protagonistas do processo administrativo. 
Os gerentes são funcionários responsáveis pelo trabalho de outros funcionários nas 
organizações. São também chamados chefes ou dirigentes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 138) 

(132) “O papel e o trabalho dos gerentes são temas centrais no estudo da administração. 
Provavelmente, o mais antigo estudioso da gerência foi o historiador romano Plutarco, que 
viveu entre os anos 46 e 120. Plutarco estudou as biografias e comparou, dois a dois, 
governantes como César e Alexandre, Rômulo e Teseu. Depois de Plutarco, inúmeros 
historiadores, filósofos e cientistas dedicaram-se a estudar, entender e fazer proposições para a 
atuação dos dirigentes. Um dos mais importantes foi Henri Fayol [...] Depois de Fayol, muitos 
outros autores se propuseram a refletir, pesquisar e escrever sobre o papel dos gerentes.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 138) 

(133) “Chester Barnard nasceu em 1886 e estudou economia em Harvard, sem conseguir completar 
e obter o diploma. [...] Aos 41 anos, foi promovido a presidente da New Jersey Bell Telephone 
Company. [...] Tinha sólidas relações com a comunidade acadêmica, na qual era reconhecido 
como ‘filósofo-praticante’ da administração. Em 1937, foi convidado a ministrar um curso 
aberto em Harvard. Ele conduziu oito sessões sobre as funções do executivo. A editora da 
universidade o procurou e lhe pediu que transformasse o conteúdo dessa sessões em um livro, 
que viria a ser As funções do executivo, de 1938.” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(134) “A maior parte da obra [As funções do executivo, de Barnard,] é dedicada à importância da 
cooperação nas organizações formais. [...] Apesar das críticas, suas proposições foram mito 
divulgadas e vieram a influenciar e servir de base para boa parte da pesquisa que viria a ser 
feita a respeito dos gerentes. Nesse livro ele expõe ideias que se tornariam dominantes no 
estudo da administração nas décadas seguintes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(135) “O executivo, para garantir a sobrevivência da organização, deve privilegiar a comunicação, 
como forma de obter a cooperação da organização informal.” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(136) “A eficiência de um sistema é sua capacidade de satisfazer aos motivos dos indivíduos, 
incentivando-os a cooperar. Eficiência, em outras palavras, segundo Barnard, é a capacidade 
de atender aos objetivos das pessoas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(137) “A disposição de cooperar depende do equilíbrio que o indivíduo percebe entre o esforço 
(contribuição, segundo Barnard) que dedica à organização e os benefícios que dela recebe. Os 
benefícios são incentivos financeiros e também recompensas não materiais e persuasão (ou 
doutrinação).” (MAXIMIANO, 2005, p. 139) 

(138) “Uma das tarefas mais significativas do executivo é a obrigação de doutrinar seus empregados, 
incutindo neles um senso de propósito moral. Barnard deu grande ênfase aos trabalhadores, 
que considerava o fator estratégico básico em qualquer organização.” (MAXIMIANO, 2005, 
p. 139) 

(139) “A arte da tomada de decisão é extremamente importante no papel dos gerentes.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 139) 
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(140) “A aceitação por parte dos subordinados é essencial para que a autoridade seja eficaz. Se as 
pessoas seguirem as ordens cegamente, os gerentes não precisam encará-las como seres 
humanos pensantes. A teoria da aceitação da autoridade destaca uma importante dimensão 
comportamental da administração e da relação entre administrador e subordinado. Barnard 
acreditava que os objetivos individuais e organizacionais poderiam ser compatibilizados se os 
gerentes entendessem a ideia da região da indiferença – aquilo que o empregado aceitaria 
fazer sem questionar a autoridade do gerente. Quanto maior a quantidade de tarefas que 
estivessem dentro da região de indiferença, maior seria a cooperação.” (MAXIMIANO, 2005, 
p. 140) 

(141) “Entretanto, Barnard acrescentou que o essencial do trabalho do executivo não era dirigir 
pessoas, que, trabalhando em regime de cooperação, deveriam ser autogeridas.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 140) 

(142) “As funções do executivo, de acordo com Barnard, [...] [abrange] formular e definir 
propósitos, objetivos e fins da organização, o que inclui a doutrinação dos funcionários 
operacionais [...].” (MAXIMIANO, 2005, p. 140) 

(143) “Herbert Simon, nos anos 60, fez uma contribuição de grande importância para o estudo do 
trabalho dos gerentes. De acordo com Simon, administrar é sinônimo de tomar decisões. 
Essencialmente, toda ação gerencial tem natureza decisória. Com esse ponto de vista, Simon 
isolou um aspecto do trabalho gerencial que já havia sido abordado por Fayol e Barnard, 
ampliando-o para estudo.” (MAXIMIANO, 2005, p. 140) 

(144) “Os estudos de Mintzberg permitem concluir que: (1) Há três aspectos básicos no trabalho de 
qualquer gerente: decisões, relações humanas e processamento de informações.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 142) 

(145) “Os papéis de informação estão relacionados com a obtenção e transmissão de informações, de 
dentro e para fora da organização e vice-versa.” (MAXIMIANO, 2005, p. 143) 

(146) “[...]. Este papel envolve a necessidade e a capacidade de lidar com uma grande variedade de 
fontes de informação, que vão desde a literatura técnica até a ‘rádio peão’.” (MAXIMIANO, 
2005, p. 143) 

(147) “Segundo Mintzberg, a alocação de recursos é o coração do sistema de formulação de 
estratégias de uma organização.” (MAXIMIANO, 2005, p. 144) 

(148) “Andrew Grove, Homem do Ano de 1997 da revista Time, foi um dos fundadores e 
presidentes da Intel. [...] Como executivo, Grove tem concepções originais sobre a 
administração. Em primeiro lugar, ele também acredita que todos são administradores. [...] 
Todos produzem de alguma forma. [...] Esta perspectiva básica proporciona uma maneira 
sistemática de administrar, da mesma forma como a linguagem e os conceitos financeiros 
criam uma abordagem comum para avaliar e administrar investimentos. Produção, para Grove, 
é a palavra que define os resultados do administrador.” (MAXIMIANO, 2005, p. 146-147) 

(149) “[Segundo Grove,] como a tarefa mais importante do administrador é obter o máximo 
desempenho da equipe, há duas formas de lidar com a alta produtividade: treinamento e 
motivação. Ambos são responsabilidade primárias do administrador.” (MAXIMIANO, 2005, 
p. 148) 

(150) “Ao tratar de motivação, Grove recorre a Maslow, para estabelecer a ligação entre a teoria da 
hierarquia das necessidades e as motivações dos funcionários.” (MAXIMIANO, 2005, p. 148-
149) 

(151) “O estudo da administração deve muito à reflexão de Fayol, Sloan, Barnard, Grove e os outros 
autores analisados nas seções anteriores. O estudante de administração tem muito a ganhar 
com a leitura crítica das biografias e relatos de experiências dessas e de outras pessoas que são 
ou foram gerentes.” (MAXIMIANO, 2005, p. 149) 
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(152) “Outros exemplos que o estudante de administração pode e deve estudar incluem executivos 
como Lee Iacocca, Akio Morita, Bill Gates e Taiichi Ohno. Essas pessoas, em sua maioria, 
como Fayol, Sloan ou Barnard, são ou eram presidentes de empresas ou, de forma geral, 
pertencem à alta administração.” (MAXIMIANO, 2005, p. 149)  

(153) “Desde que os primeiros autores escreveram a respeito da administração, até os dias de hoje, a 
divisão de responsabilidades entre os três níveis principais de administração sofreu radicais 
transformações. Até a década de 70, os três níveis principais subdividiam-se em inúmeros 
níveis intermediários. Eram comuns as empresas com mais de 10 escalões gerenciais. [...] Dos 
anos 70 pra cá, e com mais velocidade nos anos 80, ganharam força os processos de 
downsizing, que provocaram a diminuição dessa hierarquia, reduzindo-a a três ou quatro níveis 
efetivos. Dos anos 90 em diante, tornaram-se comuns as pirâmides achatadas.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 150) 

(154) “Os supervisores de primeira linha [...] estão na base da pirâmide, cuidando dos especialistas, 
técnicos ou operadores, as pessoas que desempenham o trabalho operacional, fabricando 
peças, prestando serviços, atendendo clientes, ensinando alunos ou fazendo manutenção de 
equipamentos.” (MAXIMIANO, 2005, p. 151) 

(155) “No passado, os supervisores de primeira linha eram chamados feitores, capatazes ou líderes 
de turma. Os supervisores ‘tomavam conta’ das pessoas, dizendo-lhes o que fazer, controlando 
seu desempenho e disciplinando-as quanto cometiam alguma falta. O papel do supervisor 
sofreu mudanças drásticas na atualidade. [...] Muitas empresas implantaram modelos de 
autogestão e autocontrole, transferindo para os grupos de trabalho algumas atribuições que 
anteriormente pertenciam aos supervisores e outros gerentes. O papel de supervisor é 
frequentemente desempenhando por todos os membros do grupo de trabalho, em rodízio.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 151) 

(156) “Habilidades são competências que determinam o grau de sucesso ou eficácia do gerente no 
cargo e da organização.” (MAXIMIANO, 2005, p. 152) 

(157) “Um dos autores que estudaram as habilidades gerenciais foi Robert L. Katz, retomando e 
aprofundando ideias adiantadas por Fayol. Num trabalho que alcançou grande repercussão 
[...].” (MAXIMIANO, 2005, p. 152) 

(158) “Habilidades de processamento de informações.” (MAXIMIANO, 2005, p. 154) 
(159) “Os gerentes lidam com recursos limitados que devem ser usados para atender a necessidades 

que concorrem entre si. Eles devem decidir a quais atividades alocar seu tempo, ou a quais 
projetos alocar funcionários. Assim, a habilidade de alocação de recursos fornece ao gerente 
os critérios para a definição de prioridades a fim de que as escolhas sejam as melhores.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 154) 

(160) “Para Mintzberg, a capacidade de aprender com a própria experiência está acima de qualquer 
outra técnica de aprendizagem.” (MAXIMIANO, 2005, p. 155) 

(161) “Liderança: é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando 
atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum.” (HUNTER, 2004, p. 25) 

(162) “Em outras palavras – interrompi –, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do 
‘pescoço para cima’ em vez da antiga ideia de ‘nós só queremos você do pescoço para baixo’.” 
(HUNTER, 2004, p. 25) 

(163) “Poder: é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição 
ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer.” (HUNTER, 2004, p. 26) 

(164) “O fenômeno que ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebelião, é 
muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. A 
mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma 
‘rebelião’ disfarçada.” (HUNTER, 2004, p. 28) 
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(165) “Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive que pensar nisso por um minuto. 
Minha primeira reação foi responder ‘claro, eles não são voluntários’, mas Simeão me fez 
repensar. Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos 
ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles não voluntários no sentido literal da 
palavra? Eles têm liberdade para sair? [...] Claro que podem.” (HUNTER, 2004, p. 28) 

(166) “Todas as qualidades que vocês listaram são comportamentos. E comportamento é escolha.” 
(HUNTER, 2004, p. 33) 

(167) “Em palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através de outras 
pessoas.” (HUNTER, 2004, p. 33) 

(168) “Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas 
saudáveis falam de relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa 
capacidade de construir relacionamentos saudáveis.” (HUNTER, 2004, p. 35) 

(169) “Pensem na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas parcerias 
que poderiam ser chamadas de organizações fracassa.” (HUNTER, 2004, p. 37) 

(170) “O velho paradigma.” (HUNTER, 2004, p. 39) 
(171) “É melhor ser o cão-guia da matilha por três razões. Primeira, é ele quem abre os caminhos; 

segunda, ele é o primeiro a ver a paisagem; e terceira, ele não fica olhando para os rabos dos 
outros o tempo todo!” (HUNTER, 2004, p. 45) 

(172) “Velho paradigma: [...] gerenciamento; [...] trabalho. [...] Novo paradigma: [...] liderança; [...] 
sócios.” (HUNTER, 2004, p. 45) 

(173) “Agora nos referimos a eles como os empregados ou associados.” (HUNTER, 2004, p. 46) 
(174) “Presidente/General; Vice-presidentes/Coronéis; Gerentes intermediários/Capitães e tenentes; 

Supervisores/Sargentos; Empregados (associados)/Soldados (tropas).” (HUNTER, 2004, p. 
25) 

(175) “E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como 
clientes e se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades. E assim por diante, pela 
pirâmide abaixo.” (HUNTER, 2004, p. 50) 

(176) “Um líder á alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e 
remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar você deve 
servir.” (HUNTER, 2004, p. 51) 

(177) “O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar – as pessoas têm necessidade 
de receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isso não seja o que 
querem, mas o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as 
vontades.” (HUNTER, 2004, p. 52-53) 

(178) “Uma vontade – Simeão explicou – é simplesmente um anseio que não considera as 
consequências físicas ou psicológicas daquilo que deseja. Uma necessidade, por outro lado, é 
um legítima exigência física ou psicológica para o bem estar do ser humano.” (HUNTER, 
2004, p. 53) 

(179) “No curso de psicologia aprendi a respeito de Abraham Maslow e sua hierarquia das 
necessidades humanas.” (HUNTER, 2004, p. 54) 

(180) “Nem todos podem ser presidentes da empresa ou o melhor aluno da sala. Mas todos podem 
ser o melhor empregado, jogador ou estudante possível.” (HUNTER, 2004, p. 56) 

(181) “Quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. – Jesus 
Cristo.” (HUNTER, 2004, p. 57) 

(182) “E como você descreveria o estilo de liderança da administração de Jesus? [...] Se bem me 
lembro, Jesus simplesmente disse que para liderar você deve servir. Acho que você poderia 
chamar isso de liderança a serviço.” (HUNTER, 2004, p. 61) 
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(183) “Autoridade: a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por 
causa de sua influência pessoal.” (HUNTER, 2004, p. 26, grifos do autor) 

(184) “Como construir influência sobre as pessoas? Como conseguir que as pessoas realizem de bom 
grado o nosso desejo? Como envolver as pessoas e fazer com que se comprometam com o que 
você diz?” (HUNTER, 2004, p. 63) 

(185) “Ela preencheu minhas necessidades mesmo antes de eu saber que eram necessidades. Ela me 
serviu sem mesmo eu saber que isso estava acontecendo.” (HUNTER, 2004, p. 63) 

(186) “Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades 
legítimas. [...] Pensem nisso: quando alguém nos faz um favor, nós não nos sentimos 
naturalmente devedores?” (HUNTER, 2004, p. 67) 

(187) “O amor é sempre fundamentado na vontade. E posso definir esta palavra vontade com uma 
fórmula que aprendi com Ken Blanchard, o autor daquele pequeno clássico, O Gerente 
Minuto. Eis a primeira metade da fórmula [...]: INTENÇÕES - AÇÕES = NADA. [...] Esta é a 
segunda metade da fórmula: INTENÇÕES + AÇÕES = VONTADE.” (HUNTER, 2004, p. 69-
70) 

(188) “Por que a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de caráter 
para um líder? Por causa do que aprendemos com o efeito Hawthorne.” (HUNTER, 2004, p. 
80) 

(189) “Porque as pessoas querem muito mais atenção para o que dizem do que para o atendimento 
de suas reivindicações.” (HUNTER, 2004, p. 83) 

(190) “Um general sábio uma vez disse – a diretora acrescentou – que o homem nunca venderá sua 
vida a você, mas a dará de graça por um pedaço de fita colorida.” (HUNTER, 2004, p. 84) 

(191) “E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o que é 
reforçado é repetido.” (HUNTER, 2004, p. 85) 

(192) “Abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique 
sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Esta também seria uma linda definição de 
liderança.” (HUNTER, 2004, p. 89) 

(193) “O sargento sorriu e disse: – Sim, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar 
comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer 
ovos com bacon lembrem-se disto: a galinha estava envolvida, mas o porco estava 
comprometido!” (HUNTER, 2004, p. 93)  

(194) “Mas fico com a impressão de que, ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as 
pessoas. A diretora respondeu: – manipulação, por definição, é influenciar pessoas para 
benefício pessoal. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala em influenciar as 
pessoas em busca de um benefício mútuo. Se de fato estou identificando e satisfazendo as 
necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar sendo 
beneficiadas por minha influência.” (HUNTER, 2004, p. 94) 

(195) “Eu venho usando a metáfora do jardim há muito tempo com os mais variados grupos: família, 
empresa, exército, esportes, comunidade, igreja. Simplificando, penso em minha área de 
influência como um jardim que precisa de cuidados. [...] Meu jardim precisa ser adubado com 
consideração, reconhecimento e elogios? Meu jardim precisa ser podado? Preciso exterminar 
pragas? [...] Meu jardim precisa de atenção constante e acredito que, se eu fizer minha parte e 
cuidar dele, colherei frutos saudáveis.” (HUNTER, 2004, p. 101-102) 

(196) “Eu aprendi essa metáfora quando li o best-seller de Stephen Covey, Os 7 Hábitos de Pessoas 
Altamente Eficazes. Nas nossas contas bancárias financeiras fazemos depósitos e retiradas, 
esperando nunca ficar a descoberto. A metáfora da conta relacional nos ensina a importância 
de manter saudável o equilíbrio dos relacionamentos com as pessoas importantes de nossas 
vidas, inclusive as que lideramos. Em palavras simples, quando conhecemos uma pessoa, o 
saldo da conta de relacionamento com ela é neutro, porque vamos iniciar um conhecimento. À 
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medida que o relacionamento amadurece, porém, fazemos depósitos e retiradas nessas contas 
imaginárias, baseados na forma como nos comportamos.” (HUNTER, 2004, p. 102) 

(197) “Quando optamos por doar-nos servindo e nos sacrificando pelos outros, nós construímos 
influência. Um líder que sabe exercer influência é um líder cujas habilidades estão se 
desenvolvendo.” (HUNTER, 2004, p. 129) 

(198) “Liderança e amor são questões ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, 
respeito, generosidade, honestidade, compromisso. Estas são as qualidades construtoras do 
caráter, são os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar 
líderes de sucesso, que vencem no teste do tempo.” (HUNTER, 2004, p. 125) 

(199) “A administração não está confinada apenas às fábricas, lojas, escolas ou hospitais. Até 
mesmo um núcleo familiar requer certo grau de administração. Quanto maior o nível de 
complexidade de atividade definida pelo grupo formal, maior a necessidade de se aprofundar 
nos conhecimentos da ciência administrativa.” (KWASNICKA, 1995, p. 16) 

(200) “A palavra administrar tem vários significados. Não há um padrão universalmente aceito para 
a definição do termo administração. O próprio Aurélio aponta em seu dicionário essa 
multivariedade de significado, como: gerir, ministrar, conferir. Entretanto, quando se trata de 
negócios, é importante a busca de um consenso em seu significado.” (KWASNICKA, 1995, p. 
17, grifos do autor) 

(201) “O mais importante e consistente uso do termo administração é aquele em que ele é visto 
como um processo integrativo fundamental, buscando a obtenção de resultados específicos. 
Administrar é, portanto, um processo pelo qual o administrador cria, dirige, mantém, opera e 
controla uma organização.” (KWASNICKA, 1995, p. 17, grifos do autor) 

(202) “Onde se inicia a história da administração é puramente uma questão de escolha. Nós 
podemos, por exemplo, começar pela Antiguidade, Idade Média ou Renascimento; outros 
preferem iniciar pela Revolução Industrial.” (KWASNICKA, 1995, p. 23) 

(203) “No que se refere à administração, nunca foram encontradas obras que comprovem seu 
desenvolvimento na Antiguidade. Entretanto, a construção de uma pirâmide, a estrutura de 
uma cidade como Atenas e a administração de um império tão vasto como o Império Romano 
certamente revelam conhecimentos de administração.” (KWASNICKA, 1995, p. 23) 

(204) “A alteração mais evidente na organização foi a introdução de um departamento de 
planejamento, que Taylor viu como o verdadeiro centro cerebral da fábrica” (KWASNICKA, 
1995, p. 28) 

(205) “Em 1911, Taylor definiu uma nova teoria importante: The principles of scientific 
management. Nessa época, Taylor visualizou os efeitos de suas ideias com um âmbito muito 
maior. Ele sentiu que o país todo estava sofrendo com a ineficiência em quase todas as ações 
diárias, e que o remédio para esta ineficiência se baseava na administração sistemática. Ele 
também queria provar que a melhor administração é uma ciência verdadeira, e que os 
princípios fundamentais da administração científica eram aplicáveis a todas as atividades 
humanas, desde as mais simples ações individuais até o trabalho nas grandes companhias.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 28, grifos do autor) 

(206) “Um dos primeiros a reconhecer a necessidade de explicar a natureza humana ou a dinâmica 
de uma organização empresarial foi Elton Mayo, mais tarde conhecido como um dos 
fundadores da escola de relações humanas da filosofia da administração.” (KWASNICKA, 
1995, p. 33) 

(207) “A ciência comportamental é o produto da expansão das fronteiras da ciência para incluir 
comportamento humano e mentalidade, processos grupal, e todos os processos esquisitos e 
intrincados de que a mente do homem é capaz.” (KWASNICKA, 1995, p. 35) 

(208) “Segundo Bertalanffy, um organismo vivo não é mera aglomeração de elementos separados, 
mas um sistema definido que possui organização e integração. Um organismo é um sistema 
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aberto que se mantém constantemente no mesmo estado, porém a matéria e a energia que o 
integram se renovam constantemente. Essa descrição de um sistema é exatamente aplicável a 
uma típica organização. Uma empresa é uma organização criada pelos homens que mantém 
uma interação dinâmica com seu meio ambiente: clientes, competidores, organizações de 
trabalho, fornecedores, governo etc. Além disso, é um sistema integrado por diversas partes 
relacionadas entre si, que trabalham em harmonia umas com as outras com o fim de alcançar 
objetivos tanto da organização como de seus integrantes.” (KWASNICKA, 1995, p. 37) 

(209) “Teóricos políticos: vêem o poder, o conflito e a distribuição dos recursos escassos como os 
problemas centrais; o argumento é que as organizações são como florestas, onde a cooperação 
só é possível com a atuação dos administradores que estão preparados para tratar com poder, 
coalização, negociação e conflito.” (KWASNICKA, 1995, p. 43) 

(210) “Os fantasmas estão sempre presentes na criatividade dos teoristas, mesmo porque os fatos é 
que fazem gerar ideias e somente com o exame do que ocorre na vida real de cada 
organização, associado com os eventos que permeiam essa vida, é que poderemos analisar e 
chegar a novas ideias de como abordar o mesmo problema, caso ele se apresente um dia.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 43) 

(211) “Todo ato humano é, em geral, um trabalho. Nesse conceito muito amplo incluem-se 
atividades involuntárias e próprias do organismo, na área fisiológica, e também as atividades 
voluntárias, desde os simples gestos e movimentos até os mais elaborados processos 
intelectuais. No sentido econômico e social, o trabalho pode ser definido como o emprego que 
faz o homem de suas forças físicas e morais, para a produção de riquezas ou serviços.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 47, grifos do autor) 

(212) “Nosso interesse principal, naturalmente, é estudar o indivíduo em relação à organização e seu 
trabalho. Após um pequeno conhecimento sobre comportamento e necessidades humanas, 
poderíamos imaginar que a motivação relacionada ao contexto organizacional é bastante 
simples. Poderíamos raciocinar da seguinte forma: ‘Se o indivíduo perceber que após atingir 
os objetivos organizacionais os objetivos individuais estariam também satisfeitos, os 
problemas estariam resolvidos’.” (KWASNICKA, 1995, p. 57) 

(213) “Porém, como uma organização não existe senão para criar satisfação ao empregado como um 
fim, deverá também haver benefícios diretos à organização.” (KWASNICKA, 1995, p. 63) 

(214) “Qual é a minha função? Meu status? Quem são meus associados? O que eles fazem? Qual é o 
status deles?” (KWASNICKA, 1995, p. 72, grifos do autor) 

(215) “Somente sobrevivem as organizações com capacidade de integrar efetivamente suas 
operações com seus ambientes. À medida que as mudanças do ambiente organizacional 
aumentam, a adaptação torna-se mais complexa e mais difícil de se obter, e as empresas que 
não conseguirem esse ajustamento estão determinadas a morrer.” (KWASNICKA, 1995, p. 
95) 

(216) “Todos os especialistas concordam que a maneira de solucionar o desempenho de uma 
empresa de serviço é entender muito bem o que ocorre na linha de frente da batalha. Os 
funcionários que estão em contato direto com os clientes são a chave do sucesso dos serviços 
prestados.” (KWASNICKA, 1995, p. 136) 

(217) “Muito tem sido dito sobre o valor dos Recursos Humanos para uma organização. Os 
especialistas na área dizem: ‘Nosso recurso mais importante é o Recurso Humano’.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 142) 

(218) “Desligamento é quando o indivíduo deixa a organização voluntária ou involuntariamente. O 
processo involuntário é feito pela aplicação de normas e regulamentos da Organização. O 
voluntário é definido pelo empregado a partir do momento que se desinteresse pela atual 
organização.” (KWASNICKA, 1995, p. 150) 

(219) “Uma organização se forma por muitas razões, porém todas são dirigidas para servir ao 
homem. Uma organização permite ao homem fazer coisas, superar obstáculos, controlar seu 
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ambiente. Através de especialização de tarefas, coordenação de esforços, unidade de direção e 
uso inteligente dos recursos, a organização pode fazer mais do que um homem sozinho.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 163) 

(220) “O modelo humanístico focaliza sua atenção na tentativa de adaptar o indivíduo à organização. 
Quando essa adaptação é inadequada, ou mesmo impossível, esses recursos tendem a ser 
subutilizados, levando a frustrações e conflitos psicológicos. Os indivíduos tendem a ficar 
apáticos, estabelecendo resistência a mudanças ou até tentando sabotar planos futuros.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 164) 

(221) “A comparação do sistema organizacional aberto com outros tipos de sistema aberto tem 
mostrado que uma organização não sobreviverá a menos que recursos, tanto humanos quanto 
materiais, sejam mantidos e isso não poderá acontecer a menos que o ambiente, que fornece 
esses recursos, permaneça em contínua satisfação com os resultados da organização.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 177) 

(222) “A alocação da mão-de-obra é, por sua vez, afetada da mesma forma que o comportamento do 
inventário e das compras. Quando o comportamento das compras e o comportamento da 
produção são afetados, os fluxos de caixa de entradas e saídas da empresa são também 
alterados.” (KWASNICKA, 1995, p. 178) 

(223) “A necessidade de recursos humanos, materiais, instalações e equipamentos financeiros para a 
consecução dos objetivos é basicamente estabelecida pela atividade de programação.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 180) 

(224) “O conhecimento pode ser dividido em três estágios possíveis: conhecimento perfeito, 
conhecimento parcial e ignorância completa.” (KWASNICKA, 1995, p. 181) 

(225) “Quanto maior a organização, mais frequente será o uso do canal de comunicação, provocando 
distorções nas mensagens. Informações incompletas ou incorretas ocorrem em todos os níveis 
do processo de planejamento, e prejudicam a retroalimentação do processo para o 
reajustamento dos objetivos. A mudança no sentido da mensagem dentro do canal de 
comunicação é uma das causas da distorção na comunicação. Distorção também ocorre como 
resultado da imperfeição em transmitir a mensagem. Um dos problemas é a semântica, uma 
vez que algumas palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas e raramente a 
comunicação atinge a perfeição.” (KWASNICKA, 1995, p. 184) 

(226) “Tradicionalmente, a amplitude de controle tem descrito o relacionamento entre 
administradores e subordinados. Mais recentemente, apareceu uma tendência em usar termos 
mais específicos para este relacionamento, isto é, a amplitude da administração. Esta é uma 
expressão mais exata e inclusiva que designa o relacionamento e, consequentemente, 
considera mais do que simplesmente a função controle. Inclui, também, as funções de 
planejamento, organização, chefia e controle.” (KWASNICKA, 1995, p. 202, grifos do autor) 

(227) “O processo [de comunicação] envolve a seleção dos assuntos de comunicação, a codificação 
desta informação, a transmissão da informação codificada e o movimento desta transmissão 
através dos canais de comunicação para o receptor, que então detecta a informação 
transmitida; isto é, decodifica a transmissão e seleciona os assuntos comunicados que são mais 
importantes para ele. A codificação é usada para maximizar a quantidade de informações que 
podem ser transmitidas em determinado período de tempo, e o esquema de codificação 
utilizado normalmente são palavras, números, ações ou figuras (diagramas). Os métodos de 
transmissão mais comumente usados incluem mensagens escritas, palavras faladas, expressão 
física, silêncio e comportamento (dois ou mais destes podem ser usados para comunicar as 
mesmas ideias, conceitos, e assim por diante). O receptor da informação detecta a transmissão 
da informação através da observação, leitura ou escuta. [...] Sob condições ideais, o resultado 
deveria ser a comunicação precisa da informação entre o emissor e o receptor. Entretanto, 
como Litterer assinala, há invariavelmente certa quantidade de ruído no canal de comunicação. 
O ruído, a que Litterer se refere, é descrito como qualquer coisa se movendo no canal de 
comunicação, diferente dos sinais reais ou mensagens desejadas pelo emissor. Este ruído pode 
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ser reduzido pela redundância ou pela repetição da mensagem ou do sinal, mas o custo 
advindo é a perda de tempo, de esforço e de capacidade do canal para mandar a mesma 
mensagem duas vezes. Ele observa que, porque a exatidão é um componente essencial da 
comunicação, este custo aparecerá, invariavelmente; entretanto, o melhor que pode ser 
esperado é diminuir ao mínimo o nível de ruído.” (KWASNICKA, 1995, p. 205-206) 

(228) “A avaliação, contudo, deve permitir estabelecer um inventário dos recursos humanos 
disponíveis nesses programas de atuação.” (KWASNICKA, 1995, p. 225) 

(229) “Os clientes estão hoje muito menos fiéis e dependentes de uma marca específica.” 
(KWASNICKA, 1995, p. 229) 

(230) “Uma empresa nada mais é do que um grupo, como o já definimos no corpo de nossa obra. A 
maneira em que os grupos são compostos, dentro do ponto de vista empresarial, podem variar 
em estrutura, organização, tamanho, objetivos, direitos e obrigações.” (KWASNICKA, 1995, 
p. 235) 

(231) “Ser um empreendedor não significa enfrentar a guerra sozinho, porém ser um empreendedor 
é, certamente, a maneira mais fácil de iniciar um novo negócio.” (KWASNICKA, 1995, p. 
249) 

(232) “Todos nós sabemos que para iniciar uma atividade industrial ou comercial, necessitamos em 
conjunto de recursos que são: materiais, financeiros, humanos.” (KWASNICKA, 1995, p. 250) 

(233) “O próprio desenvolvimento de teorias administrativas modernas, tais como ecologia de 
empresas, não pode ficar esquecido pelos administradores, pois se não acompanharem esse 
desenvolvimento natural sua empresa tenderá a desaparecer.” (KWASNICKA, 1995, p. 261) 

(234) “O balanço social deve ser visto como um instrumento de medida do comportamento da 
empresa em torno da satisfação de seus objetivos sociais. Esse instrumento deve ser 
estabelecido em função dos indicadores representativos da situação social, a nível de 
sociedade, ambiente, e das condições de trabalho dentro da própria organização. [...] Outra 
concepção é a do desempenho social das organizações, onde o balanço seria um demonstrativo 
tendo no passivo os fatores de tensão social e no ativo os fatores de satisfação social. Tanto os 
fatores de tensão como os fatores de satisfação seriam avaliados através de indicadores 
diretamente mensuráveis.” (KWASNICKA, 1995, p. 263-264) 

(235) “A administração não é um modo de vida ou uma filosofia isolada; é o pensamento e a ação 
que unem a vida humana na busca dos valores sociais. A administração é a causadora e a 
formadora da organização; ela atua e se realiza através da organização. Mais 
significativamente, portanto, a administração deve ser encarada como parte da sociedade, e sua 
atividade, como consequência dos valores sociais.” (KWASNICKA, 1995, p. 266) 

(236) “Uris observa que a redução dos níveis hierárquicos também significa uma exposição maior 
aos administradores da organização e, como resultado, um decréscimo das ‘velhas ofuscações 
da administração pelas acusações mútuas, ou apunhalando o homem na sua subida, ou 
esbofeteando o homem na sua descida’.” (KWASNICKA, 1995, p. 269) 

(237) “Organização é um grupo de pessoas que se constitui de forma organizada para atingir 
objetivos comuns. Incluem-se nesta definição as empresas, universidades, hospitais, escolas, 
creches, associações culturais, partidos políticos, sindicatos, clubes, condomínios, 
cooperativas, famílias, organizações não-governamentais, associações de classes profissionais, 
corporações militares, associações de moradores de bairro, entre outros. Quase tudo, portanto, 
é feito por meio das organizações.” (LACOMBE; HEILBORN, p. 13) 

(238) “Administrar é o ato de trabalhar com e por meio de pessoas para realizar os objetivos tanto da 
organização quanto de seus membros.” (LACOMBE; HEILBORN, p. 49) 

(239) “Este texto é dirigido aos Profissionais de Recursos Humanos, que se encontram alinhados 
com as técnicas mais atuais de gerenciamento de recursos  humanos e estão realmente 
interessados no bem estar dos seus funcionários, pois acreditam que estes só produzirão 
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adequadamente, quando estiverem devidamente motivados e em boas condições de equilíbrio 
e harmonia. [...] Seguindo esta linha de raciocínio, eu uso alguns "instrumentos" para 
investigação destes corpos sutis e desta forma estabelecer a origem do desequilíbrio do 
consulente, tais como: Tarot, Radiestesia, Búzios e Visualização. E como técnicas terapêuticas 
para recuperar o equilíbrio, costumo usar: Mentalização positiva, Energização dos chacras,  
Florais de Bach, Técnicas de limpeza espiritual, Passes magnéticos, Banhos de limpeza, 
Reequilibrio Mágico/Espiritual, Regressão a vidas passadas, aplicação de Chama Violeta entre 
outras, e assim por diante.” (COUTO, 2004) 

(240) “Os grandes guerreiros da Antiguidade, exímios arqueiros, eram rápidos e precisos em suas 
decisões. Mas jamais poderiam imaginar que, muitos séculos depois, suas técnicas serviriam 
para ensinar executivos a enfrentar outra guerra: a do mercado de trabalho, cada vez mais 
competitivo. Partindo dessa analogia, o livro apresenta o Método do Arqueiro, usado no meio 
empresarial há cerca de 10 anos [...] Recorrendo a imagens da prática de um arqueiro, o autor 
trabalha as competências desenvolvidas no esporte com arco-e-flecha, tais como visão 
estratégica, trabalho em equipe, negociação, orientação para resultados, orientação para o 
cliente, gestão de pessoas.” (HAGE apud SENAC, 2004, p. 5) 

(241) “[A Consultoria Astrológica Empresarial é uma especialidade] que assessora a vida das 
empresas nos seus variados aspectos, por exemplo, indicando o melhor momento para a 
abertura de um negócio, analisando sua atuação no mercado com sugestões acerca da hora 
mais adequada para lançar produtos, criar eventos promocionais, fazer investimentos 
(sugerindo, inclusive o tipo), realizar mudanças na administração e até acerca da contratação 
de pessoal.” (BERNIS, 2000, p. 2) 

(242) “Herzberg, psicólogo industrial americano que trabalhou no Western Reserve Institute, [...] 
[classificou] a motivação humana em duas categorias. Para ilustrar essa classificação, 
Herzberg utilizou metáforas religiosas. Segundo o autor, todo indivíduo tem em relação ao seu 
trabalho duas atitudes diferentes, representadas pelos personagens bíblicos Adão e Moisés. [...] 
Adão é o homem natural que busca satisfazer às suas necessidades elementares sem as quais 
ele não poderia viver, tais como as necessidades de segurança, afeição, prestígio e 
reconhecimento social. Essas necessidades devem ser atendidas em um nível mínimo, sem o 
qual a atividade humana no trabalho não é possível. Trata-se do que Herzberg chamou de um 
nível de higiene mínimo abaixo do qual o homem pára de trabalhar. [...] Para conseguir que os 
indivíduos dediquem-se mais ai trabalho e comprometam-se mais com a organização, 
canalizando sua energia vital produtiva para o sistema, é necessário atender a um outro tipo de 
necessidade humana. A fim de descrever essa categoria de necessidades, Herzberg refere-se à 
fugira bíblica de Moisés em contrapartida à Adão, ao qual imputou as necessidades básicas 
satisfeitas por meio dos fatores higiênicos. A Moisés o autor imputa a busca de 
aperfeiçoamento do espírito, da criação, da realização e do desenvolvimento do potencial 
humano. Essa dimensão vai além das necessidades básicas e pode ser satisfeita a partir dos 
fatores motivacionais ou intrínsecos.” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 79-80) 

(243) “Organização é um arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que cumprem papéis formais 
e compartilham um propósito comum” (ROBBINS, 2005, p. 31) 

(244) “Administração é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos 
organizacionais.” (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 27) 

(245) “Uma organização é um sistema administrado projetado e operado para atingir determinado 
conjunto de objetivos. [...] Uma organização não é um grupo aleatório de pessoas que estão 
juntas por acaso. Ela se estabelece conscientemente e formalmente para atingir certos 
objetivos que seus membros não estariam capacitados a atingir por si sós.” (BATEMAN; 
SNELL, 1998, p. 33) 

(246) “É possível definir ‘organização’? Não existe consenso nem aproximação entre as definições 
encontradas na literatura sociológica e administrativa. Entretanto, respondendo à pergunta, é 
possível dar uma idéia desse termo ao se procurar captar o essencial que existe nesse tipo de 
associação.” (BERNARDES, 1993, p. 17) 
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(247) “Organização é uma associação de pessoas caracterizada por: 1) ter a função de produzir bens, 
prestar serviços à sociedade e atender necessidades de seus próprios participantes; 2) possuir 
uma estrutura formada por pessoas que se relacionam colaborando e dividindo o trabalho para 
transformar insumos em bens e serviços; 3) ser perene no tempo.” (BERNARDES, 1993, p. 
17) 

(248) “Resta dar apenas uma idéia sobre em que ela consiste, sem tentar definições, aliás o que se 
costuma fazer com Engenharia, Agronomia e outras mais. Administração: ciência, arte ou 
prática?” (BERNARDES, 1993, p. 25) 

(249) “As organizações surgem dessa necessidade primária de cooperação. Qualquer organização é 
composta de: – duas ou mais pessoas; – que interagem entre si, através de relações recíprocas; 
– para atingir objetivos comuns.” (CHIAVENATO, 1982, p. 35) 

(250) “A Administração – inicialmente entendida apenas com a realização de um empreendimento 
sob as ordens de alguém ou como a prestação de um serviço a outrem – sofreu formidável 
aprofundamento e ampliação em seu escopo. O administrador é hoje encontrado em todos os 
níveis e em todas as áreas da empresa moderna e em todos os tipos de organizações humanas.” 
(CHIAVENATO, 1982, p. 29) 

(251) “Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo (ou 
conjunto de objetivos). Além de objetivos e recursos, as organizações têm dois outros 
componentes importantes: processos de transformação e divisão do trabalho (Figura 1.1).” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 4) 

(252) “As organizações são grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de 
objetivos, que, de forma geral, se traduzem no fornecimento de produtos e serviços. Toda 
organização existe com a finalidade de fornecer alguma combinação de produtos e serviços.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 5) 

(253) “As pessoas são o principal recurso das organizações. Em essência, as organizações são 
grupos de pessoas que usam recursos: recursos materiais, como espaço, instalações, máquinas, 
móveis e equipamentos, e recursos intangíveis, como tempo e conhecimentos.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 5) 

(254) “Administração de recursos humanos: transformação de necessidades de mão-de-obra em 
disponibilização de pessoas, desde seu emprego até seu desligamento da organização.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 5) 

(255) “A função de recursos humanos, ou de gestão de pessoas, tem como objetivos encontrar, atrair 
e manter as pessoas de que a organização necessita.” (MAXIMIANO, 2007, p. 10) 

(256) “Quando as organizações resolvem problemas e são eficientes no uso de recursos, todos ficam 
satisfeitos: clientes, usuários, funcionários, acionistas, a sociedade de forma geral. O 
desempenho de uma organização é aceitável ou satisfatório, portanto, quando os problemas 
dos usuários são resolvidos por meio da utilização correta dos recursos.” (MAXIMIANO, 
2007, p. 10) 

(257) “O processo de execução consiste em realizar atividades planejadas, por meio da aplicação de 
energia física e intelectual.” (MAXIMIANO, 2007, p. 13) 

(258) “Administração é uma palavra antiga, associada a outras que se relacionam com o processo de 
tomar decisões sobre recursos e objetivos. [...] A palavra administração vem do latim, assim 
como manejo (que corresponde ao inglês management) e gestão (que corresponde ao espanhol 
gestión e ao francês gestion). Todas têm o mesmo significado: um processo dinâmico de tomar 
decisões sobre a utilização de recursos, para possibilitar a realização de objetivos.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 11, grifos do autor) 

(259) “A administração é uma arte – uma profissão ou área de ação humana que envolve a aplicação 
de habilidades. Algumas pessoas revelam habilidades excepcionais como administradores, nos 
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mais variados tipos de organizações e empreendimentos humanos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 
13, grifos do autor) 

(260) “Embora seja uma arte ou prática antiga, a administração tem uma história recente como corpo 
organizado de conhecimentos. Desde a mais remota Antiguidade, chegam ao presente os 
registros das tentativas de formular princípios de administração.” (MAXIMIANO, 2007, p. 14, 
grifos do autor) 

(261) “Somos Todos Gerentes – As pessoas que administram qualquer conjunto de recursos são 
administradores, gerentes ou gestores. Quase todas as pessoas, independentemente da posição 
que ocupam, ou do título de seus cargos, desempenham tarefas de administração. Quem quer 
que esteja manejando recursos ou tomando decisões está administrando. O processo de 
administrar é importante em qualquer escala DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS/; PESSOAL, 
FAMILIAR, ORGANIZACIONAL E SOCIAL.” (MAXIMIANO, 2007, p. 14-15, grifos do 
autor) 

(262) “Você como administrador de si próprio – Como indivíduo, ou membro de uma família, seu 
dia-a-dia é cheio de decisões que têm conteúdo administrativo. Definir e procurar realizar 
objetivos pessoais, como planos de carreira, ou elaborar e acompanhar orçamentos 
domésticos, ou escolher a época das férias e programar uma viagem são todos exemplos de 
decisões administrativas.” (MAXIMIANO, 2007, p. 15, grifos do autor) 

(263) “A autoridade é um tipo especial de recurso, que dá aos gerentes a capacidade ou poder de 
tomar decisões e acionar o trabalho de seus funcionários e outros recursos. Nas organizações, 
os gerentes são também chamados, genericamente, de chefes.” (MAXIMIANO, 2007, p. 15) 

(264) “Em resumo, todos administram, nas mais variadas escalas de utilização de recursos para 
atingir objetivos. Portanto, as competências administrativas (ou competências gerenciais) são 
importantes para qualquer pessoa que tome decisões sobre a utilização de recursos para 
realizar objetivos, ou que esteja em ambientes onde essas decisões são tomadas.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 16) 

(265) “O papel e o trabalho dos gerentes de organizações vêm sendo estudados há muito tempo e 
representam as principais fontes de conhecimentos sobre a arte de administrar.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 16) 

(266) “Para muitos autores, o trabalho dos gerentes compreende: Atividades de processar 
informações.” (MAXIMIANO, 2007, p. 16) 

(267) “lidar com uma grande variedade de fontes de informação, que vão desde a literatura técnica 
até a ‘rádio peão’”. (MAXIMIANO, 2007, p. 18) 

(268) “Tomar decisões é a essência do trabalho de administrar. Tão importante é o processo 
decisório para a administração, que muitos autores entendem os dois como sinônimos. Quando 
você administra, está tomando decisões e vice-versa.” (MAXIMIANO, 2007, p. 18) 

(269) “Para produzir, processar e utilizar informações, os administradores aplicam suas 
competências ou habilidades intelectuais.” (MAXIMIANO, 2007, p. 19) 

(270) “O equilíbrio entre as competências é a base da distinção entre o papel do maestro e o do 
cirurgião na atividade dos gerentes. [...] O gerente como maestro é capaz de fazer um conjunto 
de pessoas produzir um resultado coletivo, utilizando técnicas que ele conhece. [...] O gerente 
como cirurgião está na situação oposta. Ele é o especialista que se cerca de assistentes ou 
auxiliares.” (MAXIMIANO, 2007, p. 21-22) 

(271) “As pessoas que criam e dirigem organizações sempre precisaram de explicações, princípios e 
técnicas, para entender e resolver problemas da realidade. Empreendimentos complexos da 
Antigüidade, como as pirâmides do Egito, construídas 4.000 anos antes de Cristo, evidenciam 
que havia teorias com algum grau de sofisticação.” (MAXIMIANO, 2007, p. 26) 
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(272) “Entre essas e muitas outras contribuições importantes do passado, (...). Também faz parte da 
moderna educação administrativa o conhecimento de figuras como Sun Tzu e Maquiavel.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 27) 

(273) “Roma apresenta o primeiro caso no mundo de organização e administração de um império 
multinacional. Para cuidar desse império, os romanos criaram diferentes tipos de executivos: 
reis, imperadores, césares, cônsules, magistrados e outros. [...] As províncias, normalmente, 
eram exploradas de forma predatória por esses empresários.” (MAXIMIANO, 2007, p. 28) 

(274) “Conceitos sobre estratégia, planejamento, logística e hierarquia, que são usados hoje não 
apenas nas Forças Armadas, mas também em todos os tipos de empreendimentos, nasceram 
com os militares do passado distante.” (MAXIMIANO, 2007, p. 28-29) 

(275) “Sun Tzu e arte da guerra. Sun Tzu é um autor chinês que escreveu no século IV a. C. a 
respeito de estratégia militar. Embora a verdadeira identidade de Sun Tzu seja objeto de 
polêmica, quem quer que tenha escrito com esse nome desenvolveu, no tratado A arte da 
guerra, teorias que recomendam evitar a batalha, intimidar psicologicamente o inimigo e usar 
o tempo, em vez da força, para desgastá-lo e atacá-lo quando estivesse desprevenido. A arte da 
guerra é manual de recomendações que sobreviveu à passagem dos séculos por tratar de 
princípios fundamentais permanentes, sobre planejamento, comando e doutrina, entre outros 
assuntos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 29, grifos do autor) 

(276) “Maquiavel – Das muitas contribuições do Renascimento para a administração, as idéias de 
Maquiavel (1469-1527) contam-se entre as mais influentes. Sua obra mais conhecida é O 
príncipe, na qual faz recomendações sobre como um governante deve comportar-se. 
Maquiavel pode ser entendido como um analista do poder e do comportamento dos dirigentes 
em organizações complexas. Se tivesse vivido entre os séculos XX e XXI, certamente seria 
um escritor de textos de administração e liderança. Muitas de suas idéias poderiam ser 
endossadas em qualquer época sem restrições. Por exemplo: Maquiavel acredita na 
importância do trabalho da equipe como o aspecto mais relevante no trabalho do dirigente; A 
aprovação dos governados é essencial para o sucesso dos governantes. Não importa por qual 
meio o príncipe chegue ao poder, herança ou usurpação. Qualquer tipo de governo, 
monárquico, aristocrático ou democrático, depende sempre do apoio das massas.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 29-30, grifos do autor) 

(277) “Os princípios e as técnicas criados por esse movimento procuravam aumentar a eficiência da 
produção por meio da racionalização do trabalho, para evitar o desperdício o desperdício e 
promover ‘a prosperidade dos patrões e dos empregados.’” (MAXIMIANO, 2007, p. 30) 

(278) “Weber descreveu as organizações burocráticas como máquinas totalmente impessoais, que 
funcionam de acordo com regras que ele chamou de racionais – regras que dependem de 
lógica e não de interesses pessoais.” (MAXIMIANO, 2007, p. 36) 

(279) “Ao lado de Taylor, o engenheiro francês Fayol é um dos contribuintes mais importantes do 
desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. De acordo com Fayol, a 
administração é uma atividade comum a todos os empreendimentos humanos (família, 
negócios, governo), que sempre exigem algum grau de planejamento, organização, comando, 
coordenação e controle. Portanto, todos deveriam estudá-la, o que exigiria uma teoria geral da 
administração que pudesse ser ensinada.” (MAXIMIANO, 2007, p. 34) 

(280) “Fayol completa sua teoria com a proposição de catorze princípios que devem ser seguidos 
para que a administração seja eficaz: [...] VI. Subordinação do interesse individual ao interesse 
geral; [...].” (MAXIMIANO, 2007, p. 35) 

(281) “O grande Einstein dizia que não há nada mais prático que uma boa teoria. As teorias da 
administração são exatamente isso: idéias práticas que ajudam a entender e administrar 
organizações. (MAXIMIANO, 2007, p. 25) 

(282) “A qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia fortemente 
seu desempenho. Bom tratamento, bom desempenho.” (MAXIMIANO, 2007, p. 38) 
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(283) “Se o grupo resolve ser leal à administração, o resultado é positivo para empresa. O resultado 
é negativo para empresa quando o grupo resolve atender a seus próprios interesses.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 38) 

(284) “A essência do pensamento ou enfoque sistêmico é a idéia de elementos que interagem e 
formam conjuntos para realizar objetivos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 39) 

(285) “Em suas palavras, a administração ‘atua, dirige e controla os planos e os procedimentos da 
organização... A relação da administração com a organização é similar à relação da psique 
com o corpo. Nossos corpos são apenas os meios e o instrumento que a força psíquica 
movimenta para realizar seus fins e desejos. [...] Usando a analogia da mente e do corpo para a 
administração e a organização Mooney e Reiley formularam seus princípios de organização: 
Coordenação – o arranjo ordenado do esforço do grupo, para realizar unidade de ação na 
perseguição de um propósito comum.” (MAXIMIANO, 2007, p. 50) 

(286) “Administração do Conhecimento - Uma nova fronteira da teoria e da prática da administração 
é representada pela busca de mecanismos para gerenciar o conhecimento nas empresas. O 
conhecimento, um ativo intangível, ‘tornou-se o fator mais importante da vida econômica, o 
principal ingrediente do que compramos e vendemos, a matéria-prima com a qual 
trabalhamos.’” (MAXIMIANO, 2007, p. 66, grifos do autor) 

(287) “Em 1950, William H. Newman, da Universidade de Columbia, publicou o livro Ação 
administrativa, no qual definiu a administração como ‘a orientação, liderança e controle do 
esforço de um grupo de indivíduos para a realização de algum objetivo comum.’” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 51, grifos do autor) 

(288) “Harold Koontz & Cyril O’Donnell, da Universidade da Califórnia, no livro Princípios de 
administração, de 1995, definiram a administração como ‘o processo de fazer coisas por meio 
de outras pessoas’. O livro tornou-se uma referência e até os anos 70 ainda era usado como 
livro-texto em muitas escolas”. (MAXIMIANO, 2007, p. 51) 

(289) “Uma das figuras importantes desse movimento foi William Edwards Deming, que se tornaria 
um guru da qualidade nos anos 80.” (MAXIMIANO, 2007, p. 55) 

(290) “Nos anos 90, a expressão organização (ou empresa) enxuta passou a fazer parte do 
vocabulário da administração, já como um elemento que integra os chamados novos 
paradigmas da administração.” (MAXIMIANO, 2007, p. 62, grifos do autor) 

(291) “O conceito de capital intelectual é central no modelo da administração do conhecimento. 
Capital intelectual é o conjunto dos conhecimentos existentes em uma empresa. O capital 
intelectual está localizado: Nas pessoas – as pessoas detêm conhecimentos adquiridos em sua 
formação escolar e no dia-a-dia de suas experiências. Esses conhecimentos são chamados de 
capital humano; Nos bancos de dados, rotinas, procedimentos, softwares, processos, marcas, 
tecnologias, patentes e outras formas de saber agir. Esses conhecimentos são chamados de 
capital estrutural; A administração do conhecimento é uma tendência importante em muitas 
organizações, que usam sistemas de registro e recuperação de reconhecimento. Esses sistemas 
permitem analisar e arquivar as ‘lições aprendidas’ com projetos concluídos e com o 
relacionamento com clientes. Também é possível analisar os pontos fortes e fracos nos 
conhecimentos da organização e, dessa forma, fazer a administração estratégica do 
conhecimento; A administração do conhecimento é ainda um grande desafio. Sem uma 
cuidadosa gestão desse ativo intangível, não se poderá esperar inovação nos produtos e 
processos da empresa. No mundo contemporâneo, pouco pode ser feito sem essa vantagem 
competitiva.” (MAXIMIANO, 2007, p. 67) 

(292) “Todas as organizações são sistemas de recursos que perseguem objetivos.” (MAXIMIANO, 
2007, p. 71) 

(293) “No entanto, a reengenharia, assim como ocorreu com a administração científica, ficou com 
má reputação. Na prática, foram chamados de reengenharia esforços orientados 
exclusivamente para a redução de custos, especialmente por meio do corte de pessoal. Assim, 
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quando se ouvia falar em reengenharia, a palavra significava demissões em massa. [...] Apesar 
das críticas, os princípios da reengenharia permaneceram e foi criada uma nova denominação, 
que passou a conviver com a original: redesenho de processos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 79-
80, grifos do autor) 

(294) “A tecnologia da fabricação é tão automatizada que funciona como um sistema de controle 
automático sobre os trabalhadores – a empresa funciona como uma grande máquina.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 222) 

(295) “As repartições públicas e os militares são organizações que se parecem com máquinas. Todo 
dia funcionam do mesmo jeito, seguindo regras. Empresas familiares e centros acadêmicos 
não seguem regras e se parecem com organismos vivos. A distinção entre máquinas (modelo 
mecanicista) e organismos vivos (modelo orgânico) é muito utilizada para estudar culturas.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 464) 

(296) “Aprendizagem é resultado do processo de tomar decisões para resolver problemas.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 84) 

(297) “Alguns indicadores de desempenho relativos à aprendizagem e ao domínio do conhecimento 
pela organização são os seguintes: Aquisição de competências pelos funcionários; Nível de 
treinamento dos funcionários (qualidade do material humano).” (MAXIMIANO, 2007, p. 84) 

(298) “As empresas e outros tipos de organizações, como os países e as igrejas, transformam-se, 
para crescer e sobreviver, ou desaparecem.” (MAXIMIANO, 2007, p. 115) 

(299) “De acordo com essa visão, a missão implícita de qualquer organização empresarial é não 
apenas maximizar o lucro dos acionistas, mas também criar valor para todas as partes 
interessadas: acionistas, empregados, clientes, comunidades, instituições sociais e 
governamentais, fornecedores e até mesmo os concorrentes.” (MAXIMIANO, 2007, p. 138) 

(300) “A linguagem integra o ‘kit de ferramentas de sobrevivência’ de qualquer pessoa em qualquer 
organização. Do seu vocabulário de estudante de administração, fazem parte palavras como 
cronograma, organograma, débito, crédito e retorno sobre o investimento. Quando você 
reconhece essas palavras, inconscientemente, é sinal de que está aculturado. Para um estudante 
de outra disciplina, essas palavras podem não ter significado nenhum, o que exemplifica o 
contraste entre culturas.” (MAXIMIANO, 2005, p. 451, grifos do autor) 

(301) “Os recursos necessários para a realização de atividades classificam-se, geralmente, em quatro 
categorias principais, que se desdobram em categorias menores. Mão-de-obra (gerentes, 
engenheiros, funcionários de secretaria, serviços de terceiros etc.).” (MAXIMIANO, 2007, p. 
168, grifos do autor) 

(302) “Autoridade (a rigor, autoridade formal) é o direito legal que os chefes ou gerentes têm de 
dirigir ou comandar o comportamento dos integrantes de sua equipe, chamados subordinados, 
colaboradores ou funcionários, dependendo do tipo de organização. (Subordinado é uma 
palavra que está caindo em desuso, por ter conotação negativa.).” (MAXIMIANO, 2007, p. 
182) 

(303) “Os bancos são cheios de regras e as pessoas são funcionários. Os centros acadêmicos são 
informais e as pessoas são associados, que podem desligar-se à vontade. Bancos e centros 
acadêmicos seguem modelos organizacionais diferentes.” (MAXIMIANO, 2007, p. 217) 

(304) “O primeiro modelo, chamado mecanicista, é mais parecido com a organização burocrática 
descrita por Max Weber. As organizações que seguem esse modelo procuram imitar o 
funcionamento automático das máquinas. [...] O segundo modelo, chamado orgânico, afasta-se 
do ideal da organização burocrática. As organizações que seguem esse modelo procuram 
imitar o comportamento dinâmico dos organismos vivos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 217) 

(305) “A organização mecanicista ou burocratizada procura imitar o funcionamento padronizado de 
uma máquina.” (MAXIMIANO, 2007, p. 218) 
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(306) “Grandes empresas industriais, companhias aéreas e usinas siderúrgicas são exemplos da 
organização máquina, que é a designação dada por Henry Mintzberg ao modelo mecanicista.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 218, grifos do autor) 

(307) “Segundo Gareth Morgan, as lojas de cadeias de fast food, os desfiles militares e os 
departamentos de contabilidade funcionam como máquinas. Disciplina, estabilidade e 
tratamento uniforme das pessoas são características que a máquina valoriza. Para Morgan, o 
ponto forte deste tipo de organização é o mesmo das máquinas reais: o funcionamento regular. 
Seu ponto fraco é a desumanização do trabalho.” (MAXIMIANO, 2007, p. 218-219, grifos do 
autor) 

(308) “Segundo Gareth Morgan, o modelo orgânico tem pelo menos duas variantes. Uma é o 
organismo vivo, que é a imagem biológica das organizações. A ênfase do organismo vivo está 
na capacidade de adaptação e não no arranjo ordenado das coisas. Os centros acadêmicos e os 
departamentos de criação das agências de propaganda são exemplos de organizações vivas. As 
tarefas e as linhas de autoridade podem ser mudadas continuamente, para permitir a sintonia 
da organização com seu ambiente. Os pontos fortes dos organismos vivos são a flexibilidade 
dos sistemas abertos e a ênfase no desenvolvimento das competências humanas. Isso é 
particularmente apropriado para lidar com ambientes turbulentos e competitivos, como é o 
caso dos ramos de alta tecnologia. Os organismos vivos, no entanto, não são indefinidamente 
adaptativos. O conflito interno que é característico dos sistemas orgânicos pode levá-los à 
obsolescência e à extinção.” (MAXIMIANO, 2007, p. 219-220) 

(309) “Outra variante do modelo orgânico, identificada por Morgan, é o cérebro. A imagem do 
cérebro aplica-se às organizações em que a inteligência e o conhecimento estão espalhados em 
todos os lugares, como acontece nas instituições de pesquisa e nas universidades. Assim, 
qualquer parte da organização pode reproduzir e fazer o papel do todo. Além disso, cada parte 
aprende por si e, além disso, aprende a aprender e a questionar as condições que provocam os 
erros. Nas organizações mecanicistas, essa possibilidade é reduzida. No entanto, o cérebro 
pode ser feito de partes que não aprendem com as outras, ou não conseguem questionar sua 
própria forma de trabalhar.” (MAXIMIANO, 2007, p. 220) 

(310) “O departamento de design gráfico segue um modelo orgânico, ao passo que o departamento 
de contabilidade tende para o mecanicista. O governo é uma grande máquina, mas suas 
universidades e institutos de pesquisa funcionam como organismos vivos e cérebros.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 220, grifos do autor) 

(311) “No século XVIII, o filósofo alemão Immanuel Kant transformou a Regra de Ouro em seus 
dois imperativos categóricos, que estabelecem o comportamento ideal para a vida em 
sociedade:” (MAXIMIANO, 2005, p. 429, grifos do autor) “Uma ação é moralmente correta 
para uma pessoa se e somente se, ao agir, essa pessoa não use outras pessoas simplesmente 
como meios para avançar em seus próprios interesses, e também tanto respeite quanto 
desenvolva as capacidades destas outras pessoas para escolher livremente por elas próprias.” 
(MAXIMIANO, 2005, p. 429) 

(312) “Há uma semelhança [da organização] com a teia da aranha. Todas as linhas levam ao centro 
da teia, onde está a cúpula estratégica, formada pelo chefe e seus auxiliares diretos.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 224) 

(313) “Liderança é a realização de uma meta por meio da direção de colaboradores humanos.” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 252) 

(314) “Liderança é o uso da influência não coercitiva para dirigir as atividades dos membros de um 
grupo e levá-los à realização de seus próprios objetivos.” (MAXIMIANO, 2007, p. 252) 

(315) “Ainda segundo Petracca, há dois tipos de liderados: os fiéis, que seguem o líder por razões de 
caráter moral, e os mercenários, que atuam por motivos de interesse.” (MAXIMIANO, 2007, 
p. 253) 
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(316) “O que liga o líder aos seguidores é uma tarefa ou missão. Sem esse componente, não há 
liderança, apenas influência ou popularidade. Segundo William Safire, as pessoas que 
pretendem ser líderes se perguntam: Para onde quero levar esta empresa (ou grupo, exército, 
cidade ou nação)? Como realizo meu plano de sair do aqui e agora para o até lá e depois?” 
(MAXIMIANO, 2007, p. 253) 

(317) “Outras características da situação, como as competências dos subordinados e a própria 
competência do líder, são negligenciadas.” (MAXIMIANO, 2007, p. 264) 

(318) “São modelos que dependem da idéia de que a autoridade formal ou informal do líder pode ser 
mais orientada para a equipe de colaboradores ou seguidores (democracia) ou mais orientada 
para o próprio líder e para a execução da tarefa (autocracia).” (MAXIMIANO, 2007, p. 265-
266) 

(319) “Nas organizações – seja nas indústrias, comercio, organizações de serviços públicos, 
hospitais, universidades, instituições militares ou em qualquer outra forma de empreendimento 
humano – a eficiência e a eficácia com que as pessoas trabalham em conjunto para conseguir 
objetivos comuns dependem diretamente da capacidade daqueles que exercem a função 
administrativa.” (CHIAVENATO, 2003, p. 10) 

(320) “Downsizing: ver enxugamento. [...] Enxugamento é a redução de níveis hierárquicos de uma 
organização para manter o essencial da base em relação à cúpula. Geralmente, é acompanhado 
de descentralização.” (CHIAVENATO, 2003, p. 629) 

(321) “Conhecimento é o recurso mais importante da área da informação. Constitui um ativo 
intangível. Representa a familiaridade ou compreensão de ganhos por meio do estudo de 
descentralização.” (CHIAVENATO, 2003, p. 629) 

(322) “Mais importante do que a terapêutica é o diagnóstico correto. [...] Nisso reside a essência 
fundamental da administração contemporânea: a visão estratégica de cada operação ou 
atividade.” (CHIAVENATO, 2003, p. 19) 

(323) “O que realmente deve ser considerado é que, em administração, nada é absoluto ou definitivo. 
Tudo é relativo e depende da situação, do momento e dos objetivos a atingir.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 19) 

(324) “Capital de Clientes é o valor das relações de uma organização com seus clientes incluindo a 
intangível lealdade de seus consumidores para a companhia ou produto, baseado na reputação, 
padrões de compra ou capacidade de compra do cliente. [...] Capital Estrutural são os 
processos, sistemas de informações e patentes que permanecem em uma organização quando 
os funcionários dela saem. [...] Capital Humano é o conjunto integrado de conhecimentos, 
habilidades e competências das pessoas em uma organização. Como o capital estrutural, o 
capital humano possuído pelas pessoas que os detêm e não pela organização que as emprega. 
O capita humano é uma parte renovável do capital intelectual. [...] Capital Intelectual é o valor 
total dos negócios da organização, calculado pelo valor dos clientes, valor da organização e 
valor de competências e não apenas pelos ativos tangíveis que formam o capital de clientes. 
[...] Capital Intelectual é o conhecimento que tem valor para a organização. É constituído pelo 
capital humano, capital estrutural (ou financeiro) e pelo capital de clientes.” (CHIAVENATO, 
2003, p. 628) 

(325) “Organização é uma entidade social composta de pessoas e de recursos, deliberadamente 
estruturada e orientada para alcançar um objetivo comum.” (CHIAVENATO, 2003, p. 23, 
grifos do autor) 

(326) “Teoria Geral da Administração é o conjunto orgânico e integrado de teorias, hipóteses, 
conceitos e idéias a respeito da Administração como ciência, técnica, ou arte.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 24, grifos do autor) 

(327) “A Administração tem pouco mais de cem anos e constitui o resultado histórico e integrado da 
contribuição cumulativa de vários precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas, e 
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empresários que, no decorrer dos tempos, foram, cada qual em seu campo de atividades, 
desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias.” (CHIAVENATO, 2003, p.  26) 

(328) “Referências pré-históricas acercadas magníficas construções erigidas durante a Antiguidade 
no Egito, na Mesopotâmia, na Assíria testemunharam a existência em épocas remotas de 
dirigentes capazes de planejar e guiar os esforços de milhares de trabalhadores em 
monumentais obras de arte que perduram até nossos dias, como as pirâmides do Egito.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 26) 

(329) “De outro lado, a corrente dos Anatomistas e Fisiologistas da organização, desenvolvida na 
França, com os trabalhos pioneiros de Fayol. [...] A preocupação básica era aumentar a 
eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização 
(departamento) e de suas inter-relações estruturais. Daí a ênfase na anatomia (estrutura) e na 
fisiologia (funcionamento) da organização.” (CHIAVENATO, 2003, p. 48) 

(330) “O principal objetivo da Administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao 
mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. O principio da máxima prosperidade 
para o patrão acompanhada da máxima prosperidade para o empregado devem ser os dois fins 
principais da Administração. Assim, deve haver uma identidade de interesses entre empregado 
e empregadores.” (CHIAVENATO, 2003, p. 56) 

(331) “Ativos Intangíveis são os ativos organizacionais não mensuráveis pelos métodos tradicionais 
de contabilidade e que são identificados como as pessoas, clientes e a organização.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 628) 

(332) “Enfim, utilizar toda a imensa sinergia organizacional para melhorar a vida de todas as 
pessoas. E também da sociedade e das comunidades. É para isso que servem as organizações. 
E esse é o papel fundamental da Administração. [...] Esse é o mantra da teoria administrativa: 
apontar continua e gradativamente novos rumos e proporcionar novas soluções para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas e das organizações e, afinal de contas, tornar o mundo cada 
vez melhor e feliz.” (CHIAVENATO, 2003, p. 621) 

(333) “Fayol adota a denominação principio, afastando dela qualquer idéia de rigidez, pois nada 
existe de rígido ou absoluto em matéria administrativa. Tudo em Administração é questão de 
medida, ponderação e bom senso. Os princípios são universais e maleáveis e adaptam-se a 
qualquer tempo, lugar ou circunstância. “(CHIAVENATO, 2003, p. 82-83, grifos do autor) 

(334) “Money acrescenta que: a organização é a forma de toda associação humana para a realização 
de um fim comum.” (CHIAVENATO, 2003, p. 84) 

(335) “Com a Abordagem Humanística, a Teoria da Administração passa por uma revolução 
conceitual.” (CHIAVENATO, 2003, p. 98) 

(336) “Comunicação é a troca de informação entre pessoas. Significa tornar comum uma mensagem 
ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da 
organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la 
na forma de sinal (como ondas sonoras, letras impressas, símbolos), por meios de um canal 
(ar, fios, papel) a um receptor da mensagem que decodifica e interpreta seu significado. Na 
comunicação pessoal direta falada, ou seja, na conversação, a linguagem funciona como 
código e é reforçada por elementos de comunicação não-verbal (como gestos, sinais, 
símbolos).” (CHIAVENATO, 2003, p. 128) 

(337) “A abordagem neoclássica baseia-se nos seguintes fundamentos: A Administração é uma arte 
que, que como a Medicina ou a Engenharia, deve se apoiar em princípios universais.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 148) 

(338) “Todas as instituições são organizações e têm uma dimensão administrativa comum.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 154) 

(339) “A palavra organização significa um empreendimento humano moldado intencionalmente para 
atingir determinados objetivos. Essa definição se aplica a todos os tipos de organizações, 
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sejam elas lucrativas ou não, como empresas, bancos, financeiras, hospitais, clubes, igrejas 
etc.” (CHIAVENATO, 2003, p. 173) 

(340) “Assim, a organização é simultaneamente organização no sentido estrito (um processo 
permanente de reorganização daquilo que tende a sempre desorganizar-se) e auto-organização 
(processo permanente de reorganização de si mesma). Em outras palavras, a organização é 
uma organização que organiza a organização necessária à sua própria organização.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 615) 

(341) “A APO não é um remédio para todos os males da organização.” (CHIAVENATO, 2003, p. 
250) 

(342) “Quanto mais racional e burocrática torna-se a organização, tanto mais as pessoas tornam-se 
engrenagens de uma máquina, ignorando o propósito e o significado do seu comportamento.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 267) 

(343) “Redução do prazo de validade do conhecimento.” (CHIAVENATO, 2003, p. 613) 

(344) “A Administração é a ferramenta, a função ou o instrumento de torna as organizações capazes 
de gerar resultados e produzir o desenvolvimento.” (CHIAVENATO, 2003, p. 612) 

(345) “Trocando em miúdos: as organizações são sistemas sociais baseados na cooperação entre 
pessoas.” (CHIAVENATO, 2003, p. 347) 

(346) “Organizações são conjuntos de pessoas trabalhando juntas, em uma divisão de trabalho, no 
sentido de alcançar propósitos e objetivos comuns.” (CHIAVENATO, 2003, p. 366, grifos do 
autor) 

(347) “Aprendizagem é uma mudança relativamente permanente em uma pessoa e que ocorre como 
resultado da experiência.” (CHIAVENATO, 2003, p. 407) 

(348) “Fonte significa pessoa, coisa ou processo que emite ou fornece as mensagens por intermédio 
do sistema. [...] Transmissor significa processo ou equipamento que opera a mensagem, 
transmitindo-a da fonte ao canal. O transmissor codifica a mensagem fornecida pela fonte para 
poder transmiti-la. É o caso dos impulsos sonoros (voz humana da fonte) que são 
transformados e codificados em impulsos elétricos pelo telefone (transmissor) para serem 
transmitidos para um outro telefone (receptor) distante. Em principio, todo transmissor é um 
codificador de mensagens. [...] Canal significa o equipamento ou espaço intermediário entre o 
transmissor e o receptor. Em telefonia, o canal é o circuito de fios condutores da mensagem de 
um telefone para outro. Em radiotransmissão, é o espaço livre através do qual a mensagem se 
difunde a partir da antena. [...] Receptor significa o processo ou equipamento que recebe a 
mensagem no canal. O receptor decodifica a mensagem para colocá-la à disposição do destino. 
Todo receptor é um decodificador de mensagem. [...] Destino significa a pessoa, coisa ou 
processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do sistema de comunicação. [...] 
Ruído significa a quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar, de 
maneira imprevisível, as mensagens transmitidas. [...] Em um sistema de comunicação, toda 
fonte de erros ou distorções está incluída no conceito de ruído. Uma informação ambígua ou 
que induz ao erro é uma informação que contem ruído.” (CHIAVENATO, 2003, p. 423) 

(349) “Da mesma forma como qualquer organismo vivo, as organizações recebem e utilizam 
informações que lhes permitem viver e sobreviver no ambiente que as rodeia.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 428-429) 

(350) “Comunicação é o fenômeno pelo qual um emissor envia uma mensagem a um destinatário e 
vice-versa por meio de um processo de transmissão e recepção através de um canal que os 
separa fisicamente. [...] Mensagem é uma informação codificada que a fonte/emissor pretende 
compartilhar com outros. [...] Ruído é a quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a 
deturpar e alterar, de maneira imprevisível, as mensagens transmitidas.” (CHIAVENATO, 
2003, p.439- 440) 
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(351) “A Administração figura hoje como a única instituição que transcende as fronteiras de países e 
organizações apresentando um significado global e mundial.” (CHIAVENATO, 2003, p. 612) 

(352) “Dados são fatos ou estatísticas.” (CHIAVENATO, 2003, p. 470) 

(353) “Por essa razão, o investimento maior está sendo feito – não em máquinas e ferramentas – mas 
no conhecimento das pessoas. Muitas organizações desenvolvem esquemas de educação 
corporativa e universidades corporativas e virtuais para melhorar a gestão do seu capital 
intelectual.” (CHIAVENATO, 2003, p. 595) 

(354) “A organização como um organismo vivo. Tratar a organização como um sistema aberto não é 
uma idéia nova. Herbert Spencer já afirmava na virada do século XX: ‘Um organismo social 
assemelha-se a um organismo individual nos seguintes traços essenciais: no crescimento; no 
fato de se tornar mais complexo à medida que cresce; no fato de que tornando-se mais 
complexo, suas partes exigem um crescente interdependência; porque sua vida tem extensão 
que depende da vida de suas unidades componentes; e porque em ambos os casos há crescente 
integração acompanhada por crescente heterogeneidade.’” (CHIAVENATO, 2003, p. 480) 

(355) “A Teoria da Contingência enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria 
administrativa. Tudo é relativo.” (CHIAVENATO, 2003, p. 504) 

(356) “Para a teoria contingencial tudo é relativo e tudo depende. Nada é absoluto ou universalmente 
aplicável. Se há uma variável situacional, então há um caminho adequado para fazer frente a 
ela.” (CHIAVENATO, 2003, p. 549) 

(357) “O darwinismo organizacional. A evolução pela seleção natural das espécies explica o mundo 
vivo. O ser humano é o ultimo passo da caminhada evolutiva de um determinado tipo de 
chimpanzé. Passados quase duzentos anos de sua divulgação, a idéia da evolução também está 
sendo aplicada às organizações como organismos vivos.” (CHIAVENATO, 2003, p. 560-561) 

(358) “E a administração é a ferramenta especifica para tornar as organizações capazes de gerar 
resultados e satisfazer necessidades.” (CHIAVENATO, 2003, p. 570) 

(359) “A Administração, como veremos adiante, esta sendo considerada a principal chave para a 
solução dos mais graves problemas que atualmente afligem o mundo moderno.” 
(CHIAVENATO, 2003, p. 10) 

(360) “O único homem entre oito, capaz de fazer o trabalho, não tinha em nenhum sentido 
características de superioridade sobre os outros, apenas era um homem tipo bovino, espécime 
difícil de encontrar, e, assim, muito valorizado. Era tão estúpido quanto incapaz de realizar a 
maior parte dos trabalhos pesados. A seleção, então, não consistiu em achar homens 
extraordinários, mas simplesmente em escolher entre homens comuns os poucos 
especialmente apropriados para o tipo de trabalho em vista.” (TAYLOR, 2006, p. 68) 

(361) “O pensamento administrativo surge como consequência do processo de modernização da 
sociedade e é a expressão da lógica burocrática, baseada no controle da atividade humana por 
meio da regra objetivando o aumento de produtividade e a geração de lucro na sociedade 
industrial.” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 20) 

(362) “Surge então a expressão gestão de pessoas, que para muitos parece mais adequada por 
considerar o empregado como uma pessoa integral e não apenas como um mero fator 
produtivo. [...] Muitos, porém, desenvolvem um argumento interessante: de fato, a 
administração considera o ser humano um recurso e o explora como tal. Mudar a denominação 
ou as palavras não muda esse fato. A mudança de nomenclatura, na verdade, visaria ocultar 
uma relação de dominação e poder que continuaria presente, apesar das mudanças. Trata-se, 
pois, de uma nova ideologia que não muda a situação de fato, ao contrário, a oculta. A 
expressão Administração de Recursos Humanos foi sendo progressivamente deixada de lado e 
substituída pela expressão Gestão de Pessoas.” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 93) 

(363) “Todos estes autores supracitados veem a organização como um sistema cooperativo racional. 
[...] Como um sistema planejado de esforço cooperativo, no qual cada participante tem um 
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papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar.” (MOTTA; VASCONCELOS, 
2002, p. 125)  

 

 

 

 
 



219 

APÊNDICE 4 

E-mail usado na consulta aos professores/pesquisadores da ANPAD 
 

 
Prezado(a) colega professor(a), 

 

Sou professor do curso de Administração da UFPE/Campus do Agreste. Estou em fase de 

conclusão de minha pesquisa de doutorado, que analisa livros de Introdução à Administração 

usados nos cursos de graduação em Administração no Brasil. 

 

Para finalizar minha pesquisa preciso muito da sua contribuição, caso o(a) colega lecione ou 

já tenha lecionado alguma vez, em cursos de graduação em administração, a disciplina 

"Introdução à Administração" ou alguma outra equivalente (ou seja, cujo objetivo seja 

apresentar os conceitos mais introdutórios e básicos da Administração). 

 

Se este for o seu caso apreciaria muito saber do(a) colega o seguinte: 

1) Qual(is) livro(s) utiliza ou utilizou como livro(s)-texto(s) da disciplina? 

2) Em que Instituição de Ensino Superior leciona ou lecionou a disciplina? 

3) Durante quanto tempo (aproximadamente) adota ou adotou este(s) livro(s)? 

4) Considera tal(is) livro(s): (  )excelente; (  )bom; (  )ruim; (  )péssimo 

 

Desde já agradeço sua grande contribuição e aproveito para perguntar se o(a) colega gostaria 

de receber em breve por email a versão pdf de minha tese por email, como uma forma 

simbólica de retribuir sua gentileza. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Guilherme Moura. 

Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4732946T6 

 

P.s.: obtive seu email no site da ANPAD. 


