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'It is perhaps ironic that those who appear to understand
the devil best - theorists such as Herbert Simon afid
James March - are the least concerned in their writings
with liberal values, goals, and responsiveness, while
those most concerned with these things are the least
likely to recognize the devil in his consummate disguises.
It is more than ironic; it is a melancholy conclusion in
a social landscape stre~ with "the wastes of our organizations'

Complex Organizations -
a criticaI essay

Charles Perrow
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Tema I:
o Behaviorismo como paradigma dominante na Teoria das Organizações.
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As ciências sociais comportam, na realidade, dois destacados
paradigmas, o behaviorismo e a dialética. A teoria organizacional está
construi da no interior do paradigma behaviorista que tem articulado as
suas perspectivas como ciência, desde os primórdios da Escola clássica de··

:Admini~t~açio Cientifica, até os mais recentes trabalhos publicados. As-
sim, toda a discussão em torno do estrutural funcionalismo é exagerada e
dificulta a teorização sobre organizações. Portanto, cabe um reexame das'
diversas posturas teóricas sobre organizações, dos problemas epistemoló-
gicos e metodológicos que enfrentaram, para enquadrá-las no interior do

'behaviorismo. t importante, também, analisar a. contribuição do paradigma
dialético para o estudo das organizações. Pois, é no interior destes pa-
radigmas que a teoria organizacional pode encontrar solução para alguns
de seus problemas metodológicos.

Deve ser feita, portanto, a análise das conclusões de seus
principais autores clássicos e modernos para aproximá-los, ou do espec-
tro behavi~Fista, ou do espectro dialético. O objetivo é demonstrar que
o conhecimento das estruturas organizacionais se dá a partir dos proble-
mas po sto.aipeLo behaviorismo. E indicar. os possi veis momentos dialéticos
de algumas análises.

Já, Karl Mannheim acentuara que o historicismo se desenvol-
veu como uma força intelectual de extraordinária signific~ncia, polemi -
zando a nossa IWel tanschauung I. Não, apena s , .organizando com mão invisi-
velo trabalho das ciências humanas, mas, sóbretudo, permeando o nosso •
pensamento, C'Essays on the Sociology of Knowledge', Kecskemeti CEd.)
1952:84).

Por sua vez, o behaviorismo tem suas raizes epistemológicas
no positivismo e talvez, mais ainda, no empirismo clássico.

Na teoria das organizações as grandes correntes são behavio-
ristas, e a época do surgimento do pós-behaviorismo ainda não despontou.

Não se caracterizou, em trabalhos cientificos sobre organiz~
ções, um protesto anti-behaviorista. Nem mesmo, existe uma consciência -
cientifica da reiterada utilização do paradigma behaviorista,certamente,
bem menos lembrado na atualidade, em outros ramos da ciência social.

É inegável que o teórico de organizações que segue o paradi~
ma behaviorista adota as conclusões do positivismo lógico ou do empiris-
mo, quer em filosofia geral, quer no campo particular da filosofia da

.'" .ca en ca a ,
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Ora, a transformação hegeliana da concepção do mundo e da cien
.'. ('lo ,.. (cia tornou o que era fixo, em d~alet~co, suscet~vel a transformaçao cont~-

nua. E a ci~ncia passou a ser concebida em termos de criação, ao invés de
descoberta.

O pragmatismo americano, especialmente com Dewey e George
Herbert Mead tentou aproximar-se da concepção hegeliana. Na Europa, bs~l-
timos trabalhos de Wittgenstein e as obras de Bergson, Dilthey, Spengler,
Mannheim e eventualmente Heidegger colocam-se na vertente historicista.

-O b~haviorismo aceita que valores ·sao relativos no tempo ~ no
espaço, mas nega 'com veem~ncia sua intromissã6 na ci~ncia. J~ foi argumen-

.t~do que o ~ehaviorismo é incapaz de captar o significado de uma ação,. po~.
que estuda os fenômenos humanos com os métodos da ci~ncia natural e para
seguir os canones metodológicos que sua postura filosófica lhe impõe, estu
da. o comportamento organizacional, âtra~és de interações, crenças,motivos,
sentimentos ou valores procurandoinferi-los\ através de indicadores est~-
.tí.co s ,

A contribuição behaviorista ~ teoria das organizações nao se
eEõgota com Simon e o paradigma behaviorista e&t;ipresente mesmo nos mais
recerttes'e'sofisticados estudos sobre organizações. Quase tudo o que sabe-
mos sobre as organizações foi elaborado no interior deste paradigma.

De outro lado, porque necessitaria o teórico' de or-gand zaç o es ,
cbmbater ou ftef~ndera postura epistemológica positivi~ta? Ao n{vel daci~n
cia sendo feita) este debate não se propõe. Mesmo porque, não .se d~ a
vel de trabalho cient{fico o confrónto de paradigma rivais, embora tais p~
r~digmas possam ser pensados •.Mesmo na filosofia da ci~ncia, não se d~ tal
confronto eos paradigmas positivistas ou historicistas tem se desenyolvi-

.do sob seu impulso interno, e não em razão de ataque externo da tradição,
diametralmente, oposta.

A posição de Paul Feyerabend,.por exemplo, q~e poderia ser vi~
ta ,com.o'radical' ao romper com alguns par~metros cLae si.cos , em filosofia
d'a ciencia, se dá no interior do 'establishrnent I metodológico caracteriza-
do nos volumes dos 'Minnesota Studies in the Philosophy of Sc i-en ce ",

Por sua vez, o behaviorismo .e o positivismo não estão logi'
.csmente lig~dos que a refutaç~ode um implique na refutaç~o ao oqtro. Pois,

o behaviorismo não implica, hecessariamente, em sen~enç~s' ~bservacionais;
percepções rião~coridicionadas etc.

·Já se' argumentou que o.behaviorismo é independente das postu-
ras metodológicas cl;issicas da filosofia da diencia.Behavioristas não ne-
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cessitam e geralmente, nao restringem sua ciência a modelos dedutivos de
explanação, por exemplo.

Na realidade, o behaviorismo tem se caracterizado por um em-
pirismo ingênuo e só, recentemente, com a aplicação de técnicas estatis-
ticas mais sofisti~~das e, sobretudo, com a utilização da an~lise fato-
rial, preocupou-se com a formalização dos modos de explanação. Por seu

'turno, o próprio historicismo encontra-se clivado por correntes, algumas
mutuamenté excludentes, como é o caso do relativismo histórico e da his-
toricidade da mente. Além do que, grande parte dos chamados historicis-
tas é apenas contrária ao fenomenalismo. O que tornaria, segundo Martin
Landau, (ob. cito 846), o próprio Otto Neurath um historicista ortodoxo.

Seria destituido de sentido afirmar que o positivismo foi ou
ser~ eventualmente derrotado pelo historicismo. E as sucessivas transfo~'
maç;es que o positivismo sofreu, desde os dias do Circulo ~e Viena, tem
contribuido para a sua vitalidade. Deve-se: entretanto, ao relativismo e
pistemológico, que utiliza a tese da historicidade da mente, a critica
de que toda a construção teórica é ideológica. Contudo"se o relativismo
epistemológico é correto, ,então, a tese da historicidade da mente não p~
de ser válida. Por isto mesmo, Mannheim declarou que os dois aspectos de

'sua teoria, ou seja, as proposiç;es empiricas e as proposiç;es epistemo-
lógicas não estão rigorosamente interligadas, de tal forma, que é possi-
vel aceitar o conteúdo empirico sem recorrer as conclus;es epistemológi-
caso

Em sua procura por uma regra inequivoca de objetividade, o
positivismo não nega a exist~ncia de um conteúdo emotivo ou moral na ci;n-
cia, - 'some of the highest refinements of our civilized existence
depend upon the emotionalovertones of spoken an writen lenguage'. Feigl
(Readings in Philosophical Analysis, 1943:7). O que o positivismo asseg~
ra é que afirmaç;es morais não são fatos, não são objetos da ciência,
por mais importantes que possam ser.

Utiliza~ o conceito de historicidade da mente para refutar o
principio da objetividade, só faz sentido diante da equação da neutrali-
dade e objetividade. Pois, assim, a discussão girará em torno da possibi
lidade de uma ciência capaz de isolar os valores. A ci;nci~, entretantd,
procede de modo inteiramente diverso, e é, exatamente, a dificuldade e-
norme de atingir a neutralidade que exige do cientista um sistema de con
troles rsgulatórios que constitui a objetividade na ciência. Portanto,t~
da a argumentação que vin.cula a obj etividade ~ neutralidade esta fadada
a ser mal sucedida. Mesmo -que observadores neutros pudessem ser achados.,
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o principio da relatividade linguistica de Whorf-Sapir, por si só, consti-
tui um problema serissimo. Mas, afirmar que a conceptualização afeta a ob-
servação não é,necessariamente, afirmar que a controla. Como lembra Landau,.
(ob. cito :854), - 'It is accountability, not neutrality, that marks the
principle of objectivity'. - E, quando Feyerabend insiste na plurálidade
de teorias, o que está em jogo é a atividade cientifica, na' acepção poppe-
riana de critica ao erro. Na aus~ncia de tal critica só pode existir mudan-
~. E só quando a critica se constitui em procedimento institucionalizado é
que temos o progressocientifico, e objetividade. Pois, mesmo as teorias
mais confirmadas, se não forem postas ~ prova degeneram em dogmas, que a
regra da objetividade busca combater.

A obra de Thomas Kuhn recebeu suas maiores criticas, justamen-
te, no toc~nte ao problema da objetividade. Sua tese da conversão foi nega
da por Watkins, Lakatos, Toulmin e Popper.

Portanto, a critica de que a ~eoria das organizações é ideoló-
gica, em parte pode ser respondida através do inextrincável liame entre i-
deologia e ciê~cia. Por outra parte, se tal critica está apoiada no relati
vismo epist~mico, só resta a conclusão de que nenhuma ci~ncia é possivel.
Contudo, é ineludivel a existência de controles regulatórios na ciência,.
e inegável a construção de 'uma objetividade possivel'.

John G. Gunnell apontou o quase desconhecimento que os cienti~'
tas sociais possuem em relação ~ filosofia da-ci~ncia. Ignorando os funda-
mentos lógicos e epistemológicos implícitos na pesquisa social e mesmo to-
mando como categorias de análise social certos postulados que tem origem
na filosofia da ciência. Trabalhos de filósofos como Karl Hempel e Ernest
Nagel são continuamente citados como definitivos e conclusivos, quanto aa
plicabilidade do método das ciências naturais ~ ciência social, e quanto a
lógica da explanação cientifica. Contudo, o modelo dedutivo é para Gunnel
uma fonte de req~isitos impossíveis de consumar e irrelevantes para a cien
cia social.

- ,O modelo dedutivo hempeliano propoe que ~e~x~p~l~~~-~c~a~r~e~__~s~u~b~s~u==m~i~r
~. A ciência procura leis gerais, porque sem elas nenhuma explicação ou
predição é possível, as leis funcionam como premissas dos argumentos dedu-
tivos. A conclusão pode ser deduzida das premissas, porque as premissas lo
gicamente implicam a conclusão. Explanar é responder o 'porque' das ques-
tões.

A posição filosófica que apoia o modelo dedutivo é ,exposta pe-
lo empirismo lógico preocupado ~om representações formais ou reconstruções
da estrutura lógica da explanação cientifica e com a análise meta-lógica
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da linguagem.

Filósofos como Stephen Toulmin e Michael Scriven que adotam u-
ma posição descritiva ou contextualista, em filosofia da ciencia, atacaram
o modelo dedutivo, sob a acusação de que este modelo não dá conta do cará-
ter real da explanação cientifica. Para eles a filosofia da ci~ncia descr~
ve e torna inteligivel a prática cientifica, ao invés de construir repre -
sentações formais e definitivas que forneçam padrões lógicos trans-contex-- ( ,tuais que permitam julgar qualquer aspecto da explanaçao cientlfica.Os co~
textualistas usam o termo lógica num sentido genérico que engloba várias
formas de inquirição e inferencia utilizadas na ci~ncia.

Negligenciar os critérios contextuais substantivos e requerer
da explanação cientifica a submissão a leis é restringir demais o campo
cientifico e excluir trabalhos cientificos perfeitamente aceitáveis. Para
os contextualistas a explanação é pragmática. Hempel, ao expor a explana -
ção dedutiva nomológica, assegurou que está, obviamente, não cobre todas
as explanações das ci~ncias. Mas, a lógica de toda a explanação é, em últi
ma análise, dada pela capacidade de subsumir leis.

Gunnell lembra, - 'Social science might well remember that
some of the most important advances in science have been achieved not by
solving problems but by abandoning them, and this might well be the
in regard-to the social scientist's attempt at explanation through
conformance with deductive model'. (ob. cito - :1243).

case

Seguindo-se esta argumentação a teoria das organizações épos-
sivel, 'porque possui uma'autonomia de inquirição, na terminologia de
Kaplan. O significado de ci~ncia, em qualquer tempo ou lugar é determinado
pelo paradigma que informa a atividade cientifica e que especifica a con -
cepção da realidade e os fenômenos a serem investigados. E, na teoria das
organizações, os paradigmas mais visiveis são o behaviorismo, paradigma d~

'minante, o estrutural-funcionalismo, utilizado em algumas~nálises e mais,
claramente, apenas no estudo clássico de Parsons, e a dialética insinuada
em algumas análises institucionais de organizações. Neste sentido, nos pa-
rece que certas análises,' como as de Sil vermann, (Theory of Organizations,
1970), deram ao paradigma sist~mico, ao estrutural-funcionalismo e ao int~
racionismo simbólico uma relev~ncia que jamais po'asuã r'am, pois 'sua cont'ri-
buição para o conhecimento de organizaçõe',s é minima. O conteúdo
de tais par~digmas é escasso. E, mesmo a utilização do modelo

( ,emplrlCO
sistêmico

em, 'The'~ocial Psychology of Organizations', por Daniel Katz e Robert
Kahn está"a serviço do paradigma behaviorista, pois a teoria sist~mica

,
e

'vista com uma forma vantajosa de compreender a influência da estrutura or-
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ganizacional ~bre o comportamento. O que ocorre é, na realidade, apenas
uma mudança de ênfase, a partir dos conceitos tradicionais de'psicologia
individual e interpessoal. Ou seja, é o behaviorismo fantasiado na lin-
guagem sistêmica, uma vez que as organizações requerem uma série de mec~'

,nismos'de controle para funcionar de modo interdependente. i ainda por-
que organizações se compõem de indi ví'duos que devem ser motivados e cuja
variabilidade de comportamento é muito grande. Quanto mais estes autores
se afastam da análise da motivação dos atores, mais circular se torna
seu raciocínio, em torno das supostas 'necessidades' dos sistemas, que

"nad são jamais explanadas. Assim, o paradigma sistêmico n~ t~oria das o~
ganizações pode ser recuperado, apenas a nível descritiv,o. Algumas form~
lações de conteúdo sistêmico supõem uma relação entre a necessidade de
sobrevivência e a forma de configuração das ações das partes do sistema,
enquanto outras formulações supõem uma estreita conexão entre efetivida-
de e o uso ótimo dos recursos. Esta associação parece responder mais a
necessidade ideológica de justificação da afirmativa da evolução dos si~
temas em direção da maior consistência interna. A análise'científica,teó
rica e e~pirica desloca os termos do problema para perguntar, como e a-
través de que fatores, é possível qualificar esta tendência à maior con-

<sistência interna, entretanto não há indícios de que tal qualificação te
nha sido proposta.

O;ganizações são dependentes para sua sobrevivência e efi-
ciencia da troca de bens e serviços com seu ~eio-ambiente, isto lhes dá
uma meta Parsons, (1961), ou uma tarefa primária, Miller eRice (1967).

O paradigma sistêmico confere tanto à organização,quanto ao
ambiente (sociedade) uma concretude que é empiricamente distinta dos mo-
tivos individuais. Mas, não aRrofunda o papel das mediações relevantes
que vão do abstrato ao concreto, à falta desta mediações o salto entre a
teoria e a pesquisa empírica tem sido preenchido pela ênfase behavioris-
ta sobre alguns aspectos do ambiente, tecnologia, (Woodward, Perrow),

,turbulência ambiental, (Emery e Trist, Burns e Stalker, Law~ence e
Lorsch).

Silvermann cai no individualismo metodológico extremo ao fa-
zer a crítica ao paradigma sistêmico, não através de sua contribuição em'

( . -p~r~ca para a teoria das organizaçoes, mas ao afirmar que organizações
nao reagem ao seu meio-ambiente, apenas seus membros o fazem. O que con-
duziria, segundo este autor, a uma análise de poder e autoridade nas or-
ganizações. Ora, o poder e a autoridade podem ser analisados sob prismas
paradigmáticos bem diversos, inclusive o paradigma sistêmico. Porém, e
mais importante salientar que o conteúdo empírico do modelo sistêmico em
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organizações e de caráter behaviorista, e este caráter tem informado as
análises do poder em organizações. Provavelmente, (vide Carl G. Hempel -
'The Logic of Functional Analysis'), advem do paradigma funcionalista u-
ma incapacidade de operacionalização que obriga, quem dele se utiliza a
adoção de uma postura empirica behaviorista, ou se assim quisermos, indi
vidualista.

Selznick notou em seu trabalho clássico 'TVA and the Grass
Roots', (1947), que apenas a análise dos compromissos pode se constituir
num instrumento efetivo para tornar explicitos os fatores estruturais da
análise organizacional. E estes compromissos gerados a partir das recal-
citrancias individuais e grupais atuam como fonte de proliferação de'co~
sequencias nao esperadas.

As estruturas sociais adaptativas sao analisadas, no traba -
lho de Selznick, em termos estruturais funcionalistas, - 'This means
that contemporary and variable behavior is related to a presumptively
stable system of needs and mechanisms'. (ob. cito 1966:252). Isto signi-
fica que as necessidadep em questão são organizacionais e incluem a seg~
rança da organização como um todo, em relação a seu meio-ambiente, a es-
tabilidade das linhas de comunicação e autoridade, a estabilidade das re
lações informais dentro da organização, a continuidade de diretrizes, ' a
homogeneidade de perspectivas quanto ao papel da organização. Assim, a a
tenção é focalizada nas condições estruturais que afetam o comportamen -
to. E, não sendo fácil atinar com o conteúdo empirico destes compromis -
sos, porque a teoria estrutural funcionalista se limita ~ análise cate -
gorial, não fornecendo procedimentos adequados para a avaliação das hi-
póteses relativas a estes compromissos sob diferentes condições, as aná-
lises empiricas descambam para o estudo do próprio comportamento, nas o~
ganizações,_~eja, para a explicação do continuo esforço para contro -
lar os instrumentos organizacionais. Explicações que acabam por incorpo-
rar uma teoria de comportamento psicológico como explanação última, tal
como ocorreu na análise de Selznick, onde é notória a incorporação de um
paradigma comportamental de origem atomistica~

George C. Hom~ns, em 'The Sociological Relevance of
Behaviorism', (1969), acredita que são os principios da psicologia beha-
viorista, quer explicita, quer implicitamente, os resposáveis pela expl~
nação de todos os fenômenos. sociais. A visão corrente, entre os cientis-
tas sociais, especialmente, em Talcott Parsons, aceita um esquema concei
tual como uma teoria. Um esquema conceitual é uma série de definições,de
palavras e desde que as palavras se referem, presumivelmente, a diferen-
tes classes de dados - embora, em muitos esquemas conceituais a distin -

ção entre as classes não seja sempre 'clara - um esquema conceitual é um
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esquema classificatório ou uma taxonomia. Não há dúvida de que um esquema
conceitual é vital para qualquer explanação. Pois, esta consiste em prop~
sições que relacionam propriedades da natureza uma ~s outras, proprieda -
que necessitam ser definidas. Assim, o esquema conceitual é parte do tex-
to que acompanha qualquer explanação científica. Mas dizer que um eSquema
conceitual é necessário para a explanação, não é dizer que seja suficien-
te. O que é necessário são proposições estabelecendo o relacionamento en-
tre as propriedades definidas, porque não é suficiente dizer que há algum
relacionamento entre as propriedades, embora seja isto que os esquemas c~
ceituais realizem. Uma teoria deve dar conta da natureza do relacionamen-

-to e indicar como uma propriedade muda em razao de mudanças nas demais.
Não pode haver teoria, não pode haver explanação, sem proposições. Em ge-
ral, os esquemas classificatórios afirmam poder 'derivar' outras teorias
de suas próprias, mas o que estão fazendo, na realidade, é uma tradução
de conceitos (palavras) e nao uma dedução. Para Homans, se os cientistas
sociais adotarem uma visão razoável do conteúdo da explanação, o problema
da explanação neste campo se reduzirá a duas questões. A primeira será so-
bre a exist~ncia'de proposições gerais usadas na explanação dos fenômenos
sociais, a segunda perguntará que espécie de proposições serão est~~.

A explicação estrutural por ser, geralmente, constituída de
proposições que podem ser derivadas umas das outras deixa de ser uma ex,-
planação real, porque nesta, ao menos, uma proposição não ,pode ser deriv~
da das demais. Destarte, na assim chamada explanação estrutural' as propo-
sições cruciais são do mesmo nível de generalidade.

Ilkka Heiskanen em, 'Teoretical Approaches a~Scientific
Strategies in Administrative and Organizational Research:a methodological
study', (1967), afirma que se uma teoria permanece num único nível duas
consequências~érias ocorrem, uma consiste em generalizações tautológicas
e incapazes de expansão ou falsificação, outra na quase impossibilid~
de que generalizações válidas num ou~ro nível agregado possam ocorrer por
dedução, unificando a teoria.

Para Heiskanen, o valor de qualquer teoria pode ser medido em
termos de seu valor pragmático, através da possibilidade de ampliação, e
de seu valor informativo, através da falsificação. Ora, a possibilidade
de se construir tautologias aumenta, se a teoria se limita a um único ní-
vel.

E a explicação estrutural apresenta suas proposições, positi-
vamente, correlacionadas, de tal forma que uma proposição não é verdadei-
ramente, explicada por proposições de outro nível de generalidade, como ~
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..pontou Homan s ,

Heiskanen, por sua vez, sugeriu o remédio para a const.rução
·teórica, através, do que chamou a estratégia contextual que consiste, em
sua essência, no estabelecimento da generalização num nivel agregado e em

.especificar as condiç~es para a sua validade num outro niv~lagiegado.

Os problemas da explanação funcional são de outra natureza,
não há nada de errado, em principio, com este tipo de explanação. Mas, na
prática este tipo de explanação resulta num fracasso, porque é incapaz de
encontrar os ~ferentes empiricos das 'necessidades do sistema', ou das
tendências ao 'equilibrio'.

O behaviorismo psicológico está alicerçado, em algumas propo-
siç~es bá~icas. Se uma ação foi recompensada (reforçada) a probabilidade
de que se~~epita é maior - Homans a chama proposição de sucesso. Quanto
maior o valor da recompensa, relativa a alguma alternativa, maior a prob~
bi1idade de umaação ser realizada ~ proposição de valor. Se, no passado,
a ocorrencia de um estimulo particular ligou-se a uma recompensa, um esti
mulo similar desencadeará a açao - proposição de estimulo. Se um~ pessoa

- ,foi recompensada no passado, mas pao e recompensada no presente, apesar
de estimu10s semelhantes, existirá uma propensão para a agressão - propo-
sição de frustaç~es-agressão. Isto não significa que o behaviorismo pos-
sa explicar todo o comportamento humano, mas certas proposiç~es como as
da frustração-agressão certamente ultrapassam o campo da teoria do compo~
tamento racional.

Homans acredita que as proposiç~es da psicologia comportamen-
tal constituem as proposiç~es gerais de todas as ciências sociais.

O problema da explanação e predição dos processos sociais fun
damentais e de sua combinação, em circunst~ncias particulares, através de

. (. -prlnclplos de comportamento, torna o problema central da sociologia, nao-
analitico, ou seja, de descoberta de novas proposiç~es fundamentais,
sintético, uma vez que as principais proposiç~es já estão descobertas

mas
e

são psicológicas. Tratando-se apenas de mostrar como o comportamento
,
e

combinado. para formar e manter uma estrutura so cdaâ relativamente est.á.-
velo

O principal opositor desta postura é Durkh~im, para quem os
fatos sociais possuem uma caracteristica especial de forçar, a partir do
exterior;'a cons~iênciaindividual, seguindo-s~ que não derivam desta
consciência. Em consequência, para Durkheim, toda a vez que um 'fenômeno
social for diretamente explicado por um fenômeno psiquico,poderemos ter



certeza que a explanação e falsa. Para Homa:ns, contudo, a explicação dos
fen~menôs sociais requer proposições psicológicas. Sem discu~ir o mérito
desta postura, nem o fracasso do behaviorismo de Skinner, importa-nos de-
monstrar que a teoria das organizações alicerçou seus conceitos fundamen-
tais no behaviorismo, quer na vertente intervencionista de Ar-gy rd s , quer
na vertente 'estrutural' de Blau e do grupo de Aston.

Nas· organizações os relacionamentos envolvendo supervisão e,
portanto, controle social que asseguram os meios de cumprimento de tare
fas alcançam numerosas atividades, planejamento, delegação, comunicação e
formalização as quais foram estudadas para se conhecer seu efeito ou su~
combinação sobre a produtividade. Trabalhos como os de Coch e French,1948;
Katz, Maccoby e Morse, 1950; Katz, Maccoby Gurin e Floor, 1951; Gouldner,
1954; Argyle, Gardner e Coifi, ~957, 1958; Likert, 1961; Day e Hamblin,
1964, ilustram esta preocupação. Ninguém negaria a postura behaviorista de
tais trabalhos. Mas também, as tipologias e as taxonomias organizacio-
nais tem um cunho behaviorista. Mesmo a tão discutida 'variável tecnoló-
gica' está a serviço do behaviorismo.

/

As/ organizações são vistas como umaglomeracb disperso de gru-,
pos de trabalho, pela generalidade dos estudos empiricos, os quais cons-
troem esquemas dedutivos, a partir de p~inc{pics gerais do comportamento
e terminam com proposiçoe aon!vel dos padrões de interação~ A ~nfase es-
tá colocada nas formas gerais do comportamento social, redes de intera
ções, padrões de interação tais como cooperação, competição, troca, poder
e mudança social. (Homans, 1961, Blau"1964, Emerson, capo 17 de seu li~
vro) ,

Outros ,estudos se preocupam em explanar formas de comportame~
to social num nível de generalidade mais baixo, como, por exemplo, o efei

.to de recompensas adotadas por certos grupos particulares num ponto do
../tempo. Isto requer a consideraç-ão, não apenas, dos principios de comport~

mento como dos componentes do sistema social, tais como a exist~ncia de
um conjunto específico de normas. Assim o sistema social deixa de ser de-
pendente, para tornar-se uma variável independente. Uma terceira forma de
abordagem tem sido produzida, por via de indução, e de modo experimental,
procurando descobrir como padrões de comportamento social em organizações
podem ser gerados, mantidos e alterados. Vemos, portanto, que a preocupa-
çao com o comportamento social vai desde o estudo do comportamento indivi
dual no contexto social, até a análi~e do processo de' interação, dos pa-
drões de interação e da manutenção normativa destes padrões,compreendendo
o comportamento social, a interação social, a estrutura social e o siste-

I
\



· 165 .

ma social. O que é frequentemente esquecido é que estas abordagens suple-
,( (mentam e complementam umas as outras a n~vel de proposta emp~rica.

Os principios comportamentais possuem extrema generalidade e
a teoria das organizações os tem explorado como instrumentos explanat~
~. Contudo, justamente por causa de sua generalidade as proposições be
havioristas nos dizem cada vez menos e menos, sobre mais e mais •.

É inegável, entretanto, que o estudo do poder em organizações
se encontra significativamente, desenvolvido graças as contribuições de
teóricos da 'exchange theory' sobretudo Thibaut e Kelley - 'The Social
Psychology of Groups' - 1959; Romans - 'Social Behavior: its elementary
forms' _ 1961; Blau - 'Exchange and Power in Social Life' - 1964; -
Emerson - in Berger, Anderson e Zelditch - 1968; Emerson - 'Operant
Psychology and Exchange Theory', in Behavioral Sociology - Burgess e
Bushell, Jr. 1969.

Na teoria das organizações o conhecimento psicológico compor-
tamental não só assume o papel de explanação 'ad hoc' dos eventos sociais
(reducionismo), mas, também, se constitui na base de construção das hipó-
teses estruturais. Na realidade, a tarefa do teórico de organizações se
constitui na construção desta base e na redução de suas proposiçoes ao
psicologismo. são os principios behavioristas que sustentam e enfeixam os
conceitos sociológicos.

Assim, o tràbalho teórico utiliza os conceitos da psicologia
operante realizando, diretamente, a etapa de construção teórica. Isto,cl~
ramente, se dá como ~m processo preliminar na ciência, que será ultrapas-
sado ~ medida que a própria construção teórica passar a exigir a pesquisa
de seus fundamentos.

O debate sobre as proposições do estrutural funcionalismo. na
teoria das organizações, por seu turno, tem dificultado a análise metodo-
lógica de suas proposições. Para Kingsley Davis, o funcionalismo é um mi-
to (The Mith of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and
Anthropology _ ASR, 24 'Dec. 1959'). Para Rempel, o funcionalismo como mé
todQ legitimo de explanação é fraco e inadequado. Romans aceita o funcio-
nalismo como método de pesquisa, mas não como método de explanação.
(Rempel _ 'The Logic of Functional Analysis' - in 'Symposium on
Sociological Theory' - Gross - (Ed.), 1959 e Homans - 'Bringing Men Back
in').

Na postura do individualismo metodológico explicar o comport~
mento é explicá-lo em termos de fenômenos reais que ocorrem a nivel indi-



• 166 •

viduaÍ.

Se aceitarmos a idéia de que o problema' central da explanação
é o problema do seu foco de determinação, de acordo com Kingsley Davis o
foco de determinação do funcionalismo não é diferente do foco de qualquer
explanação científica. Já, para Rempel, o foco de determinação do funcio-
nalismo fracassa na produção de proposições que apresentem explanações s~
tisfatórias. Para Homan s , o foco de determinação, do funcionalismo será, em
última análise, o individualismo metodológico.

Em 'Causation and Funcionalism in Sociology' Wsevolod W.
I~ajiw (1968) define a determinação como ~e referindo' i r~lação de depen-

'd~ncia entre os fen;menos e toda a explanação busca descobrir a 'natureza
precisa desta dependência. Para Isajiw, o funcionalismo representa a úni-
ca tentativa de construir um sdstema de explanação científico" peculiar -
mente, sociológico.

\ '

Isãjiw.reoonhece que o funcionalismo só poderá pretende~ po-
,der: expLana t or-Lo se as' suas pr~posições forem causais. Daí, o argumento

de' que 'todas as formulações t eLeo Log í cae no funcionalismo podem ser' sU,bs-
tituidas por afirmações não-teleológicas, sem perda de conteúdo.

...•. \..

Nagel é o principal proponente d~sta idéia C'Teleological'
Explanation ahd Teleologicsl Systems' - in 'Readings ,in The PhilQsophy of

ISéience' -F'eigl:e Brodbeck (Bds.) -1953).

Para Nagel, a diferença entre as explanações teleol,ó?icas e
não~teleológicas é comparável i afirmação de que B é um efeito de A e a a
firmação de que A é a causa de B, ou seja, a diferença é mais de atenção
seletiva que propriamente de conteúdo. A objeção que se faz a Nag eL é, de
que as afirmações 'causais envolvem necessidade, enquanto as teleológicas-
-nao a 'envolvem.

As grandes objeções i.utilizaçã6de explanações telecausais
'àdvém de que a imputação de fins a fen;menos, é um antropomorfismo e nao
pode ser testada empiricamente e, também de que considerar fen;menos como
possuindo finalidade é empregar julgamento de ~alor dê ciência.

, É preciso, porém, Lembr-ar que· a própria noção de cauaa , desde., ,

Rume, reconhece, ser Lmpo ssí, vel descobrir' nas op eraço es de, causa a idéia
" de uma con ec ç ao necessária. Oú seja, que uma qua'li.dade reúna o efeito a

causa e,tQrne' ~m a infalível conscguência do' outro. Na realidade, os even
tos são cone~tados,pel~ imaginação. Ayer discorda de.Hume e nega que mes-
mo a experiência'da ~epet~ção dos e~entos está envolvida na origem da i-
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déia de necessidade. Argumentando, ainda que assumir que a necessidade é
uma tendência real' nos fenômenos observados, é adotar uma hipótese que
não pode ser verificada. A necessidade é uma idéia do mundo moral. (Ayer
_ 'The Foundations of Empirical Knowledge' - 1955)

-Portanto, o simples argumento da necessidade nao pode ser ra
zão de rejeição da explanação teleológica.

Entretanto, a avaliação no funcionalismo recorre a idéias de
manutenção, integração, contribuição, suporte, preenchimento de necessi-
dades e a qualificação destes conceitos exige a explicação dos diversos
componentes destes processos, explicação esta que está interrelacionad~
a especificação do que corresponde neste processo à finalidade.

Tanto a intercausalidade como a telecausalidadetem suas rai
zes na idéia de sistema org~nico.

As proposições básicas do funcionalismo são: integração dos
ele.mentos numa unidade, interdependência destes elementos, auto-regula -
- - (çao representada pela noçao de equi11brio, presença de necessidades, pr~

cesso de satisfação de necessidades. Estas proposições formam a base heu
ristica do funcionalismo, qual seja, de explicar os diversos elementos a
gindo para a integração ou desintegração da unidade.

o funcionalismo e, neste sentido, mais que uma metodologia,é

uma teoria substantiva. ,

o problema da plausibilidade do postulado da integração e da'
interdependência dos fenômenos sociais 'está na base das rej é í.ço es ao fun

cionalismo.

A grande proposição do funcionalismo não é se tornar um mode
lo explicativo empirico, mas levar a sociologia, para além, do simples

historicismo, para o qual toda a explanação ~stá condicionada ao tempo e
ao lugar.

E é interessante lembrar que a alternativa ~ telecausalidade
nao é a explanação através das causas produtivas, mas a explanação pelo
acaso.

A explicação teleológica busca evitar que a recorrencia de
um fenômeno permaneça simples coincidência.

,A ciência empírica não procura apenas descrever o fenômeno,
mas explie~E. a sua ocorrencia. Entretanto, como lembra Hempel, (ob. cito
1959:271),' nas ciências sociais, embora o estabelecimento de conexões

'causais e correlacionais seja d~se:iável e importante, não supre os requi
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'-sitos de outros tipos de explanação, entre estes o método de an~lise fun-
cional.

Entretanto, se a contribuição estrutural funcionalista é apr~
ci~vel em a~guns ramos d~s ci~ncias sociais, notadamente a antropologia,- ,.., ( ,
na teoria,'das organizaçoes sua influencia e desprezlvel. Nem mesmo, o te~
rico de or~anizaç~es est~ acostumado a pensar no interior deste paradigma.
~embremos que o estudo de organizaç~es se faz a partir da Escola Cl~ssi
ca, preocupada com autoridade centralizada, linhas hierarquicas nitidas ,
especialização. e habilidade, divisão do trabalho, regras e regulamentos so
bre o modo de executar o trabalho, clara separação entre apoio e linha. A
Escola de Relaç~es Humanas por sua vez preocupar-se-ia com din~micas gru-
pais, delegaç~o de autoridade, autonomia funcional. E a~ linhas que cc os.
tabelecem, a partir dai, são as behaviorismo clássico que ve a organiza -
como uma estrutura racional com propósitos especificos. Seus representan-
tes mais conhecidos são Herbert Simon e Chester Barnard,e não é

(posslvel
confundir a linguagem pela qual se expressam com a linguagem sist~mica, -
propriamente dita, pois para Simon, por exemplo, as organizaç~es são, 'a
system in equilibrium, which receives contribuitions in form of money or
effort, and offers inducements in return for these contribuitions'.(Simon
- ob. cit. :122). Ou, na definição de Barnard,- 'Formal organization is
that kind of cooperation that is conscious, deliberate, porposeful'.
(Barnar - ob. cito :4).

Para estes autores as organizaç~es limitam as açoes e atitu -
des individuais, expondo o comportamento a um plano bem arquitetado elabo-
rado por um grupo controlador.

Igualmente, behavioristas são as an~lises que na expressa0 de
Sheldon Wolin (Etzioni - ob. cito 1959 :135) reagem contra a visão racion~
lista das organizaç~es. Assim, Elton Mayo se preocupar~ com o relacioname~
to de pequenos g~upos organizados ao redor de tarefas especificas.

Selznick, por seu turno, tomará como seu ponto de partida a
consideração de que a formalidade das organizaç~es ser~ sempre incapaz de
capturar as sutilezas do comportamento social, jamais podendo atingir as
dimens~es não racionais do comportamento. A própria visão da instituciona-
lização das organizaç~es é comportamental, - 'As an organization acquires
a self, a distinctive identity, it becomes an instituition'.(Leadership in
Administration

Wolin apontaria, em Selznick, a utilização da linguagem de
Saint-Simon. (Etzioni 1959:137). As aspirações dos individuos são .estimula
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das, controladas, e ordenadas em relações mútuas, para produzir o deseja-
do equilíbrio de forças.

Contudo, é' forçoso discordar de Wolin quando este faz conver-
gir as posições de Simon, Barnard, Mayo e Selznick no ponto da manipula
ção. Tal conclusão é fruto da desconsideração do paradigma behaviorista no
interior do qual estas análises foram feitas. Behaviorismo que conduz a
a sociologia a preocupar-se com problemas concretos enfrentados e resolvi
dos pOT atores que respondem ~s circunst~ncias imediatas.

Charles Perrow em - 'A Pequena e 'Gloriosa' História da Teo-
ria Organizacional' - afirmou que a teoria dosãstemas permanece nebulo -
sa. Porém, mesmo a visão sist~mica para o teórico de organizações, ainda
implica em seríssimos pressupostos behavioristas de interação dos aspec -
tos psicológicos, sociológicos e culturais da organização. Perrow, mesmo,
e o exemplo bastante óbvio; da preocupaçao behaviorista com organizações.
Em _ 'A Framework for the Comparative Analisys of Organizations', (ASR
:194), Perrow considera a tecnologia Cmodo de realizar o trabalho) como a
característica definidora das organizações, procurando contrastar esta c~
racterística a outras como,sistemas cooperativos, instituições ou siste-
mas de tomada de decisão. Provavelmente, procura fugir do behaviorismo
quando afirmou que trataria a tecnologia como variável independente e a
estrutura (arranjos entre pessoas) como a variável dependente. Esta estr~
tégia de análise, contudo, é verdadeiramente incapaz de provocar qualquer
'crise' no interior do behaviorismo mais clássico. Pois, se o objetivo de
Perrow é escapar do círculo das análises de pequeno grupo. O papel da teS-
nologia não é outro senão de homogeinizador de comportamento dentro d~
ganização. A própria distinção entre tecnologia e estrutura nao é, senão,
a distinção entre o trabalho individual com a matéria prima e o trabalho

. {grupal. O problema, entretanto, permanece ao redor de estlmulos que sao
percebidos como familiares e não familiares, variando numa escala de bai-
xo para alto. Isto, porque os processos de trabalho compreendem, ora a
conduta lógica, analítica necessária nos casOs não rotineiros, ora esfor-
ços triviais que consistem na mudança de um programa para outro ~ medida
que o estímulo se altera.

Noutros casos, os problemas com que se defronta o indivíduo
são vagos, fracamente conceptualizados, obrigando o recurso a intuição ou
~ chance. Aqui, podemos conceber uma escala que vá de problemas analisá -
veis a problemas não analisáveis.

É sobre esta dicotomia que Perrow constroi seu quadro compar~
'livo de organizações, ou seja, pela presença ou ausencia de casos excep
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,cionais e pela presença ou ausencia de problemas analis~veis'.

Perrow nao se refere ~ 'essência' da mat~ria prima, mas a for-
ma como a organização a perceb~. Assim, de um lado o aumento do conhecime~
to sobre a natureza da mat~ria prima conduz ~ percepção de suas v~rias qu~
lidades ou possibilidades, o que por sua vez aumenta a necessidade de co-
nhecimento.

A estrutura de tarefas de uma organização consiste em duas di-
mensoes, controle e coordenação. O controle possui graus de discrição e de
poder para mobilizar recursos escassos. Os problemas de coordena,~ç~ã~o~__~s~ã~o
vistos através das perspectivas de March e Simone A existência de muitas
exceções aumenta o poder e a discrição dos grupos t~cnicos em detrimento -
dos superviiores, se o processo for analis~vel e lbgico.

'~: A discrição sendo baixa sempre que a natureza uniforme do ma-
terial for percebida como ensejando poucas exceções que poderão ser trata-

'das por processos analíticos. Em caso de materiais não uniformes e não ana
lis~veis sempre haver~ tensão entre pessoal t~cnico e de supervisão em vir
tu de de sua grande interdependência. O poder e a discrição de ambos os gru

,
pos sera alto.

O csgucmo. compo.rativo de Perrow e, na realidade, uma...i.iE.olor;ia
de estruturas s~ais concebidas do 'ponto de vista comportamental. Assim,
teremos grupos de trabalho possuidores de alta identidade comunal, com bai
xa discrição e predomínio da supervisão, grupos em que predomina a identi-
dade instrumental, a segurança no trabalho, o pagamento, a proteção contra
o poder arbitr~rio, também possuidores de baixa discrição, mas onde predo-
minam os t~cnicos, grupos em que predomina a identificação com as metas o~
ganizacionais, possuidores de alta discrição e predomínio de supervisores
e por fim grupos onde predomina a identificação com a tarefa técnica,. de
alta discrição e com a supremacia de t~cnicos.

E, tanto a postura de Perrow é comportamental, que a tecnolo -
gia est~ posta a serviço da predição da estrutura de tarefas. Mas, o autor
reconhece que a tecnologia e a estrutura de tarefas predizem menos bem a
estrutura social e estas três predizem, ainda menos adequadamente, as me-
tas organizacionais.

Para Perrow, não tem sentido testar o efeito de vari~veis par~
metros como idade, tamanho, propriedade, dispersão geogr~fica, ou cultura
nacional sem pri~eiro isolar a tecnologia, Eois na tecnologia se pode en-

,contrar 'a explicitação do comportamento. Sendo que as atividades não-roti-
neiras tornam difíceis as mensuraçõesde induzimentos e contribuições. E
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estas atividades não-rotineiras se prestam mais a análise institucional de
Selznick ,;:enquanto Barnard que analisou as atividades rotineiras da ATT ,PE-

de construir uma teoria do equilibrio e cooperação, quanto aos induzimen -
e as contribuições.

O.que se disse de Perrow pode estender-se a Litwak ('Models of
Organization which Permits Conflit' - AJS - sete 1961:177); Hall
C'Interorganizational Structural Variation: application of the bureaucrat~c
model' - ASQ - dec. 1962 :295); Thompson e Bates C'Technology,
Organization and Administration' - ASQ - Mar. 1957:325) e estudos de
W·oodward, Crozier, Jonowitz, Gouldner, Argyris, Burns e Stalker, Blauner.

Hickson, Pugh e Pheysey em 'Operations Technology and
Organization Structure : an empirical reappraisal' (ASQ :387)
procuraram testar a hipótese de que a tecnologia e a estrutura estão fort~
mente relacionadas.

o objetivo dos autores foi justamente transcender o nivel in-
dividual ou grupal da análise e focalizar a tecnologia a nivel organizaciE-
nal. Entretanto, apenas sete variáveis da estrutura estão relacionadas a
tecnologia como resultado de seu estudo. E, estas sete variáveis estão cen
tradas no fluxo de trabalho e representando o número de empregados direta-
mente ligados ~s atividades produtiva~. E este aspecto de configuração da
estrutura, ou seja, a proporçao de empregados em manutenção, inspeção, con
trole e transporte que varia em função da tecnologia de operações utiliza-
da, obviamente, não ultrapassa o nivel individual ou grupal de análise,
pois trata dos problemas de equipamento e sequenciamente das ativ~dades do
fluxo de trabalho, as quais são executadas por individuos e grupos dentro
da organização e de acordo com certos Radrões de comportamento esperado
que no caso do projeto analisado, estariam determinados pela automação do
equipamento, rigidez na sequ~ncia de operações, especificidade da avalia -
ção das operações e continuidade do fluxo de trabalho. A própria nogao de
tecnologia de operações, ~~de adquirir relevincia nos quadros behavio -
ristas, pois só aí tem sentido falar-se na classific~~ão do conceito de
tecnologia em tr~s sub-esp~cies, a tecnologia de operações, a tecnologia
de materiais, e a tecnologia do conhecimento. Onde a primeira, o chamado
'imperativo tecnológico' impõe normas e modos de disposição da força de
trabalho, a segunda implica nas ações realizadas pelo indivíduo para alte-
rar um objeto, e a terceira envolve o número de casos excepcionais encon -
trados no trabalho e que obrigam a uma alteração no comportamento.

Toda a literatura organizacional ve os arranjos estruturais co-
mo dados observacionais e não esqueçamos que tais dados são o produto do
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paradigma behaviorista aplicado as organizaço~. Portanto; não tem muito
sentido a alegação de que o processo organizacional, de funcionamento, ~
fetividade, produtividade, lucratividade, etc, tem sido minimizado pelá
análise organizacional, desde que a separação entre estrutura e comport~
mento é impossivel no interior do behaviorismo.

Sem dúvida, caberia uma revisao do conceito de estrutura or-
ganizacional, a respeito do qual, apesar de numerosos estudos, muito po~

co se analisou criticamente, uma vez que este conceito básico é pratica-
mente axiomático nos diversos paradigmas de análise social.

Assim, a teoria das organizaç~es sofre uma limitação quase
suprema e estiolante, desde o seu fundamento básico. E o estudo das org~
nizaç~es formais_vem a ser, não apenas, 'um capitulo no aprQfundamento e
desdobramento da organização social no funcionalismo estrutural', como
bem lembrou Bertero, ('Influências Sociológicas em Teoria Organizacional'
- RAE ), ~~ sobretudo, um capitulo no'a~r~fundamento e desdo
bramento do conceito de estrutura no behaviorismo. Onde, até mesmo, o
,meio-ambiente é entendido como fator contextual que altera o comportame,g,
to operante de organização, de tal forma que as organizaçoes que não a -
justem sua estrutura de comportamentos às caracteristicas ambientais se-
rao necessariamente, mal sucedidas e menos efetivas. E, se tem entendid~
que a fragilidade ou força da estrutura e dos controles organizacionais
se dá, através de ajustamentos que não diferem, em sua essência, dos me-
canismos de troca e reforço do behaviorismo.

~ as criticas que sustentam que a teoria das organizaç~esnão
passa de ~deologia com pretens~es a ciência estão destinadas a um papel
muito restrito, a menos, que consigam provar que a noção de estrutura do

,behaviorismo é igualmente ideológica, não verificável ou observável. En-
( . 'tretanto, se algo tem parecido bem pouco metafJ.sJ.co, este algo e o c0Il-=..

ceito de est~ra comportamenta~ seguramente a área de conhecimento
mais concreta e 'o~etiva' das ciências sociais. Neste sentido, a teoria
dao organizaç~eG alicerça-ce Gobre um paradigma perfeitamente consolida-
do.

A análise dialética e, sobretudo, o marxismo oferecem sérias
objeç~es ao conteúdo da análise behaviorista, mas, seu caráter cientifi-
co é inobjetável.

O desenvolvimento de teorias de organização é uma história
de metáforas de ordem. A mais antiga conceptualização de ordem, a teoria
hierática, reflete, fielmente, classes ordenadas de seres humanos. Esta-
belece que a ordem é uma questão de hierarquia. Hierarquia de formas, de
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valores, de autoridade - de realidade.

As teorias hieráticas de organização social começaram como i-

deologias da estratificação e apologias do poder e sobrevivem nas teorias
formais de administração. Para Paul Meadows 'The Metaphors of Order
toward a taxonomy of Organization Theory', (in 'Sociological Theory
inquires and paradigms' - Gross CEd.) 1967:85), osteóridos das organiza
ções herdaram uma t~~a hercúlea, qual ~~a, como combinar a ordem hie -
rática e a análise funcional para produzir uma teoria funcional das orga-
nizações.*

Os resultados, nao surpreendentemente, sao taxados de ideoló-

gicos.

Indubitavelmente, a moderna teoria das organizações não pos-
sui uma forma de explanação transcendental, em termos de variáveis oper~
do fora do sistema, tão pouco está dotada de explanação imanente, em ter-
mos da totalidade das variáveis do sistema, mas é composta por explana
ções atomistas, em que algumas partes do sistema são selecionadas para re
presentar o todo.

Os temas básicos do modelo atomistico sao o utilitarismo que
ve a estrutura como um processo residual, o racionalismo e o voluntarismo
que v~em as criaturas como tomadores de decisões, o acioriismo social que
ve nao as pessoas, mas os sistemas de ação.

Os sistemas de ação social de Parsons, Barnard, ~ayo e dos be
havioristas, de modo geral, podem ser opostos à postura de Simmel, Park,
Burgess e Mead que veem a sociedade como um conjunto ordenado, uniforme,
epredizivel de padrões de interação, alguns primários, outros derivados e
que constituem uma teoria de ação da personalidade (interacional)

O instrumental teórico do acionismo social é formado pelos mo
delos orginicos, teleológicos, pela ~eoria do equilibrio, pela teoria da
motivação. ~~ irrecusável~~ue a teoria de motivação tem superado o mo-
delo de eg~íbrio na conc~tualizaGão de organiz~ões. Podemos identifi -
car quatro modelos motivacionais, na teoria da organização. O modelo tec-
nológic~ que assume que o homem é racional e a conformidade e racional e
que vai de Adam Smith a Taylor. O modelo consensual que vai de Rousseau a
Escola de Relações Humanas. O modelo retórico que explica a ordem, a uni-
formidade e a aceitação como um problema de persuasão, de comunicação. E,
por fim, o modelo de aprendizado que 'assegura que a dinimica do aprendiz~
do explica tanto as uniformidades como as variações no comportamento orga
nizacional, postura de Likert e Argyris.
*Até onde conhecemos apenas o trabalho de Ilkka Heiskanen, 1967 tratou m~

todologicamente dos problemas envolvidos em tal construção.
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Para ~ behaviorismo a ordem é coexistencial, dai a necessida-
de de uma estrutura mo'tivacional básica, a ordem é covariante, probabi
listica, sintática.

A teoria das organizações está toda voltada para o estudo de
subunidades dentro da organização. Isto, jamais, foi a preocupação de
Weber para quem hierarquia é co~~. Na'exchange theory' as subunidades
são vistas barganhando o controle das contig~ncias estratégicas, umas com
as outras e adquirindo poder no sistema, através da i~. Quanto maior a
capacidade de uma subunidade de lidar com a incerteza, maior seu poder de~
tro da organização, quanto mais baixa a substituibilidade das atividades
de uma subunidade, maior seu poder na organização, quanto mais conting~n-
cias, maior seu controle, quanto mais pervasiva ou imediata, seja a subu-
nidade, maior seu poder. Esta noção de interdepend~ncia não está, de~~
algum, em Weber, mas é crucial para o behaviorismo. A análise das contin-
cias estratégicas que afetam o comportamento está em Perrow, Crozier
(1964), Thompson (1967), Dubin (1963), Woodward (1965) nos trabalhos de
Lawrence e Lorsch, ou Gouldner.

o poder é~na t~oriaorganizacional, a determinação do compor-
tamento. Lembremos que para Weber, o poder é definido como a habilidade -
que uma pessoa possui para impor sua vontade sobre outra, dominação que
advém da habilidade de influenciar em interesses, ou que repousa na auto-
ridade, ou seja, no poder de dar ordens e no dever de obedecer. Weberpre~
cupou-se com as crenças que legitimam a autoridade, negligenciando a con-
ceptualização das condições estruturais da origem e manutenção do poder
análise que ficou para os behavioristas.

A preocupação de Etzioni com poder coercitivo é, claramente,
não-weberiana, e é, sem dúvida, behaviorista.

Outro exemplo desta diver.g~ncia está na comparação entre
Simon ('Administrative Behavior') e Weber, quanto a distinção entre auto-
ridade e persuasão, pois na autoridade aS pessoas suspendem seu próprio -
julgamento, indicando como bem apontou Bendix, a import~ncia do pensamen-
to hegeliano na formulação weberiana.

Perrow discute em seu livro 'Complex Organizations' alguns m~
delos que denomina neo-weberianos, somos forçados a discordar desta deno-
minação, pois' acreditamos que o modelo weberiano não ganha força e compl~
xidade, com March e Simon, ou Cyert e March. O behaviorismo nada tem a
ver com Weber e seu nivel de análise não é, inteiramente, sociológico ou
estrutural, mas refere-se aos padrões de comportamento na organização que
são relativamente estáveis e que mudam apenas pouco a pouco. ~O__~p~r~o~c~e~s~s~o~
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de legitimidade se faz pela conquista dos valores individuais que também
influem sobre a organização. Para Simon uma organização absorve a incer-
teza e controla as premissas de decisão. Portanto, o comportamento é con
trolado sem refer~ncia a ítens convencionais de regras ou comandos, tão
peculiares a Weber.

A burocracia nao explica a organizaçao simoniana onde o sig-
nificado subjetivo, voluntarístico da ação é tão pouco valioso.

Igualmente, não são neo-weberianos Woodward e Burns e
Stalker OÚ Etzioni. E desde que, o behaviorismo não isola os dados 'es -
truturais' dos dados de 'processo' organizacional, as estruturas variam
de acordo com o tipo de trabalho realizado, sendo impossível a análise -
que desconheça-as características individuais dos membros da organizaç~
seus desejos, motivos, impulsos.

A função ou o papel da organização na sociedade foi descrita
por Parsons, (1956), e Selznick, (1949, 1957). Mas, a tipologia de Blau
e Scott'de 1962 preocupada em analisar o 'papel social' da organização na
sociedade terminou por grupar estas organizações em termos dos indiví
duos ou gruEo~ que são os beneficiários diretos da organização. Tal indi-
vidualismo ~~lógico impossibilita a viabilização da explicação a ní-
vel de função social, tornando a organização dependente do comportamento
de grupos ou de individuos detentores dos 'destinos' da organização, que
se apresentam no papel de membros, ou proprietários, ou clientes, o~ ci-

dadãos.

A tipologia de Etzioni, (1961), também nao se preocupa senao
com os controles comportamentais e os meios de reforço e recompensa.

Estudos, como os de Burns e Stalker, (1961), também são es -
tritamente behavioristas, pois estão voltados para o comportamento no_
trabalho, através de interações verticais (sistema mecânico) ou laterais
e verticais (sistema orgânico). Essencialmente, as mesmas conclusões re-
sultam do trabalho de Lawrence e Lorsch. Desde que a 'diferenciação' en-
tre os departamcntoG define-se como a diferenca na orientação emocional~
cognitiva entre os gerentes dos diversos departamentos funcionais, en
quanto a 'integração' é definida como o estado de colaboração do grupo,a
ser efetivada através do 'integrador' um individuo capaz de homogeneizar
comportamentos, ou do gerente através da cadeia de comando.

A própria influência_da tecnologia sobre a estrutura or~I];.:h.-':"
zacional, ,jamais ultrapassou as conclusões de uma análise comportamental,
uma vez que a tecnologia das organizações nunca deixou de ser uma ques -
-tão de 'who does what with whom, when, where, and how often' (Chapple &
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Sayles, 'The Measure of Management', 1961:34). As conclus;es de Woodward,
por exemplo, implicam em que a natureza e a importância relativa das int~
raç;es individuo-organização são lar~mente determinadas pelo modo de de-
sempenhar a tarefa, de tal forma que no topo e na base da escala técnica
(indústrias por processo e firmas artesanais) existe uma tendência para
menor controle, menor definição de deveres, mais flexibilidade nas rela -
ç~es interpessoais, delegação de autoridade. E, ~comportamento inte~
~, que afeta o sucesso organizacional da empresa frente ao mercado e a
competição.

o que se está dizendo é que a tecnologia obriga o comportame~
to, determina o comportamento, e se este for 'desviante' causará o insuc~
so da empresa. Se pode, portanto, afirmar que tanto o trabalho teórico, -
quanto 'o trbalho empirico sobre organizaç;es tem isolado ca;acterísticas
contextuais que determinam consequências comportamentais, oferecendo ao
administrador as opç;es para influenciar o comportamento dos membro~ da
organização. Entretanto, não foi formulada uma teoria geral do comporta -
mento em organizaç;es que levasse em conta as causaç;es múltiplas dos con
'textos tecnológicos e ambientais. O que existe são certas combinações que
parecem mais efetivas do que outras em termos do comportamento organiza -
cional.

A crença básica dos cientistas comportamentais é de que o co~
portamento e função de seus antecedentes. Estes antecedentes sao eventos
naturais num mundo natural e as leis que relacionam o comportamento a
seus antecedentes po~ser descobertas como nas demais ciências naturais,
l2,.elaobservação ? ~álise dos eventos empíricos. Neste sentido, é possi -
vel a f í.r-ma'r' que' o paradigma beháviorista, na teoria organizacional, pode
estar a serviço de ~ma ideologia de controle social. Mas, também é neces-
sario examinar a possibilidade do desenvolvimento de outros paradigmas aI
ternativos, lembrando as conclus;es de Hempel, em 'The Logic of Functional

"Analyoio', in 'Rcauingo in the Philooophy of the Social Scicncco' - May
Brodbeck, 19G8, a rcopcito da incapnciuade do funcionuliomo pura estubcl~
c r hí.pot c icn prcc.inun nohro I~l nuto-rcl:';ulnçíJ.o don oi.rrt cmc o quo tornl:l.Oom
possível explicar e predizer, categoricamente, a satisfação de certos re-
quisitos funcionais, através da informação das necessidades antecedentes,
de uma forma, objetivamente, testável.

Portanto, ~ falta de definic;es operacionais do funcionalis -
~~ restou à teoria das organizações apoiar-se nas formulações de um dos
mais bem construidos paradigmas da ciência social que é o behaviorismo.

Sabemos que psicologicamente, a idéia de função permanece mui
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to pr~xima a id~ia de prop~sito, o que levou alguns~te~ricos organizacio-
nais a crer no conteúdo explanatório do funcionalismo, quando na realida-
de, o que faziam era análise comportamental. Porque, analisar os motivos
e as atitudes dos agentes não confere conteúdo empirico a sistemas auto -
reguladores como as organizações.

A simples análise do trabalho de Blau, na teoria das organiz~
çoes, demonstra as fraquezas do paradigma estrutural funcionalista, ~~
recurso ~ teoria das trocas do behaviorismo comportamentalista. Blau faz
uma esp~cie de tentativa de desconhecimento dos fatores comportamentaisna
organização, ~ procura dos processos que são relevantes para a associação
de fatores estruturais. Contudo, todo o trabalho de Blau está embasado.
num conjunto de suposições comportamentais que não ~, implicitamente, di~
tinto do conjunto de suposições de Hawthorne. Embora, sua atitude de pes-
quisa pareça aparentemente oposta. Em seu artigo 'The Structure of Small
Bureaucracies' (in, 'Comparative OrganizationsJ, W. Heydebrand (Ed.),Blau
diz, expressamente, 'The general conclusion suggested by the analysis is
that complex interrelations and higher-order interactions observed in the
organizational struture are more likely to be functionally adapted by
feedback than the separate attributes themselves', (ob. cit. 1973:533). A

-concepçao
que a interdepend~ncia ~ funcional, embora adaptada atrav~s de 'feedbac~

refinada de interdepend~ncia funcional i~icita em Blau,supõe

comportamenta~.Circunstâncias externas e poderes conspicuos podem impor
condições ~ organização que são disfuncionais para as operações e que ~
lo processo de 'feed~' interno são minimizadas. Isto, não ~ em nada di
ferente das suposições feitas em Hawthorne.

Blau indicou que a profissionalização desempenha um papel dual
na estrutura burocrática, sendo em algumas ocasiões a contraparte da divi
são de trabalho e, em outras a contraparte da·autoridade hierárqui~a. E-
xistíndo uma relação inversa entre profissionalização e centralização da
autoridade. A efetividade dos profissionais, depende, entretanto da com -
plementação por um componente administrativo, que procurará resolver os
problemas de coord~nação surgidos pela divisão do trabalho. Roethlisberger
e Dickson, nos estudos de Hawthorne, analisaram o comportamento de profi~
sionais e, textualmente, afirmam 'they seemed to have a feeling of
security that did not depende on their relationship to the company alone.
Their feelings had a maturity which seemed to be lacking in some other
supervisors' (Management an the Worker 353). Como vemos, a teoria de
comportamento usada na análise dos profissionais na organização é a mes-
ma em Hawthorne e em Blau. E isto ocorre, também, com os demais fatorei
organizacionais .que envolvem interrelação entre os atributos burocrático~
difere~ciação de tarefas, hierarquia e aparato administrativo Perrow,
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(1976), afirma que as organizaç~es maximizam a congruencia entre tecnolo-
gia e est~utura a Argyris adverte, 'Once we are no longer required to
accept a tautologically true position, the necessary potency of
technology becomes problematical and the possibility that the other
factors mentioned above can become potent now becomes more probable'.
Argyris, (ob. cit. 1972:37). Perrow recusa-se a aceitar a análise psicoló
gica e a noção de sistema org~nico e, no entanto, sua teoria faz prediç~es
que não podem ser verificáveis. Por exemplo, a teoria prediz comportamen-
to e atitudes significativamente, diferentes por parte de operários trab~
lhando numa linha de montagem e estudantes e professores numa universida-
de, em razão da diferença de tecnologias de trabalho. Contudo, esta mesma-
teoria, considerada sob o ponto-de-vista do paradigma no qual se insere ,

. . -
.{nclue uma visão psico-perceptual do trabalho, predizendo as similarida -

des, tão claramente, observadas em nossa sociedade. A tendência ~ acentua
ção do comportamento rotineiro, resultando do aprendizado, os constrangi-

-mentos da autoridade unilateral, a pressao para produzir.

Mesmo em análises como as de Goldthorpe e Lockw~od,
que enfatizaram o significado instrumental que os trabalhadores dão a
seus empregos, está implicita a utilização de uma teoria do comportamento
humano. Embora, alguns behavioristas radicais afirmem que os autores -nao

consideraram os componentes psicológicos da percepção, aceitação e inter-
nalização de atitudes instrumentais, os processos de seleção de orienta -
ç~es instrumentais, e os mecanismos e consequencias de um trabalho in-
trinsecamente insatisfatório. Argyris está entre estes criticos quando a-
firma, 'marii as Goldthorpe et aI. describe him, empirically, is more
complicat~a therefore than what the concept of instrumental work
orientation includes', (ob. cito 1972:53). Evidentemente, não concordamos
com Argyris quando este adverte que os resultados discutidos por
Goldthorpe seriam bem mais parcimoniosos se incluissem o nível individual

•de análise. O trabalho de Argyris assume uma posição behaviorista extrem~
da, ao exigir que a abordagem científica deve partir do interior das orga-.
nil'.U(,:ÕC:l ptH'll o exterior c r-o tot-n n.r, nondo ente o p orcu r o mal c compro n-
sivo que o percurso inverso que considere
depois a organização.

primeiro o ambiente externo e

O que importa não e esta distinção feita por Argyris entre
seus trabalhos e os trabalhos de Lawrence e Lorsch, Burns e Stalker, ou
outros. O que realmente importa é demonstrar que a explicação última des-
tas teorias se dá a nível individual, incorporando uma teoria de comport~
mento humano que é paradigmática e que apenas recebe articulaç~es por meio
de cada uma destas formulações particulares.
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Toda a teoria organizacional se desenvolve no interior dos p~
râmetros metodológicos do paradigma behaviorista, cujas articulações nas
ciencias sociais s~o extensas e remontam a Adam Smith.

Na teoria organizacional, mesmo quando, os estudos permanecem
a niveldescri tivo, tal é o ca'ao de Blauner, (1964), n~o deixam de assu -
mir o significado atribui~o ao trabalho pelos empregados e, também, a hie
rarquia das suas necessidades.

É interessante observar a necessidade da identificação de um
conjunto de motivos 'tipicos' e da explanaç~o de atitudes de atores 'tipi
COSI, sem o que existir~ uma i~consist~ncia teórica entré os conceitos ex
planatórios dos signifi~ados ~ a insist~ncia em que a explanaç~o deve re~
sidir',nos significadós atribui dos .p eLo s atores ~'realidade. Portanto, t.2,
da a teoria organizacional repousa necessariamente numa vinculação do ator
~um dado modelo de comportamento~ Argyris lembraria, muito apropriadame~
te, 'Even a ra:r:idexamination of this,literature would have unearthed the
conclusion reached by most of them, namely that meanings cannot be
e!1'ip'iricallyidentified by ignoring behavior', (ob" cit. 197?: 63)

A_focalização no comportament~ torna mai~ dificil e desinte --,
ressante a ~eparação entre as disc~pliLas - sociologi_a e psicologia. Nes-
te,sentido, basta observar que n~o existe esta s~paração disciplinar nos
trabalhos de Whyte, Lupton, Woodward, ~ugh e seus colaboradores. Mesmo ~m

'trabalhas'~e Blaci, Merton e Selznick, a focalizaçao nonive~ indivivual
da:anaLi.s e torna ambi gua a aep araç ao disciplinar. O 'próprio 'l'aylor,ou os
autores da Escola clássica n~o faziam a distinção entre o nivel psicológi
co 'eo ni vel sociológico -da an~lise. O mesmo, pode-se dizer da Escola de
Relações Humanas. Exa~mente, o aposto da tradiç~o weberiana e parsonia -
~. Embora, nem todos 0.8 autores behavioristasatribuam ao nivel psicoló-
gico a primazia que lhe atribui Homans, (1964), em seu artig6 ' Bringifig
MenBack In'.

O trabalho de Hage'~Aiken, (1969) procura separar o
'approach' psicológico do' sociológico, utilizando medidas,que incluam vi-

,soes individuais do trabalho sobre t ecrio Log í.a relacionando-as com a estru
tura social, para testar as hipótese~ de Perrow. Isto é,feito aprofundan-
do-se a'distinção entre organiiações vistas como 'a collective of jobs'.
Entretanto, tal'como Argyris notou} esta distinção carece de sentido,pois

, ,

~sp~ctos estruturais fazbm par~e dos traba~~os dos p~icoiógos organizaci.2,
nais de "p ostur-a behaviorista como Kahn, Lik,ert, 'llann~nba~m ~ Schein. Aiém
disto, 'a distinção pr opos-ta torna di"ficil analisar os processos de mudan-

, .
ça,organiza6ional e, sobretudo, distinç~o'que como sabemos, é sem sentido
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- - (.no paradigma behaviorista que supoe uma causaçao rec~proca alicerçada nu-
ma teoria de comportamento atomista e racionalista.

Os trabalhos do grupo de Aston apr~sentam-se como um bom e
xemplo da utilização do paradigma behaviorista, isto quer dizer do ponto- /

. ~\ . "-

de-vista das fontes consultadas por Pugh e seus colaboradores, quer do po~
to de vista empirico procurando mensurar uma série extensa de caracteris-
ticas organizacionais, ou ainda em razão da diferenciação de suas análi -
ses. Contudo, sua preocupação com mensuraç;es qie conduzam a generaliza -
ç;es empiricas, deslocou o problema da efetividade e do controle em suas

'construç;es teóricas, empobrecendo justamente, um dos campos a atuação em
que o paradigma behaviorista tem sido fértil em análises teóricas.

As tipolo~ias de Blau-Scott e Etzioni não possuem desdobrame~
tos empiricos uma vez que não explicitam as relações entre o sistema org.§!:.
nizacional ~ a o~ientação dos indiviauos. A tipologia de Blau-Scott gru-
pou as drganizaç;es na.base do 'cui bono', a tipo19gia de Etzioni classi-
ficou as or-gan'Lz.açoea quanto a forma de controle de seus membros. A dife-
rença entre estas bi.pc'Logí.as ã Lus tr-a, justamente, suas fraquezas, pois,·ll
ma'privilegiou a organização em si, a outra pr:i,.vilegiou'osbeneficiários,

,por emv ambas se. inscrevem no interior das "e xchan ge theori~'

Na realidade, so terá sentido considerarmos a teoria organi
zá:ciona,lcom~ um empreendi~ento cientifico, se estiver do·tada de u~lor
p,ragmático, ou s~ja, se for su'scet{vel de ampliação, .e sé tiver um conteú-
do informativo Q.,uepossa ser falseado. Portanto, s~ é possivel conceber a
exist~ncia da ·teoria das organizações .como ci~ncia no interior doparadi,&
ma behaviorista, tal como proposto por Romans, porque só através de análi
ses b.havioristas é poss{vel derivar prediç;es para uma dada condição, fa
zer predições 'a priori' para um conjunto diferenciado de condições e

.criar condições para predizer 'apriori' o que deveFá acontecer. Só assim,
époss{vel llitar as hipóteses da teoria organizacional. Isto torna a

'..construção teórica rigorosa e tor~á: poss{ v'el encadearmos suas conclusões,
a partír de um modelo de comportamento humano.

O paradigmabehaviorista na teoria' das or.ganizaç;es se situa
na vertente empirico nominalista do posi t.ivismo l~gico (vide quadro pg.
27 ) privilegiando a g~nese e não a estrutura oFganizacional. Dai por-
que, nao tem sentido falar-se em ~strutura e pr-oceseo organizacional co-

,
e.~ fen0mcnos.aut~nomos, no interior deste paradigma, 'pois a estrutura

I . •

dada pelo' comportamento', pelo momento e cLr-cuns.taneí,a •

.O empí.r Lsmo ióg:i.coque "procurou elimimar a me t.af'l sí.c a está
fundado numa metafisic~; o atomismo l~gico,quese 0põe ~ metafisica hcge-



. 181 .

liana para a qual, o indivíduo isolado é uma abstração e so a totalidade
é concreta. O atomismo sustenta que o universo é um agregado de compos -
to de indivíduos distintos. Seu objetivo privilegiado não é o ser, mas o
o discurso da realidade, reduzindo-se a epistemologia a análise lógica
do discurso.

O behaviorismo supoe o interrelacionamento de todas as par-
tes de uma estrutura, sem considerar a particularidade da estrutura, na
qual estas relações se dão, e sim, seus elementos, atividades, intera
ções, sentimentos e normas. Estes elementos, ora se manifestam numa es -
trutura, ora noutra. Não existem tentativas de tornar estas estruturas -
fixas, e privilegiá-las como pontos de refer~ncia. A manutenção de pa-
drões ou mesmo de uma estrutura torna-se problemática. A estrutura nao e
para o behaviorismo um imperativo funcional, mas o produto dos elementos
interrelacionados, ou seja, das atividades, interações, sentimentos e
normas. Este é, sem dúvida, ~adrão estrutural da teoria das organiza
çoes. Suas estruturas são construída pela emerg~ncia do comportamento e
assim se mantém ou desaparecem.

Os controles não sao mais que as relações de depend~ncia mú-
tua e nunca uma função que o grupo executa. A liderança e a autoridaded~
rivam do grupo.

Dois processos sao considerados básicos, o crescimento ou e-
laboração de estruturas (evolução adaptativa) e o processo de desorgani-
zação ou desintegração de estruturas (a anomia). Os contextos interno e
externo se relacionam. Sentimentos, interações, atividades e normas sao
respostas ao meio ambiente.

O problema está em considerar a estrutura, continuamente, a-
berta e sendo reconstruída pelo comportamerito de indivíduos, respondendo
a situações concretas. Este é, tanto o ponto de "vista de Dewey e Mead" ,
quanto do behaviorismo e teremos que concordar que as duas posturas che-
gam a conclusões bastante diferentes. Para ambas as perspectivas a estr~

.tura é o resultado da ação, mas para os behavioristas a estrutura é ~eal,
para os interacionista é a representação de um mito, através de símbolos
partilhados.

No estrutural funcionalismo nada pode justificar a contínua
reelaboração das estruturas e o importante não é isolar a ação, mas bus-
car o equilíbrio.

Herb~rt Blumer diria que é impossível analisar atitudes fi-
xas, a estrutura social e cultural, ou o sistema em equilíbrio, porqueas
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interações entre os individuos sao de caráter formativo e exploratório.
Associações humanas, altamente estruturadas são infrequentes. Em contra-
partida, os behavioristas apenas se preocupam com as forças que produzem
o comportamento interativo. Os problemas de institucionalização sao bem
diferenteq:no interior dos diversos paradigmas •

.~~. Parece-nos contudo, que apenas o behaviorismo tem sido capaz
de tratar com êxito os relevantes processos da i~stitucionalizaçã~. O
próprio Parsons, ao voltar a escrever sobre organizações em 'The
Institutional Functions in Organization Theory', (ob. cito 1974:3), embo.
ra mantendo seu quadro conceptual funcionalista, e o?rigado a fazer con-
cessões importantes ao behaviorismo, ao tratar dos problemas de institu-
cionalização.

Parsons admite que a teoria organizacional surge das preocu-
pações com organizações burocráticas, numa vertente \Veberiana. Em seus

trabalhos anteriores distinguiu as organizações por suas funções na so -
ciedade mais ampla e, sobretudo, pel~ diferença entre os valores que go-
vernam uma organizaçao. Embora, os mecanismos utilizados sejam burocráti
cos, empresas e governo diferem, quanto a valores.

Ao analisar o problema institucional Parsons afirma que o im-
perativo de solvência imposto ~s organizações econ~micas e mais relevan-
te que a motivação de lucratividade. Com relação, a um dos teóricos mais
importantes do behaviorismo, C. Barnard, certamente, um dos primeIros a~
tores a referir-se, implicitament~ ~s teorias de troca, Parsons procla-
ma: IThe book I refer to is entitled 'The Functions of the Executive',
(1938). I'hope its memory is stillgreen in your field. I think that is
an extraordinary book. Why didn It he call profit the organizations
purpose if it is a business organization? Because profit-making is not
the definition of the organization function in the larger system. What
is produced at the leveI of goodsand services is the fqcus of this
function in the larger system, not 'the medium which guides the firm to
certain kinds of decisions in its relations to the outside environment'.
(ob. cito 1974i5)

Ao analisar a institucionalização Parsons adere ao behavio -
rismo. Interessado, basicamente, por um tipo de organizações, sugere sua
especificidade, 11 have rather indirectly, suggested that somehow for
the university the market is not a very suitable organizations model,
that somehow the democratc association is not, .and I think
is notl, (ob. cito 1974:8)

bureaucracy

Parsons para analisar as universidades, em seu processo de



-_institucionalização, recorre a cli vagem entre autoridade de linha e habi::.
lidade profissional, provocada pelo behaviorismo. Consideradas sob o pris
ma desta clivagem as universidades estão no extremo de um continuum, pois
-quem conhece os departamentos de ensino, das grandes universidades, sabe,,
que praticamente, não existem- dois membros de um departamento com, exata-
mente, a mesma especialidade~

Este sistema plural{stico, praticament~, invadiu o sistema o~
-gani.zacional da sociedade mais ampla. Desde este ponto-de-vista, devemos
falàr das or-ganí.zaç oes modernas como consti tu{das de diferentes eguili
brios. Portanto, conclui Parsons, deve haver algum tipo de institucionali-

-zaçao, airav~s do qual estas diferenças possam ser coordenadas. 'whereby
they can make their contribution, whereby their expertise can be
mobilized for their appropriate functions and purposes and yet somehow
the authority structure can remain intact', Cob. cito 1974:9)

Parsons julga encontrar na area da sociologia jurídica uma so
l:ução para os problemàs institucionais organizacionais, pois instituições
semelhantes ~s processuais são uma resposta aos problemas de .i:E:.tegração

- - .
das organizações complexas. Instituições análogas ~s processuais comp'o
riam os conflitQs organizacionais. Para tanto, a·burocracia seria a forma
de dar ao conflito uma explicitação,- para que possa ser composto. Qra,tal
concepçao ~ evidente behaviorismo. A análise da vida·acad;mica constitui,

i pàra Par-sons, o exemplo n{ tido desta necessidade de compo s í ç ao de intere..ê.
ses e da superação do tipo ideal de burocraci~, tipo ideal weberiano, no

( , ( - ., ,qual- os indi vi.duos tem um so papel eap eci.f'Lc o e a organi~açao um so prop:2.
sito .:

Parsons, em seus artigos anteriores, havia proposto algumas-
alternativas não-behavioristas. O problema está no fato de que é imposs{-
vel operacionalizar e testar os conceitos parsonianos. Mas, devemos lem -

.brar o que Gouldller escreveu sobre Parsons, em seu livro 'The Coming
Crisis' - 'Parsons' conceptualizations are thus not to be understood
mere1y ~s scient~fically instrumental or as useful for research; indeed,
this still remain to be shown. They are in part ends ~n themselves, they
really need no research to fulfill their symbolic functions. Their very

'structure r~presents Parsons' vision-o~ the oneness of the social world -
~ather than being exclusively instrumental theyare like icons whose very
form communic~tes something vital about the wQrld'. Cob. citr )

Na -realidade, ao tratar com o ..-e..roblemada complexidade e
das m~ltiplaci facetas do conceito de autoridade, PQrsonp aproxima-se do
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paradigma behaviorista. A visão weberiana de autoridade revelou-se inca-
I ~ de tratar as qUestões da instituciona1ização. O processo de institu-

ciorra1ização se d~ em Weber,através da rotiniza~ão,da racionalização e

-da formalização. Entretanto, quando aplicados ~ autoridade tradicional
estes tr~s processos resultam no ritualismo das formas institucionais.
Do mesmo modo, se aplicados ~ institucionalização da autoridade carism~-
tica resultam em sua destruição.

O processo de institucionalizacão' ficou para ser tratado pe-
,lo behaviorismo, e ~ a~ste paradigma que Parsons ~ecorre em'sua an~li -
l?e",A metodologia weberiana de compreensão vinculou o entendimento de um
sistema de ação ao entendimento de um sistema de pensamento e vice-ver -
sa. Portanto, pode equiparar autoridade pessoal e institucional.Diversos
.aut ores apontaram o fato de Weber não ter distinguido entre autoridade -
~essoal e institucional, parecend6 acreditar que a segunda ~ tiam transp~
si~ão &ireta da primeira. Seus' criticos afirmaram que a autoridade insti
~uc~onal "repousa, minimamente, num conjunto muito mais complexo de iden-
tificàções.

"Weber sempre destacou o fato ~e que a psidologia teria mui-
to pouco a contribuir para os est~dos sociol6gicos. Mas, ao situar a or-
dem social nos fundamentos do comando e da obed?ênc;i.a,Weber, obviamen-

"

'I te, se comprometeu, quando m~nos, com, as criticas que lhe foram feitas
pela veriente psicol6gica. t sabido que o sistema de dominaqão webe~iano
repousa na coerção "e no interesse" fatores externos, e ria legitimação, f~
tor interno. Assim, a autoridade repousa, não apenas, no interesse volu~
taristico, mas, e sobretudo, num senso devalàres. Contudo, a concepção
deste senso de ~alores não foi suficiente para que Parsons pudesse com -
~ender a institucionalização organizacional, obrigando-o a recorrer a u
,ma forma de behavio~ismo. A an~lise da autoridade institucional no beha-
viorismQ tem conduzido ~ afirmação de que cari~ma e razão não sao dicot;
mico~, pois f~ e razão parecem combinar-senos quadtos d~ moderna autori
dade institucional. A formulação do conceito de autoridade weberiana, co
mo lembrou BIau em 'CriticaI Remarks ~n Weber's Theory ofAuthority',
(1963) repousa num paradoxo entre o' controle auto~it~rio e o voluntaris-
mo. Parsons, por seu tUrno"notou que a,construção de tipos ideais impli
c~ num rela~ionamento, fixo entre ~~rios elementbs que podem, em realida-

,'de,variar, independ'entemente, uns dos ou t ros , ('The StrUcture of Social
Acfionl, 1937:606) e Bendix afirmou,que,a ?onstrução de'tipo~ ideais ob~
cureceu, justamente, as contradiçõete, conflitos e compromissos, nos quais,
Weber estava interessado. Tal teorização" inexiste em
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We?er, porque este estava mais preocupado com as crenças que legitimam a
'.,'autoridade do que em conceptualizar,- sistematicamente, as condições estr~
~.turais·d~ seu surgimento. Isto se deveu, ainda, a importante influ~ncia ~,.

xercida ~or Georg Simmel sobre a obra de Weber. Procede de Simmel a preo-,
cupaçao.metodológica com o principio de compreensão e com a utilização de
tipos ideais para a reconstrução histórica; (Simmel - 'Probleme der
Geschichtsphilosophie'). Existiam, é claro, diferenças entre as obras de
Simmel e Weber. O primeiro preocupou-se com o estudo das interações en-
treindividuos, constituindo-se, praticamente, como o grande clássico do
paradigma interacionista na sociologia. Weber,· em.Economia e Sociedade
criticou a i~capacidade de Simmel para distin.gu~r entre signi~icados sub-
jetivos (dos quais Simmel não cuida) e objetivamente válidos. Na realida-
de, o tipo ideal weberiano é objetável em seu conteúdo análitico. A cons-
trução de tipos ideais, entendida como idealização, na linguagem de
Hempel e Rudner, é Comum a todo o empreendimento cientifico. É provável
que Weber estivesse familiarizado com as complexidades da' construção
de Lde a'l í.z.açoee que já eram comuns no meio cientifico 'de sua época. Embo-- ,

r-a, talvez não nas ciências sociais. QU,e as leis não sejam conhecimento -
dir~to da realidade, mas construções de pensamento;'rião ,é uma proposi~ão
~ebe~iana,'~as reflete uma postu~a cient{fica ~ filosóiica clássica.
Parsonsánalisando a obra de Weber apontou o uso dos tipos ideais
conclusão substantiva e não como ferramenta metodológica analitica., \ ..;..;..,;;.;;...;;..;..;-...;;~:...-;;:.,..--':...-~;...:..;..;..;..=

.(1937:601).

como

o tipo ideal de burocracia webe~iana e, para Joseph Lopreato
e Letitia Alston, (ob. cito 1970:88), uma forma de idealização proped~uti
caque não contém proposições cientificas, embora implique 'em proposições
'cientificas veladas. No tipo ideal da burocraçia está implicito que os
contrapartes reais possuam eficiência, na medida em que se aproximem do i
deal~ No polo oposto, as idealizações te6ricas á~resentam-se em forma de
leis, e a sua aplicabilidade requer afirmações adicionais da' teoria que'
deve dar ,conta das discrep;ncias entre a situação real e a ~ituação hipo-
tética que a lei de;creve. Dai porque, o problema das disfunções da buro-
cracia não tem a relev;ncia teórica e científica que teria se Weber esti-
vesse trabalhando com idealizações teóricas da burocracia que devessem

'ser incrementadas, especificamente, através de casos não congruentes com
a idealização. 'Não existe na postura weberiana modos de explicação 'das
'di'sfunçõesburocráticas. E, portanto, também, não estão previstos me can í.q
mos de Ln st í, tucionaliz'ação. Isto Levou a teoria or-gan i.z.a cLon aL a exp Li.c a-s .

-,
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çoes de conteúdo, nitidamente, behaviorista.Aparentemente, mas só apare!!,
temente, o modelo ideal parece mais complexo que a idealização teórica,ou
lei cientifica, porque esta última deve encontrar suporte em contacto com
os fatos, ou ser reelaborada, enquanto o modelo ideal apenas pode, após a

, ( ( , •..•analise emp1rica, ser 'reconstru1do , Nao sendo mediado por uma teoria
que possua conexões com a prática empírica. Não permitindo, portanto, ar-
ticulação ou ampliação teórica.

Na teoria organizacional, produzida no interior do paradigma
behaviorista a visão do fen~meno burocrático privilegiou a análise das i!!,
terações e dos conflitos organizacionais, afastando-se das preocupações
weberianas sobre legitimação e autoridade.

As 'exchange the6ries' apenas se propuseram a discutir com
. .

Weber. Mas, jamáis se preocuparam em segui-lo. E Parsons interpretou
Weber.

-A simples convi vencia com os resultados e aspreocupaç.oes de
pesquisa empirica revela que toda a articulação das hipóteses na teoria
organizacional é dada pelo paradigma behaviorista. As polêmicas sobre a
questão das distinções entre burocratização e profissionalização ilustram
bem uma problemática pós-weberiana preocupada em ajustar uma teoria de
comportamento ao desempenho organizacional. Stinchcombe, Cob. cito 1959 :
168) propõe que a burocracia é inversamente proporcional ~ profissionali-
zação. A chama da hipótese Anderson Warkov Cob. cito 1961:23) afirma, ao
contrário, existir uma variação diretamente proporcional entre complexibi
lidade organizacional Ce subsequente profissionalização) e o tamanho rela
tivo do componente ~dministrativo C~urocrático).

Se examinarmos, detidamente, verificaremos que estas hipóte -
ses levam a uma possibilidade de concili~ção de resultados ao nível da
complexibilidade das tarefa~. Ou seja, a burocratização de profissionais
implica em hierarquia e aumento do componente administrativo, mas torna
este processo de burocratização dependente da complexibilidade comporta -
mental resultante da multiplicidade e diversidade das relações de inter~-
pendência.

Análises deste tipo nada te~ de weberianas, porque não se pre~
cupam com as questões de poder e legitimidade. Mas, estão dedicadas a. in-
vestigar o comportamento nas organi~ações, fazendo das estruturas organi-
zacionais uma questão de escolha, algo que pode ser alterado pela ~dmini~
tração, algo 9,.uenão está inerentemente determinado. Porém depende da co.!!!.
plexidade comportamental das tarefas a serem executadas no interior -
das organizações.



. 187 .

Se o estrutural funcionalismo possui escassa tradição empíri-
ca, também a construção weberiana, a par de limitações empíricas,possui
um limitadíssimo conteúdo pragmático, porque é incapaz de controlar os fe
nômenos de interesse. O que justifica, plenamente, a interveni~ncia de um
outro paradigma, cuja sofisticação metodol~gica já ultiapa~sa a simples -
lnvestigação das relações interpessoa{s e dos processos socio-psicol~gi -
cos que as governam. Tal é o caso de, 'The Organization of Aca~emic Work:
Blau, 1975, que se auto-denomina um estudo macro-sociol~gico da estrutura
social, mas que não foge aos axiomas tradicionais do behaviorismo, pois

. •..• ( . '. .-..;suas propos~çoes emp~r~cas bas~cas supoem, categoricamente, que a organi-
- , czaçao e constitu~da de pequenos grupos que necessitam ser socializados e

integrados.

Isto se depreende da interrelação de suas hipóteses, pois
Blau acredlta que o aumento do tamanho organizacional gera a diferencia -

,ção de suas unidades a taxas desaceleradas, reduzindo o componente admi -
nistrativo a taxas declinantes, enquanto a diferenciação estrutural aumen
ta o c6mponen~e administrativo. Ou seja, a diferenciação organizacional i
necessária para produzir os grupos suficientemente pequenos que possibil~
tem a integração social, criando a interdepend~ncis e promovendo a espe -
cialização.

Isto em nada se distância das teses de Lawrence e Lorsch so-
bre a influ~ncias do meio ambiente sobre o comportamento organizacional.

~ue tem ocorrido é a articulação do paradigma behaviorista~
pois podemos conceber a preocupação da teoria organizacional, hoje, com
mensurações sofisticadas, objetivando determinar se o grau das caracterí~
ticas operacionais, também denominadas estruturação de atividades, espe -
cialização, padronização e formalização não está completamente determina-
do por f ator-es contextuais, e se a resposta for não, a questão se torna
medir a relação entre o grau de estruturação e o desempenho organizacio -
nal, encaminhando-se a análise dos .resultados em direção do enriquecimen-
to do conteúdo pragmático das teorias.

Os clássicos, e mesmo os te~ricos do~iodo de relações hu -
manas objetivaram medir apenas o relacionamento entre grau de estrutura -
çao e desempenho organizacional, e é somente com a ampliação do campo te~-
rico que o§. fatores cO!ltextuais passam a ser considerados~om a articula-
ção do paradigma que vai ampliando seu leque de questõe§.. Entretanto, as
mais reGentes mensurações não isolaram um fator contextual, oU,alguns fa-
tores contextuais, como responsáveis pelas características operacionais -
da organização '.e nem mesmo identificaram uma combinação particular de fa
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tores como sendo responsável.

É inegável, contudo, que o conhecimento sobre organizações
vai legitimando as preocupações de seus primeiros teóricos ao responder ne
gativamente'~qüestio da completa determinaçio por fatores contextuais.

~. O caráter prescritivo da teoria, tamb~m, nio fo~ abandonado. O
que se deu com a crescente sofisticação dos estudos empiricos, foi uma qu!:!:.

'lificaçio maior das prescrições, nao mais aplicáveis a todos os individuos
e a todo tipo de contexto. Neste sentido, sio bastante claras as formula -
ções de Woordward, 1958, 1965, Burns e Stalker, 1961 e Lawrence e Lorsch ,
1967.

Inúmeros problemas -sao enfrentados pela articulaçio do paradi&-
ma a medida que a articulação prossegue. Provavelmente, o problema metodo-
lógico mais crucial consiste na atual inevitabilidade da coexist~ncia da
dualidade com que as escalas de m~dida são utilizadas, pois os"fatores con
textuais, origem e controle, tamanho, tecnologia, localização, recursos,d~
pend~ncia podem ser tratados apenas por uma escala ordinal, desde que as
distâncias ou intervalos entre as formas de tecnologia, ou recursos, por ~
xemplo, sio desconhecidas. Assim, o estudo dos aspectos contextuais da or-
ganizaçio produz um conjunto bastante heterog~neo de escalas, quando comp!:!:.
rado ao estudo das caracteristicas operacionais, especializaçio, formaliza
çao, etc., medidas sempre através de escalas de intervalo ou razão.

Gary G. Stanfield Cob. cito 1976:489)procurou teorizar mais, -
sistematicamente, sobre problema; decorrentes dos relacionamentos entre
tecnologia e estrutura organizacional apontando as conclusões, aparentemen-
~, contraditórias que estio a indicar a necessidade da desagregaçio con -
ceitual destas categorias, as quais nio são de forma alguma homog~neas. P~
la desagregação proposta, estudos que envolvam uma seleção limitada de va-
riáveis estruturais e tecnológicas devem limitar-se a concluir, apenas, ~
relação "aos term~~ das variáveis especificas, sem que possam inferir rela-
cionamentos entre tecnologia e estrutura organizacional.

'I'aâs relacionamentos só deveriam resultar de uma gama abrange~
te de variáveis tecnológicas ou estruturais. "Mesmo assim, para Stanfield
permaneceria a ambiguidade decorrente da separação absoluta entre tecnolo-
gia e estrutura organizacional.

Outra solução proposta por Stanfield está no estabelecimento -
de uma teoria classificatória qUe permita delimitar as fronteiras entre
tecnologia e estrutura organizacional, em relação a áreas sobrepostas que
este autor identifica.
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Estas alternativas, tal como propostas, pretendem corrigir os
resultados contraditórios produzidos pela categorização não-racionalisti-
ca dad variáveis, que leva à prática de não-explanação explicita das sepa

-raçoes conceituais, feitas pelo autor da pesquisa, como se seu sistema de
categorias tivesse validade consensual.

Outra prática, condenada por Stanfield, resulta da tentativa
. de generalização, a partir de variáveis que não foram mensuradas.

As criticas de Stanfield, embora corretas no plano lógico, de
vem ser oposta à noção de paradigma e da articulação deste paradigma,pois
será, apenas, através do exame da contribuição dos resultados de pesquisa
Eara a articulação do paradigma sob estudo que se tornará possivel uma a-
nálise critica dos resultados e soluç~es teóricas propostos.

Neste sentido, vale a pena examinar, nao apenas o artigo de
',Stanfield, mas e, sobretudo, algumas produç~es recentes no campo da meto-

dologia do estudo organizacional, mais especificamente, o artigo deJ.K .
Benson, 'Organizations: A Dialectical View' Cab. cito 1977:1/AS) ,e o arti
go de D.V. Nightingale e J.M. Toulouse, 'Toward a Multilevel Congruence
Theory of Organization' Cob. cito 1977:264). Tratando-se de artigos rece~
tes neste campo, é iurpreendente o desconheci~ento de filosofia da ci~n -
cia, sobretudo, porque sem tal conhecimento parece-nos impossivel que
possa teorizar sobre a ampliação das teorias organizacionais, que os

se
,n~-

veis de busca de congru~ncia interna, quer ao nivel de busca de paradig -
mas alternativos para a análise organizacional.

Stanfield notou que, claramente, a estrutura organizacional,
não é uma variável unidimensional, co~o bem indicam os estudos, entre ou-
tros, de Pugh e Woodward. Igualmente, a maioria das teorias dos sistemas

;. " ,sócio tecnicos, postula que a tecnologia e um agregado complexo de muitas
variáveis. Neste sentido, os estudos de grupo de Aston, de Perrow,
Woodward e Blau.

Um rápida exame das chamadas áreas de sobreposição apontadas
por Stanfield revelará as articulaç~es do paradigma behaviorista. As defi
niç~es de tecnologia usualmente incluem como elementos: 1) caracteristi
cas da matéria prima, 2) da manipulação de outros suprimentos, 3) técni -
cas de transformação utilizadas, 4) facilidades e lay-out de fábrica,
5) taxas de mudança nos métodos de produção. Estas dimens~es, segundo
Stanfield, estão sobrepostas frequentemente às dimensões de estrutura,
pois 1) a matéria prima e os suprimentos incluem membros da organização
(Burns e Stalker, 1961), 2) as técnicas de transformação de matérias pri-
mas também incluem 'os membros da organização, 3) o conhecimento

vel sobre estas técnicas implica num grau de especialização e no uso de
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treinamento formal como uma qualificação ocupacional, 4) o lay-out é, pra
ticamente, uma decorrência do sequenciamento das tarefas, sendo, portanto,
logicamente dependente da divisão do trabalho entre os membros da organi-
zação, 5) a taxa de mudança nos métodos de produção se sobrepõe à centra-
lização de autoridade.

o que Stanfield identifica como sobreposição entre as linhas
demarcatórias do conceito de estrutura e do conceito de tecnologia sao,na
realidade autênticas articulações do paradigma behaviorista que busca suas
explanações, como sabemos, através da utilização de reduções ao nivel do
individualismo metodológico, incorporando, sempre uma teoria psicológica
de comportamento humano, realizando uma micro-redução teórica. Assim, as
propaladas tendências homogeneizantes destas categorias teóricas encon-

tram sua explicação, não numa falta de racionalidade ou categorização,mas,
ao contrário, derivam de axiomas paradigmáticos iniciais que se -propoem
justamente este tipo de explicação. Deste ponto-de-vista, as contradições
encontradas, no exame comparativo dos resultados das pesquisas, não cons-
tituem um problema metodológico, porque todas estas pesquisas são conduzi
das no interior de um paradigma perfeitamente consolidado como prática
cient!fica e que apenas vai se articulando dentro de determinadas regras
metodológicas perfeitamente delimitadas.

Nightingale e Toulouse (ob. cit. 1977:264) desconsiderando in
teiramente a noção de paradigma, mas, obviamente, alcançados por suas re-
gras, intentam a criação de uma teoria organizacional em diferentes (n1-
veis de análise, na qual cinco conceitos, ambiente organizacional, valo
res administrativos, estrutura organizacional, processos interpessoais. e
grupais, e reações de ajustamento dos membros· da organização, são interr~
lacionados pela análise de sistema aberto. O trabalho parte da possibili-
dade de uma cisão dos conhecimentos entre a vertente sociológica e a ver-
tente psicológica da teoria das organizações, mais ou menos, no estilo s~
gerido pela critica de Argyris a Blau, (1972)·. Desconhecendo a articula -
çao necessária das proposições no interior de um paradigma os dois auto
res se propõem a integrar as diversas teorias numa conceptualização gené-
rica.

Principiam pela definição de seus cinco conceitos básicos e
pela prediçio de congruência entre estes conceitos.

Para tanto, realizam uma pesquisa empirica em 20 organizações,
a busca de uma demostração empirica da possibilidade de integrar as pers-
pectivas psicológicas e sociológicas numa conceptualização única. Resulta
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a afirmação de ·uma forte interrelação entre conceitos a nivel individual
e 'a nivel interpessoal, e entre estes niveis ~ a estrutura organizacio -
nalô

Nada poderia ser melhor exemplo da articulação behaviorista.
Sua teoria da congru~ncia estabelece a exist~ncia de uma pressão para a
congru~ncia em virtude das interações reciprocas entre os conceitos., In-
terações que se dão sempre a nivel comportamental porque todo o estudo -
está voltado para os aspectos internos ou externos que afetam o comport~
mento 'in and of, organizations'. O comportamento é causa. das estruturas-complexas e diferenciadas. Estas, por sua vez, produzem percepçoes gere~
ciais complexas e diferenciadas do ambiente externo. Não existem análises
em diferentes niveis agregados.

í



TEMA II

o individualismo metodológico na teoria organizacional



What is B1au's theory us that goes beyond the traditiona1 management
theory?

Argyris, 1972
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Blau exclu± o comportamento individual e grupal de sua teoria
e subseqüentemente de SUá pesquisa, de tal forma que a afirmação de que
o comportamento pode ser ignorado nunca é testada. Contudo, é justamente
p co~portamento que se constitui no fator crucial para os tipos de gener~
1izações e predições de sua teoria.

Blau procura desenvolver uma teoria dedutiva das organizações
formais focalizando o processo de diferenciação nas organizações, seja e~
pacial, ocupacional, hierárquico ou funcional. Sua pesquisa, de campo,l~
vanta dados, através de organogramas, manuais de serviço,entrevistas, d~
senvolvendo-se um esquema conceitual, a partir do qual, as dimensões bási
cas da burocracia são mensuradas. Após o que, duas generalizações são
formuladas .e obtem o status axiomático, do qual as demais derivações são
feitas. A~ generalizações são:

1 - O aumento de tamanho gera a diferenciação estrutural ao longo de vá-
rias d±mensões a taxas desaceleradas •
(Blau - ASR, 1970, 35(2): 204)

2 - A difere~ciação estrutural nas organizações amplia o componente admi
-n í.e t rat í, vo •
(Blau, idem, 212)

Estas generalizações não resistem a aplicação num sistema maÊ
amplo, pois, são micro-redutivas, não dando conta. das limitações alcanç~
das pela vida do sistema, as especificidades do sistema ou de seu meio-am
biente. Os achados empíricos de Blau deveriam ser utilizados para reescre
ver a primeira composição, como sendo a generalização de que o aumento do
número de empregados está correlacionado com a diferenciação estruturalro
longo das várias dimensões, se a organiz~ção está desenhada em linha; e
segue os princ{pios administrativos tradicionais da escola clássica de
administração cient{fica, ou seja, princípios, fundamentalmente, comporta-
mentais. A predição das taxas desaceleradas será valida, quando, além
das condições citadas, o orçamento é finito, os constrangimentos financei
ros sao sérios, as posições de topo demoram a vagar e as funções mercado-
lógicas ou de produção são limitadas. Princípios, fundamentalmente indi-
vidualistas. Como vemos, a primeira generalização de Blau tem, como su-
posto, o sistema administrativo e de comportamento da escola clássica de
administração. A segunda generalização é tautológica, se considerarmos ~
um dos critérios de diferenciação estrutural é a unidade operacional e
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que cada unidade operacional tem um supervisor.

Blau afirma que na medida em que as organizações se difere~ -
ciam internamente, os problemas de coordenação e controle se intensificam,
pois a diferenciação torna a organização mais complexa, estruturas compl~
xas geram problemas de comunicação e coordenação, estes problemas por seu
turno causam resistência a ulteriores diferenciações,os supervisores de
linha, demdos os níveis perdem mais tempo para coordenar as atividades e
têm menos tempo para revisar o trabalho dos subordinados, necessitando-se
de mais supervisores e aumentando-se com isto o componenteadministrativ~

Estes, na verdade, são princípios clássicos alicerçados num
paradigma teórico que privilegia o individualismo metodológico,reduzindo
todas as suas proposições a nível individual. O problema é como testar
os princ"Ípios clássicos, quando o próprio Simon, já advertiu, que não são
testáveis.

Vemos que a teoria organizacional, desde seus primórdios, es-
teve alicerçada no indi vi,dualismo metodológico. Seu grande problema, en-
tretanto, reside na testabilidade de suas proposiçoes.

Blau e Scott, 1968, afirmaram que Simon ignorou o problemare~
traI da estrutura organizacional, ao afirmar que tais estruturas represe~
tam modos de soluções de problemas. Isto, para Argyris, representa uma
rigorosa teoria de como e porque as estruturas surgem.(ob.cit.l972:i7) • A
acusaçao que pesa sobre a escola clássica de administração cientffica ac~
ba por atingir Blau, porque ignora~ que a distribuição hierárquica pirami-
dal das organizações reflete o caráter e a distribuicão da capacidade hu-
~, segundo as 'regras do jogo' do paradigma behaviorista. Blau, ao ex-
cluir a possibilidade da contaminação de seus dados, por influência do es
tilo de liderança, dos controles administrativos, das relações intergru -
pais, recai nas críticas de Argyris, 'Blau may question the theory but
why does he apparently choose to rule it out? I suggest because he is com
mited to ignoring the individual leveI of analysis' .(ob. cit.1972:18). Na
realidade, o próprio Simon não se afastou dos princípios da escola clássi
ca. de seus critérios normativos. Como proposta alternativa, a soluçãore~
crita por Thompson, em 'Organizations in Action' , 1967, é bastante inte -
ressante, porque ao adotar a distinção parsoniana entre os níveis técnic~
administrativo e institucional, Thompson acredita na racionalidade técni-
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ca como forma de vencer a incerteza que acompanha os si.stemas abertos .Tal
r~cionalidade,entretanto, é expressa pela cong~u~ncia entre tarefa, estru

, -
tura organizacional e processos de coordenação. A tecnologia, variável i~
dependenfe"criatr~s diferentes tipos de interdepend~ncia entre as par _
te's da organização, qua:is sejam, contribuição discreta, necessidade se-
qUencial e reciprocidade, portanto torna-se indispensável encontrar for-
mas de coordenação para cada tipo de interdepertdê~cia. t evidente, que
Thompson procurou ajustar alguns conceitos macro-redutivos,tecnologia
meio-ambiente, aos conceitos micro-redutivos de funcionamento interno das
organizações. Sua proposta, entretanto, não pa?sa de mera sugestão, não ~
peracionalizável, porque supõe necessárias determinadas formas de compor-

.t~ento·coerente'. Argyris afirmaria,'The Lo'g í.c ví,e appropriate fit is
therefore a static model because' it hypothesizes ,effectiveness betwen the
internaI and externaI environments as long as they are congruent and
neither changee ! .(ob. cito 1972:31) • Ao maximízar a congruência Thompnn
impossibilitou a ampliação teórica de Suas proposições •
. \

, Como explicar, diante do modelo de Thompson, a recomendação de- ,

Likert,.1967, sobre a validade do siste!llaparticipativo par qualquer or~
nização, independerite de seu meio-ambient~ e tecnoJ:6gia? Likert é o exem-,

.pIo d; u·ti::J.zaçãoexclusiva de uma estratégia niicro-red~tiva para as .orga
nizações, ,preconizando uma forma de comportamento relevante.

··Como.vemos, as tentativas de fugir a uma estratégia micro-re-
duti va Levam os teóricos organizacionais ,a escoLh er-uma v;a.riável.·Lndepen-,.

.dent e , ·tecnologia, meio-ambiente, como forma d.e conciliar ou justapor as
estratégias macro e micro-redutivas

Ocorre,entretanto, que esta estratégia de justaposição teóri-
ca:nece~sita afirmar a exist~ncia'de uma maximização da congru~ncia entre
tecilOIogia, ou meio-ambiente.e a estru tur-a organizacional ..

Ora', estes Rores podem variar entre or-ganí aacoes e na mesma
organizaçio em diterentes épocas e em diferentes pontos da hierarquia. E
par-ece que tecnologia e estrutura. tendem a ser .congruentes em níveis hie
rárquicosmais baixos, 'Operations Technology an d Organization StrucutuJe:':

,An Empirical Reappraisal', Hickson, Pu,gh e Pheysey (ASQ). Uma organiza _
ção gera ordem e o con troI.e é definido como qua'Lquê.r processo que interr:ti.~

,rialmente afeta o comportamento de, ou~rem, ou sej~ o contr~le e um caso es
peci~l de .causação social,~través de ciclos interativos •

•
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o primeiro conceito adequado a esta concepção é o de 'troca de
recursos' discutido em Blau (1964), Deutsch (1966), Homan~ (1961),Lasswell
e Kaplan (1950), Thibaut e Kelley (1959). O segundo conceito que permite
explicar como o controle se expande é o da 'inclusão parcial' Allport
(1933). Em seus papéis na organização os indivíduos não expressam suas pe~
sonalidades integrais, assim qualquer processo que aumente o compromisso -
pessoal com a organização, implicitamente, aumenta a possibilidade da ex -
pansão da soma total de controle, aumentando a influenciabilidade dos mem-
bros da organização, portanto, aumentando o controle. Tal, como no caso da
troca de recursos, são as áreas de interesse comum e não as áreas em con -
flito que expandem o controle. Deste ponto de vista é possivel explicar as
análises de Selznick e Likert sobre a cooptação e o sistema participativo.

Verificamos que Tannenbaum está entre os autores organizacio -
nais que melhor captaram o paradigma behavioristal permitindo-lhe a articu-
lação.Esta possibilidade de articulação é negada sempre que um fator assu-
me a posição de variável independentel como tem sido o caso das teorias
centradas na te~nologia_~u meio-ambientel oUl quandol o comportamento indi-
vidual passa a ser

l
meramentel um dado como ocorre na Escola clássica ou

mesmo, em alguns axiomas de Blau.

Tannembaum está entre os melhores articuladores do paradi5ma -
behnviorinta

l
porQue apontou o proce~co de controle como meio de circuns -

crever comportamentoG
l

mantendo Q orGanização no seu plano racional,
'Characterizing an organization in terms of its pattern of control is to
describe an essencial and unwersal aspect of organizations which every
member must face and to which he must adjust' Tannenbaum (ob. cito 1968:3~
O controle não está relaci~nado apenas com o que ocorre no interior das o~
ganizações, mas, também, ~s suas relações externas. Neste sentidol o con -
trole é definido como qualquer processo que intencionalmente afeta o com -
Eortamento de outrem

l
ou seja, o controle é um caso especial de causação

social, através de ciclos interativos. Assumindo a teoria a possibilidade
de 'quantificar' o controle em qualquer sistema relacional, aumentando po~
tanto as possibilidades de ampliação te6rica.

Os supostos te6ricos de Tannenbaum permitem diferenciar as or-
ganizações quanto ~ distribuição do controle e quanto ~ soma total de con-
trole. As distribuições do controle ativamente exercido e do controle pas-
sivo que se experimenta revelam a extensão na qual os níveis hierárquicos
da organização exercem o controle. As curvas de orientações e ,fontes de
controle apresentam a descrição do exercício do controle por grupos hierár
quicas. E não obstante os problemas de mensuração, cuja validade só pode
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ser inferida pelo que se acredita serem relacionamentos significativos en
tre os diferentes padr;es de controle e outros aspectos da estrutura e
processo organizacionais, as hipóteses levantadas por Tannenbaum especi -
ficam e aprofundam dentro de c~rtos limites ~spectos da teoria de compor-
tamentosubjacente aos estudos organizacionais.

A primeira hipótese apresentada por Tannenbaum é de que a ef~
tividade organizacional está diretamente re1acio.nada ao grau de inclina -
ção positiva da curva de controle. A segunda hipótese sugere que a efeti-

.vid~de estará relacionada diretamente ; a1turaméd~a da curva de controle.
Aprimei~a hipótese é relativa; distribuição do controle, a segunda; s2
ma.tota1 de controle, numa dada organização, 'The contro1 graph method
has been offered as one approach to be comparative study of organizations.
It has' been'c1aimed to have the advantages of being a general quantitative
technique with conceptua1 as we11 as operationa1 potentia1ities',
Tannenbaum Cob. cito 1968:88).

É Lnt eresaan t e perguntar se a rotinização das tarefas tem imp1i.
c~ç;esFara a diitribuição e a soma total de controle nvma organizaç~o?

Tannenbaum sugere que a predomin~ncia de operaç;es rotineiras
"

está associada a uma curva de inc1inaç~0 oligárquica de altura moderada ,
e portanto, a uma soma moderada de controle total. Enquanto funções menos

irotineiras tendem ~ estar associadas a curvas de config~raç~o menos oli ~
gárquica, mas a um maior grau de controle total.

Ev.identemente, a análise de Tannenbaum deixa em ab er'to a for·-
mu;Laçbes de hipóteses sobre as atribuições componentes da soma total de
controle e de hipóteses que afirmem. que a soma total de controle .nao e se
n~~ o reflexo do aumento de controle p~ssu{do por algumn{vel chave na or

.ganização. O importante é assinalar que a contribuiç~o emp{rica de.
Tannenbaum se presta a articulações do paradigma behaviorista, fornecendo

.?ipóteses para novas pesquisas. Neste sentido, temos os trabalhos de
Davi-d. ·G. Bowe rs , que afirmou que o controle total nao está, positivamente
relacionado a todas as medidas de efetividade organizacional, não se rel~
cionando significativamente, com o crescimento dos ne~ócios, o volume de

.produç~o eo tturnover'. Ephraim Yuchtma~ hipotetizou que se o controle -
tausa a perf6rmance, variações nbcontrole devem preceder no tempo, vari~
~ões de performance. Assim, ~s correlações entre a estrutura de controle,
medidanQtecip~ l,e as medidas de performance, no tempo 2, devem ser mais'
altas que as.medidas rio mesmo tempo. Smith eAr~ concluiram uma investig~
ção afirmando que a inclinaç~o positiva da curva de controle n~o tem o e-



• 197 •

feito de produzir a efetividade, a menos que promova um sistema de normas
partilhadas.

o próprio Tannenbaum indaga da validade de medidas baseadas -
nas respostas individuais, para caracterizar os efeitos das vari~veis es-
truturais. Esclarecendo que seu esqu ema teórico não é um me r-o reflexo dos
relacionamentos a nivel indiviual.·

Neste sentido, Tannenbaum segue o esquema de Blau que propoe
.uma estratégia para determinar os efeitos estruturais. Esta estratégia

consiste em obter uma medida empirica Z, através das caracteristicas indi
viduais percebidas na interação grupal, os resultados da mensuração Z são
combinados em um indice para cada grupo, obtendo-se a vari~vel Zgp' para
isolar os ~í~itos estruturais, o relacionamento entre o grupo (Z)e

.." ( gp
algu~a variavel dependente W e determinado, enquanto a caracterlstica in
dividual Z é tornada constante. O efeito estrutural é o efeito Z em W.gp

O método utilizado por Blau e Tannenbaum presta-se a respon -
der se o instrumento escolhido para medir uma vari~vel estrutural, est~

~almente,medi~do esta característica. Ou seja, prova-se que este é um mé
todo adequado para testar a validade da medida operacionalmente.

Tannenbaum mantém assim, a distinção entre um conceito estru
tural e uma medida estrutural. Os conceitos p6dem se referir a aspectos -
tais como, cadeia de. comando, flexibilidade, distribuição de controle que
não são manifestações de distribuição de frequência, as medidas, por seu
turno, estão baseadas nestas distribuições, ou seja, na resposta dos mem-
bros individuais.

Na realidade, isto por si só não caracteriza a utilização do
paradigma behaviorista. Entretanto, a escolha das vari~veis estruturais
se dá em função de sua significação teórica. E nesta escolha, poderemos
notar um claro predominio de uma teoria comportamental subjacente, que
faz do comportamento do indivíduo o centro das preocupações organizacio -

nais .\
A mensuração é apenas um segundo passo e j~ se d~ no interior

ode uma opção paradigmática que é francamente individualista e comportame~
talista. A teoria de troca de Homans, por exemplo, pode ser utilizada pa-
ra explicar porque existe menor consenso quanto ~ avaliação nos

( .nlvelS

hier~rquicos extremos, onde os respondentes tendem a superavaliar o total
de controi~ atribuível aos grupos da outra ponta. A teoria das trocas é a
inda utiliz~vel para explicar porque a média de controle total ideal de -
cresce na medida em que alcançarmos os escalões mais baixos e se eleva em
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relação a média de controle total se subimos na hierarquia.

Embora Tannenbaum afirme que não existe contraparte individual
significativo ao nivel da mensuração, tal argumentação não é válida a ni -
vel teórico onde os pressupostos do individualismo metodológico permanecem.

Tannenbaum não desconhece o impacto da fenomenologia sobre a"
análise organizacional. Admitindo que tanto a abordagem fenomenológica
quanto as hipóteses estruturais não sejam mutuamente exclusiva, cada qual
r-epreserrtando uma explicação parcial do comportamento, ou que uma hipótese
seja apropriada diante de um conjunto de condições e outra hipótese, em ou

"tro, 'Further studies of the possible circunstances under which the
respective hypotheses most adequately explain behavoir represent a fruitful
avenue of exploration', Tannenbaum Cob. cito 1968:207).

As hipóteses fenomenológica~ parecem ser mais adequadas as -
variáveis dependentes, altamente subjetivas como lealdade, mas não para va
riáveis behaviorísticas mais objetivas, como o total de atividade.

o inverso pode ser verdadeiro para as variáveis estruturais.
Por seu turno, as hipóteses fenomenológicas são mais apropriadas para as
variáveis independentes mais distantes e relativamente embíguas, como a in
flu~ncia exe-nc.ida numa organização nacional, se comparadas a um referente
mais próximo, como a influência numa organização local. O inverso pode ser

o."

verdadeiro "para as hipóteses estruturais.
, (

Tannenbaum sugere, no transcorrer de sua analise, uma posslvel
comparaçao entre dois paradigmas rivais o behaviorismo e a fenomenologi~

,.. ..., ,
Ao referir-se as variaveis estruturais seu estudo esta buscan-

do analisar formas estáveis de comportamento e isto não deve ser confundi-
do com os pressupostos da análise estrutural-funcionalista, porque esta a-
nálise supoe explicar os padrões de comportamento, através da preservação
eroanutenção da ordem num sistema dotado de propósitos e metas.

Tannenbaum procura apenas relacionar efetividade ao grau de in
clinação positiva da curva de controle e à sua altura média. Quanto maior
a influência organizacional, maior a efetividade e maior a satisfação de
seus membros. Este tipo de preocupação apenas explicita alguns dos pressu-
postos axiomáticos de uma teoria de comportamento subjacente. Wolf V.
Heydebrand Cob. cito 1973:2), lembraria, 'If organization theory is to
develop a 'paradigm' it must begin to relate organizational research and
theory, as well theory and organizational practice'. Ora,o trabalho de
Tannenbaum é um bom exemplo da articulação de um paradigma em torno de al-
gumas premissas básicas de uma teoria do comportamento organizacional.
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Os resultados do trabalho empirico de Tannenbaum podem ser cOE
relacionados a outras preocupações surgidas no interior do mesmo paradig -
ma. Preocupações v~adas para a análise dos fatores contextuais, meio-am -
biente, tecnologia, etc.

Não nos deve impressionar o fato de que as descobertas no inte
rior do paradigma behavior~sta sejam parciais e incompletas. Qualquer cam-
po de conhecimento ganha maturidade, quando, tanto sua teoria, quanto suas
técnicas satisfazem algumas condições essenciais, entre as quais, a exis -
tência de um critério de demarcação, tal como proposto por Popper, alguns
fen;menos interessantes que possibilitem um sucesso preditivo, algumas té~
nicas de mensuração que tenham raizes numa teoria, cujas orig~ns metafisi-

-cas nao devem impedir um grau adequado de falseabilidade, que aprimorem
tanto a precisão, quanto os objetivos teóricos, e finalmente, talento e de
dicação de um grupo de pesquisadores capazes de progressos na elaboração -
dos instrumentos de medida.

Neste sentido, seria absolutamente incorreto acreditar numa e-
xaustão precoce da teorização sobre organizações, porque o paradigma beha-
viorista oferece, não obstante sua postura reducionista, inúmeras possibi-
lidades de ampliação teórica e de articulação, a qual prossegue cumulativa
mente.

É importante assinalar que o behaviorismo pressupoe a interde-
pendência que fornece as regras de cálculo das ações individuais, alijan -
do-se da análise toda a estrutura social que não for absorvida pelo compo~
tamento dos individuos.

Noutro estudo, Tannenbaum e seus associados realizaram a análi
se comparativa da hierarquia organizacional, (Tannenbaum, Kavcic, Vianello
e Wieser, 'Hierarquy in Organizations', ). Os autores compararam 20
fábricas localizadas em Israel e Iuguslávia a 30 fábricas localizadas nos
Estados Unidos, Áustria e Itália, procurando detectar as influências ideo~
lógicas e de sistemas politicos e culturais diferentes sobre o desenho or-
ganizacional.

Mas, o paradigma de que se utilizaram foi behaviorista do que
resultou na sobreposicão de dados de fábricas de um pais aos dados de fá -
bricas de outro sem que a análise comparativa tivesse sido possivel a nao
ser a nivel comportamental·

Os autores aplicaram os métodos do 'survey' para obter dados -
sobre o comportamento de pessoas localizadas nestas cincoenta fábricas. Os
resultados dos Estados Unidos sugerem que as pessoas situadas em diferen -
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tes níveis hierárquicos diferem em seu ajustamento a organização. Regis-
trando-se diferenças significativas de percepção, ideologias e processos

.cognitivos.

A divisão de trabalho ofereceu uma explanação para a diferen
ça hierárquica. Na visão marxista, as raízes da divisão de trabalho se
encontram na propriedade privada geradora de alienação, conflito e frus-
tração. Neste ponto, o modelo marxista é, inteiramente, behaviorista,
pois limita-se a indicar as consequências desastrosas da Ptopriedade pri
vada sobre o comportamento humano. Tanto é assim, que para mitigá-las
Follet, 1942, Mayo, 1945, Roethlisberger e Dickson, Likert, 1961 e
Argyris, 1964, procuraram introduzir técnicas administrativas que indu -
zissem as formas participativas Bendix e Fisher, 1950, Strauss, 1963 e
Wilensky, 1957 considerariam tais técnicas superficiais, não-praticáveis
e manipulativas. Burns e Stalker, 1961, Bennis e Slater, 1968, enfatiza-
riam a necessidade de sistemas org~nicos e temporários capazes de reagir
a 'ambien~es turbulentos e cujo trabalho grupal não se apoiasse em posi -
ções for~ais, mas na competência t,écnica.

As empresas analisadas por Tannenbaum e seus associados pos-
suiam cinco tipos de tecnologia diferentes (plásticos, não-ferrosos, ali
mentos,'meta\s e móveis). Para cada fábrica foram analisadas as respos -
tas de 35 pessoas de diferentes níveis hierárquicos. As tabelas de Likert
foram usadas para se auferir O· grau de participação, resultando, em to -
dos os países, nas discrep~ncias entre a participação ideal e real. Os
israelenses e os norte-americanos assemelham-se quanto ao total desta

'd.iscrep~cia, mas claramente o que tem e o que desejam é bem diferente
(nos dois pa~ses.
Os dados, por outro lado, reafirmaram a teoria de que as or-

ganizações participativas sao mais altamente controladas que suas conge-
neres não-participativas, tal como anunciara Tannenbaum, em 1968,
(Control in'Organizations).

As organizações socialistas revelaram-se mais controladas que
A ,suas congeneres europeias e americanas.

Na Itália e na Áustria a soma total de controle é menor que
em qualquer outro país e estes são, claramente, os mais formalmente hie-
rarquizados e burocratizados.

Embora, a soma total de controle seja maior na América, a

distribuição controle é hierárquica todos ( Tais conclude em os pa~ses.
- , validação das - utilizadas, embora, certas hipóte

soes levam a mensuraçoes
ses da teoria não tBnham sido confirmadas. Istô ocorreu, no caso dos
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tr~s itens '.;deLikert, que definem efeitos da participação nas atitudes
nas comunicações na empresa.

e

Fábricas na Iugoslávia reportam alto grau de participação for
mal acompanhado de atitudes e comunicações estreitas.

Quanto ~s medidas de controle a soma total de controle é maior
na Am~rica porque 00 podoroo gorencinio e doa trnbnlhaJoreo De contrnba -
lançam. Já o mesmo nao ocorre, surpreendentemente, em Israel.

.•

o desdobramento do paradigma behaviorista justifica as demais
conclusões dos autores. Entre estas, a existência de uma cadeia hierárqui
ca pode ser responsabilizada pelas aspirações de mobilidade na América, -
Áustria e Itália, existindo pouco interesse manifesto pela carreira asce~
cional em Israel e na Iugoslávia. Localizando-se, em posições extremas, a
Itália e Israel. Muito embora, entre os cinco paises não haja diferenças
significativas, quanto as percepções dos requisitos para a promoção hie -
rarquica.

A influência da tecnologia parece ser maior nas grandes orga-
nizações acompanhada da menor importância das ideologias, cuja influência
parece ser maior nas pequenas organizaçoes.

Esta ~ltima conclusão é, sem d~vida, inegavelmente beha~ioris
ta pois está supondo que existam graus de influência da tecnologia e das
ideologias sobre o comportamento nas organizações e ainda que a importân-
cia relativa dos dois componentes varia inversamente, em relação ao tama-
nho, e interdependência.

Segundo Tannenbaum e seus associados, embora, refletindo dife-
renças ideológicas os princípios de propriedade não sobrevivem ~ lógica -
da industrialização e da efetividade organizacional. Portanto, os princí-
pios externos quaisquer que sejam, só tem relevância se afetam o comporta-
mento das organizações. Dai a importância que os autores conferem ~ sati~
fação no trabalho e a análise do impacto da educação, o qual é negativo.
Ou seja, quanto mais educado o trabalhador menor a possibilidade de que -
esteja satisfeito com seu trabalho. O que se explica pela 'inclusão par -
cial' na organizaçao.

Tudo o que Tannenbaum nos apresenta sao articulações do para-
-"digma behaviorista e, não surpreendentemente, M. Vianello, em um trabalho

isolado 'Contributo alla Crítica della Teoria Clássica dell
'Organizzazione', não conseguirá escapar ~s conclusões do behaviorismo.
Não obstante sua posiçao marxista.
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Apesar de algumas afirmações, em contrário, o que Vianello
propoe e o estudo do complexo de papéis desempenhados na organi.zaçao cons-
tituindo um conjunto de atividades estruturadas. A única diferença é que
cabe ~ elite dirigente e aos seus fins, o pa~el que a tecnologia desempe -
nha para Perrow ou o meio-ambiente para Lawrence e Lorsch como modeladores
de comportamentos.

Com o nome de teoria clássica de organização Vianello compree!!,
de os trabalhos de Blau, Etzioni, Scott, March e Simon, Katz e Kahn, ou s~
ja, dos mals destacados behavioristas organizacionais, aos quais Vianello
não transcendeu ao aceitar os axiomas behavio~istas, em sua análise das or
ganizações.

Os resultados a que Vianello chegou sao comparáveis a um estu-
do de Anselm Strauss e outros C'The Hospital and 1ts Negotiated Order',
in The Hospital en Modern Society', Friedson Ced.) 1963:148). A organiza -
çao se apresenta como algo transacional, onde numerosos acordos são estabe
lecidos, renovados, revisados, reconstituindo a ordem organizacional numa
'nova ordem' que não reinstitui um equilibrio prévio como seria de esperar
na visão funcionalista. Os indivíduos envolvidos estão em vários estágios
de suas carreiras, tem objetivos particulares, sentimentos e grupos refe -
rencia e ideologias, comandam vários graus de prestigio,poder, e estima e
investem na situação do hospital com diferentes signific~ncias. As regras
que se Gupõem guiem a açab profissional não são nem extensivas, nem claras

ou compulsórias.

Vianello afirmaria, 'Nel complesso abbiamo visto come 1
'assistenza infermieristica sia tenuta al minimo sufficiente per
consentire all'elite il perseguimento dei propri scopil CVianel10, ob. cito

1973:505).
Tal como na pesquisa de Strauss, as regras da organização fa

lham em atuar como pres~rições univer~a~~' dos resultados para o marxista
Vianel10 _ 'nel11 ospedale, quindi, cle ancora ampio margine dlazione per
il singolo, 11 orizzonte dell'azione non e costretto in 1imiti
ridottissimi, il rapporto fini-mezzi non e prefissato nei minimi dettagli,
la realita non appare come data, il pensiero ha ancora una sua autonomia.
11 progresso tecnico soprattutto sotto il pro filo organizzativo, vi trova
unlapp1icazione ridottissimal• CViane110, ob. cito 1973:451).

O próprio Vianello admitiria, neste trabalho, que os marxistas
nao fizeram muito para que a ci~ncia social progredisse. A análise marxis-
ta empirica sobre organizaçoes certamente, não foi capaz de construção de
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um paradigma e trabalhou ao nivel behaviorista, apenas, procurando ajus-
tar seus resultados ~s leis gerais da teoria marxista. Para Vianello,por
exemplo, as organizações não são um 'problem' - solving system', nem são
explic~veis, através, de um ciclo de inputs, transformações e outputs, o
conflito é norma no interior de organizações. Ora, nenhum behaviorista -
jamais negará isto. Jamais negará o fato de que uma organizaçao possa
ser dirigida por uma elite que a controle para seus próprios fins e com
isto gere tensões e conflitos. E, também não é verdade, que a teoria das
,organizações tenha desconhecido de seu campo de análise o poder e sua
'origem classita' concentrando-se, apenas, na análise de formas de mani-
pulação - 'ció spiega anche il successo della c.d. 'Sociologia dei
Piccoli Gruppi', Vianello Cob. cito 1973:18). A teoria das organizaçoes
está fundada no behaviorismo e no interior deste paradigma das 'teorias
de troca' tem sido produzidas excelentes análises do poder e de suas-
raizes. E os pequenos grupos oferecem, naturalmente, a base empirica des
tas teorias.

Não se devem, nem a obra de Parsons, nem ao estrutural funci~
nalismo os trabalhos de Blau, Scott, Etzioni, March e Simon ou Katz e
Kahn. E lembremo-nos que o behaviorismo estuda, exatamente, o problema -
que Vi~nello acredita ser o mais importante em organizações~ ou seja, a
natureza das relações sociais que estão na base do fen~meno organizativo.

As conclusões de Vianello limitam-se a apoiar a teoria beha-
viorista, não obstante sua opção cientifica e ideológica pelo marxismo.

Seu trabalho de an~lise da estrutura or-g an í.z ac í.on a'L utiliza
generalizações empiricas de cunho nitidamente behaviorista e, mesmo, a
conceituação dos niveis hierárquicos da organização que poderia ser rela
cionada ao sistema de classes mais amplo da sociedade, permanece um dado
em sua construção teórica.

Isto parece corresponder as necessidades ideológicas de seu
trabalho, o qual omite, deliberadamente, a análise cientifica do padrão
hierárquicc> -da s organizações e das funções que as hierarquias desempe
nham no interior de sistemas econ~micos, culturais e pOliticos. Deveria
sua análise,cientifica perguntar-se, quais os ~atores que contribuem pa-
ra qualificar as hierarquias.

Tãopouco, Vianello analisa as crises internas no processo de
controle que aem dúvida, de alguma forma mensurável, contribuem para a
sua configuração.

O impasse a que o trabalho de Vianello chega propoe, de cer-
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ta forma, a validade da estratégia contextual proposta por Heiskanen e,
certamente, faz recordar os debates travados no 16Q Congresso de Socio-
logia Alemã, em Frankfurt. Discussões registradas em 'Der
Possitivismusstreit In Der Deutschen Sociologie', e que se travam, em
torno, da oposição entre duas correntes, o positivismo, e as teorias dia
l~ticas. A questão que debatem não está posta na alternativa, pesquisa -
empirica, ou teoria. Mas, na interpretação dos dados empiricos e do lu -
gar que lhes está designado na teoria. Para Adorno, um dos debatedores ,
as pesquisas que não estão orientadas pela teoria não conduzem a nada.E,
nem mesmo, o positivismo mais fanático afirmará que a sociologia se limi·
~a a chamada 'administrative research', na ·denominação de Lazersfeld.

o distanciarriento entre teoria e pesquisa pode ser apontado
como um reflexo da não-manutenção, por Vianello, da diferença entre es -
sencia e fenômeno, fundamental para o marxismo e para a análise dialéti-
ca, em geral, e que a ~nfase empiricista de seu trabalho obliterou. A u-
tilização do paradigma behaviorista fica ainda mais patente pela não dis

.tinção entre simples opinião exteriorizada na organização e análise dos
compromissos econômicos, politicos da organização na sociedade.

Adorno, em seu artigo publicado pela revista L'Homme et la
Societé Cset. 1969) afirma que na sociologia das organizações, nao estu-
damos, apenas, a ideologia organizacional, tal como se reflete nas afir-
mações dos membros da organização, mas devemos, também, analisar a orga-
nização em si. É só com a confrontação entre opiniões subjetivas e momen
tos objet~vos da organização que se torna possivel fazer uma análise di~
Le t í.ca do-.f enomeno organizacional. Os resultados serão então, bem mais -
promissores que os obtidos pelo método da 'tabula rasa', no qual a mera
opinião subjetiva prevalesce Cob. cito 1969:132).

Vianello incorreu no erro de privilegiar os dados empiricos
deixando de analisar as organizaçoes num contexto social objetivo.



Tema 111 .:

Os pressupostos filosóficos da Teoria Organizacional
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The problem, however, 'still remains: how to combine
the models systematically so that we do nb~ in the
last analysis reduce the conflict aspect to the level
of mere friction in the integration, or see the integration
aspect only the me~e ideological rationalization of
power supremacy and unavoidable cleavages ?

Ilkka Heiskanen
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A delimitação dos pressupostos filosóficos da Teoria
Organizacional pode resultar da investigação dos elos entre o lib~raliimo
e o saint-simonismo. Em 1871, no mesmo ano em que Ricardo publica seus
'Principes de l'Economie Politique et de l'Import', Saint-Simonlança em
colaboração com Augustin Thierry, a coleção 'L'Industrie' calcada no libe-
ralismo industrial de Adam Smith e J.B.Say. Saint-Simon, contudo, recusa-
se a aceitar o liberalismo político individualista e destituido de uma con
cepção social. Saint-Simon pressentia o deslocamento do poder, em direção
a uma classe de tendência organizacional pacífica, - 'L'esprit critique et
r~volutionair~ dês bourgeois doit s'eteindre pour faire place ~ la tendan-
ce pacifique et organisatrice des industriels.' - J.F.Suter (ob.cit. 1970:
1106).

O saint-simonis~o constitue uma ampla reflexão sobre
a dupla revolução que ocorre na Europa e na América, nos fins do séc.
XVIII. A revolução política e a revolução industial. Saint-Simon foi dos
primeiros a entrever que a evolução oconomicadas sociedades é mais impor -

- ~ -tante que as transformaçoes pollticas. Tal visao, quando comparada a obra
de Marx, deixa entrever uma interpretação mais rica da realidade históri-
ca ao propor interdependências causais múltiplas e complexas entre regime
de produção, classes sociais, dirigentes e ideologias.

A moralidade de Saint-Simon é a moral do trabalho. Co
. -

mo afirma Jean Walch (ob. cito 1970:626) - 'Une grande partie des programmes
saint-simoniens se trouve aujourd'hui réalisée dans les sociétés
ocidentales'. Seu pensEmento foi acusado de não passar de sociologia espo~
t~nea, se comparado ao discurso crítico de Comte ou Marx. Entretanto, se
Comte ou Marx puderam traçar melhor a epistemologia das ciências sociais ,
é inegável que se situaram no campo já circunscrito por Saint-Simon. A aná
lise metodológica da obra de Saint-Simon foi feita por P. Ansart. O objeto
da ciência social simoneana é o sistema social histórico formado pelo sis-
tema industrial. O homem isolado não constitui objeto desta ciência -
'Saint-Simon ouvre ainsi la voie ~ deux types de questionnement sociolog~que,
le positivisme et le fonctionnalisme, non sans"mettre en doute ces deux
approaches au nom de la spécificité des systemes'. (ob. cito 1970:637).
Sua teoria admitte que as classes sociais estão estratificadas pela função
que ocupam no sistema de produção.-Suas observações sobre a consciência de
de classe e o papel da religião são precursoras da sociologia do conheci -
mento, - 'Dans l'ouvre de Saint-Simon le probleme des sciences sociales se
noue en deça de l'analyse critique, au niveau de la vie, de l'enthousiasme
et de l'invention. En meme temps, dans ce mouvement de création que va de
l'espérience vécue ~ la theorie, de la synthese aux conclusions politiques,
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le~ sciences sociales retrouvent leur propre ambition et dansleur origine,
:l'incessante quest Lon de leur vocation'. (ce . cito 1970:657) Saint-Simon dá

origem ao positivismo que historicamente constituiu a primeira formulaç~o -
teoria dodeclfnio da ideologia 'na sociedade industrial. O fundamento bási-

. . - " (.' .co invocado consistiu na dlstlnçao entre epocas crltlcas e epocas organlcas
da qual resulta a distinção entre metaffsica e pen~amento cientffico. Dos -
três modos de articulação pensamento para o positivismo, o pensamento org~-
nico e demonstrado constitui a ciência, os dois outros modos (pensamento não
org~n~c~ e não' demonstrado e pensàmento não'or~~nico e não demonstrado) sao
o ~ue podemos denominar pensamentos ideoiógicos. O positivismo buscou o con
fo~mism~ idecilógico, atrav~s da práticà do cohhecimento cientIfico. Id~ias

.-preocupadas com um conjunto de valores positivos .e de regras da vida social
.edificados pela ciência e aplicados à sociedade, .apoiado·s na moral inerente

do trabalho e numa vocação organicista foram assimiladas por Elton Mayo. D~
rivando das reflexões de Saint-Simon sobre a maneira mais apropriada de es-

.-.trutuar a. sociedade moderna.

'Par-a Saint Simon a indústria não é definida, apenas p~
los meios de produção, mas pelos homens que participaram dela, com efeito o

propó~ito de Saint Simon ~ anali~ar o ato produtivo e não os instrumentos
que o tornam possIvel. Privilegia, portanto, a atividade, subordinando as
técnicas ou os tipos de relações sociais ao dinamismo particular da ativida
de industrial .que tende a subordinar a si, . as estruturas de: propriedade mo. ., . . .-

.dificando-as. Para Saint Simon, o desenvolvim~nto. da p roduç ao ~rriais impor-o
tante que o regime de propriedade. Saint Simon afirmaria, cLaramn te, que' o
respeito à produção e ao produtores ~ muito mais importante que a a t en ç ao -

.aoé pr6prietários ou à propriedade. Este autor não 'previu ~destruição da
propriedade privada, mas a sua integração a din;mica da produção coletiva.
A ati v i.dade de produção

,
'e, fundamentalmente, iridependente dos controles ex-

ternos e mesmo hostil à ingerencia de forças estranhas, ~ncontrando em si
mesma os mecanismos reguladores de que necessita, conduzindo espontaneamen-
te à formação. de novas relações sociais, novas representações coletiv~G c -
Bue se opõem às ideologias do passado, isto porque supõe, numa ativid~(lc de
organização que Saint Simon denomina 'administr~ção das coisas' que substi~
tui as relações de autoridade e de poder, pela participação na tarefa comum,
e desloca'a atençãodahiera~quia em direção a uma associação das capacida-» .

.des.Deste modo, as funçõe~ normalmente~ntré~ues numa sociedade aos pode-
res.coativos, funçõe~ de ordem. ~ co~são -. se ve~m confiadas, na sociedade -
industrial ava~ç~da~' din~m{ca d~ tr~balh~. ~otrabalho que induz as péS-
soas à cooperação. Â indústria, esta é sua caract~rística essencial, provo-
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ca sem cessar n?vas associações. A atividade produtiva encerra uma din~mica
de unificação social, gera a solidariedade. Não obstante seu ótimismo,Saint
Simon chega a interrogar-se sobre as possibilidades de realização desta so-
lidariedade e dos conflitos a que pode dar origem

Saint Simon não utiliza o termo ideologia, mas, segundo Pierre
Ansart, (ob. cit. 1972:136) o conceito simoneano de 'idéias comuns' ou
'idéias dominantes' é an~logo ao conceito de ideologia entendido como sist~
mas de conhecimento e de representações próprios de uma sociedade ou de um
grupo. Saint Simon não se propõe a discutira verdade ou falsidade destas'
representações comuns, limitando-se a compreender sua import~ncia e a anali
sar suas funções sociais, afim de descobrir quais as representações coleti-
vas da sociedade industrial, indispens~veis ~ manutenção da vida social. A

, ,. t '1

traves da utilização do conceito de.'ideias morais comuns' Saint Simon pro-
cura expressar o aspecto, ao mesmo tempo intelectual e afetivo das represe~
tações coletivas. As ideologias cumprem, portanto, um duplo papel, de um la
do exercem uma função de integração, função necess~ria ~s sociedades equili
bradas; em contrapartida, também exercem a função de mudança social aO alt~
rar determinados fundamentos teóricos.

Em seu trabalho, 'Memoire sur la Science de l'Homme', escreveria
que a causa que pode atuar com mais força sobre a sociedade é a mudança, o
aperfeiçoamento de uma idéia, na crença generalizada da sociedade. Nos ter-
mos de T. Kuhn, uma 'revolução paradigm~tica' pode ser considerada como fa
tor essencial de mudança social, e sua base, seu fundamento último, como sa
bemos, é uma escolha 'estética', uma escolha ideológica.

Como bem lembra P. Ansart, Saint Simon não pretende, de modo algum,
afirmar que uma teoria pode instaurar um sistema social.' Mas unicamente,
que esta formulaç.ão intelectual comp l.et ar-a uma evolução social anterior, i-

luminando uma pr~tica social efetiva. Neste sentido, as contribuições de
muitos teóricos organizacionais, podem ser encaradas como desdobramentos da
lei simoneana de desenvolvimento, que propõe a passagem progressiva do con-
juntural no por.itivo, conferindo-so necessárinmente ~s ciências conjuntu
rais em sua origem, um car-at er po·sitivo.

Analisando a contribuição de Elton Mayo e sua influência no meio a
cadêmico e profissional norte-americano, Bendix procura destacar aquilo que,'
é a seu ver, a especial contribuição de Mayo ~ ideologia gerencial america-.
~, aO resolver o dilema ideológico dos anos 20 e 30 que louvavam a adapta-
bilidade e a habilidade em relações humanas, ao invés da competição geren -
cial, em contraste, com a ideologia dos trabalhadores e de seus portavozes
que discutiam o trabalhador, em termos, de suas necessidades 'reais' e não,
em função, de uma imagem ideal. Ao reinterpretar a natu
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reza do homem, Mayo conseguiu enquadrar gerentes e trabalhadores numa aná-
lise cientifica, - 'Major contributions in the history of ideas often
consist in a author's striking summary of old ideas'. Cob. cito 1956:311)
Mayo usou a investigação cientifica para provar que os trabalhadores eram
criaturas capazes de atitudes e sentimentos contr~rios ~ pura maximização
do salário. Sua pesquisa provou que os trabalhadores agiam solidariamente
e não ~omo individuos isolados. Com isto, Mayo reinterpretou o significado
da autoridade na indústria. Sua teoria indicou que o pensamento racional
e a busca do auto-interesse surgem, apenas, como último recurso, após o
fracasso das associações sociais espontâneas. Sua segunda contribuição
consistiu no aperfeiçoamento de um novo vocabul~rio para a motivação no
trabalho de gerentes e operários. A rotina social deserripenha, em sua con-
cepção, um papel mais amplo que a racionalidade calculada. Daí ser impor-
tanie organizar a cooperação. Este mesmo argumento caracterizou a obra de
Chester Barnard. E, a necessidade de desenvolver-se uma lógica do entendi
mento para a elite dirigente. A terceira contribuição de Mayoresultou na
reinterpretação da autoridade. Os críticos de Mayo apontaram que tanto o
trabalho das seis moças na sala de relês, quanto a restrição da produção,
por parte de 14 trabalhadores em Hawthorne, eram exemplos de cooperação.'
Contudo, Mayo referia-se, expressamente, ~ autoridade aceita. Como prova
desta concepção está o alargamento da pesquisa de Hawthorne, num programa
que desenvolveu 21.000 entrevistas e aconselhamentos. O objetivo era, ~
pressamente, obter a cooperação do trabalhador da busca de solução para '
os problemas emocionais, o que contribuiria para um melhor ajustamento s~
cial no grupo d trabalho e desenvolveria no trabalhador um desejo de coo
perar com a indústria, - 'My conclusion will be that Mayo's ideological -
synthesis has found only l'imited acceptance in man ag e.r i.a L practice, but
that its contribution to managerial ideology has been pervasive'. Cob.
cito 1956:319). Tal conclusão força Bendix ao exame da distinção entre
Er~tica e ideologi~ A adoção do programa ideológico proposto por Mayo
deu lugar a algumas severas dificuldades. Isto pode ser notado, claramen-
te, na ambigua concepção de treinamento nas empresas re~ultando num dile-

- ~ . , .ma entre as recomendaçoes cientlficas e a autorldade do empresarlo. Ben
dix analisa uma série de exemplos desta atitude ambigua. Mesmo acreditan-
do nas premissas de Mayo é dificilguiar-se por elas.

Mayo estava propondo o desenvolvimento de uma nova e
lite industrial e sua linguagem foi adotada pelo empresariado. Embora,
nem sempre tenham adotado suas pr~ticas ou idéias. O fato, é que a sinte-
se de Mayo, foi capaz de_fazer· orientações gerenciais divergentes soarem
p_arecidas.
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Este para Bendix e o teste de uma ideologia bem sucedida. A
possibilidade de que seus achados científicos tenham sido seguidos é obsc~
recida pela aparente hipocrisia do mero uso de sua linguagem. O próprio -
Bendix admite que a longo prazo o uso de uma terminologia pode exercer uma
pressão cumulativa pela aceitação de novas pr~ticas. O que parece inegável
é que as concepções de Mayo advem da pr~tica científica. Embora, tal práti
ca esteja, como vimos, mesclada de fatores ideológicos, e possua inegavel-
mente, um conteúdo histórico. O que contribui para que suas conclusões se
jam popularizadas como uma ideologia. O que não justifica a simplificacão
da demanda de Mayo por habilidade social na indústria. E muito menos,a di
minuição da extensão deste conceito teórico. A preocupaçã6 com a coopera -
ção é algo que tem acompanhado, de um modo peculiar, a teorização sobre or
ganizações.

Alex Carey, (Ob.cit. 1967:403), diverge da conclusão
acima, perguntando, como foi possível, que os estudos de Hawthorne, tão ca
rentes de méritos científicos, alcançassem lugar tão respeitável no meio a
cad~mico. Os estudos de Hawthorne possuem cinc~ estágios, - 1) o grupo de
moças na sala de montagem de relês sob um novo de incentivo e supervisão,'
2) o grupo de moças sob novo sistema de incentivo, 3) a sala de testes s6b
nova supervisão, 4) o programa de entrevistas, 5) o estudo da restrição da
produção por parte de 14 trabalhadores.

Os três primeiros estágios desenvolvem-se num prisma be
haviorista, onde os estági' s 2 e 3 formam uma espé~ie de teste das conclu-
GÕCS do eBt~gio 1 - de que a produç~o aumenta em conseqU~ncia da mud~nça',
na situação social e não, primariamente, devido ao sistema de incentivos,
redução da fadiga, ou outros. Os estágios ,4 e 5 procuraram desenvolver o
Sstudoexploratório da prioridade das necessidades sociais. Para Carey,
Roethlisberg e Dickson desprezaram achados empí~icos que confirmavam a im-
portincia dos incentivos salariais para favorecera teoria da preeminência
dos fatores sociais, não justificando suas conclusões. De qualquer forma,'
no primeiro estágio, após a introdução de· inúmeros fatores, a produção au-
mentou após dois anos em 30%, no segundo estágio ao fim de nove meses de '
incentivos salariais a produção aumentara 15%. O terceiro estágio excluiu
o pagamento"ae incentivos e a produção aumentou 15.6, em quatorze meses.
Supondo qcie:estes resultados sejam comparáve~s, ao menos a grosso modo, e
les indicariam um hiato entre teoria e pesquisa. Pois, os autores subtrai-
ram 15% de 30% e concluiram que 15% era o máximo de aumento de produção a-
tribuível ao incentivo salarial, quando a sua teoria exigia a vali~ação da
hipó~ese de qué as ~udanças na supervisão é que respondem pelo aumento da
produção. A diminuição da horas de trabalho no estági6 3, em razão da cri-
se econômica, poderia responder pelo aumento de produção/hora e fazer cair
por terra, a hipótese da influ~ncia da supervisão.
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.. E a conclus~o, emplricamente, mais s6lida da pesquisa ob
t' tida no: eptâgio 2 onde n~o houve qualquer aLt eraç áo no modo usual de reali-

zar a tarefa" e apenas a atrLbu í.ç ao do Ln centivo salarial, resul tando num au
mento imediato de 12% na produç~o, foi desconsiderada pelos autores, como e
vid~ncia empfrica n~o significante. E mesmo, tal evid~ncia foi analisada a
luz de uma possivel rivalidade social dos membros do grupo 2, em relaç~o
aos membros.do grupo 1. Convertendo-se o achado empírico num suporte positi
vo da teoria. Os autores n~o analisaram porque, uma vez retirados os incen-
tivosa produç~o baixou, instantaneamente, em 17%. A objeç~o que se pode fa
zerao raciocínio de Clay ~ a de que ~.impossível isolar os efeitos de in -

'centivos sala~iais fora do contexto·social mais 'a~plo ~ mesmo de dados his-
tbricos. E esta é a conclus~o de'Hawthorne, emQora a passagem da teoria à
realidade empírica possa ser objeto de crfticas, 'quanto à coer~ncia interna
desta 16gica do trabalho de pesquisa.

Sem d~vida, permanece válida a observaç~ode Clay de que
. \

2 moças no estágio 1 foram advertidas, disciplinarmente, e ao fim 'de 8 me-
see dLsp enaad as , por falta de coop er-aç ao , .Lnaubo r-d i.naç ao e declinionà pro-
duç~o, sendo substituidas por outras duas moças' esctilhidas pelo capata~, u

'.'ma das-,qua í.r' tornou-se lider do grupo, mantendo uma distiplina rígida na .se
cç~o. Com: o aumento da produç~o os problemas disciplinares se acabaram, o

.,.que leva Clay a supor que a super v í sjio ver-a leve, porque' a pr-o duçao era ele-
'vada e n~o ·vice-versa. E os autores n~o con st r-u í.r am h í.pó-t eses secundar-Las '. . .
que provassem, neste caso, às suas inferências ..

t impossivel, entretanto, isolar ria sociedade indu~trial'
os' efeitos conjuntos de incentivos salariais,'liderança e disciplina numa
pesquisa emp l.rí.ca , sem que, previamente, a teoria tivesse se disposto' a tra'
tá~los.·O que n~o era o caso nos estudos de Hawthorne, Quanto à afirmativa
de Clay de que os dados não s~'o generali.záyeis, é preciso. tomâ-l.à. com cau-.

tela, porque sem d~vida muitas das conclusões de Hawthorne 'se prestaram a
generalizações, dum modo ou de outro. O que ~ perfeitamente'justificável
pois, .é Lnegàv eL ,qu~ o estudo da Hawthorne se const Ltu.iu numa tentati va ~
ríssima de fazer evoluir a teoria' organizacional' de seu plano axiomâtico-fi
losófico, at~ o nível de g~nerali~ações empíricas e hi~óteses mensuráveis.
"Mesmo hoje, diante de t~cnicas metodológicas de operacionalização muità

·mais sofisticadas,'ds estudos de Hawthorne constituem uma fonte bastante a-
~reciável de,reflex~o pobre ~ natureza das' organizações. E isto acontece,
porque tais· estudos est~o, solid~mente, ancorados numa teor~a de comporta _
mento humano que se constitui na ba~e das hipóieses sociológicas. Portanto,
reforçando a art~cul~ção do paradigma behaviorista, num dado momento histó-'
rico.
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Hawthorne é sem dúvida o exemplo marcante da exclusão do
problema ideológico da teorização organizacional. Acreditamos, contudo, que
sem a construção de uma teoria geral das ideologias, construção esta que se
incorpore à teoria organizacional será impossível ampliar este campo do co-
nhecimento científico. Neste sentido, propomos uma nova estratégia de arti-
culação teórica que d~ conta dos fatores ideológicos mesclados à organiza -
ção do trabalho. E mais do que isto, que demonstre a passagem do contexto i
deológico ~ocontexto científico de aplicação das conclusões da teoria .

Landsberger, C'Hawthorne Revisited', 1961), enumera uma
fonga lista dos criticos de Mayo que considera~am sua obra ideológica. En-

.~.

tre estes, Kerr, Bendix e Fisher, Sheppard, Blumer, Bell, Sorenson, Freeman,
Koivisto, Schneider, Mills e outros. Entretanto, um dos pontos altos da de-.
fesa de 'Management and Worker' feita por Landsberge~ reside, justamente,em
apontar a enfase deste trabalho sobre a definição individual de uma situa,

ção, sobretudo, com relação à supervisão de primeiro nível. A descrição das
dificuldades da posição do supervisor, nas fronteiras da administraGão,pre-
nuncia, claramente, alguns dos pressupostos básicos das 'exchange theories~
quando afirma que as relações entre o operário e o supervisor são determina
das, basicamente, pelas habilidades pessoais do supervisor que estimulam a
satisfação no trabalho e a produtividade do operário. Jerome C. Scott e
George c. Homans escreveriam, em 1947, na 'Americam Sociological Review', -
um artigo 'Reflections on the Wildcat Strikes', destinado, justamente, a a
nálisar os processos de troca na relação de trabalho.

, 'f

Em Hawthorne era o contexto social e não o psicológico o
privilegiado, decorrendo daí, a preocupação básica do estudo com a estrutu-
ra social, através do exame do grupo e do ambiente partilhado.

° aparecimento, em 1950, do trabalho de Homans - 'The
Human Group foi considerado a epítome da teoria dos grupos de Mayo.

Mayo, já afirmara que a adaptação do grupo a seu ambien-
te é parcialmente, deter~inada pela natureza do ambiente, Homans acrescent~
ria que a adaptação é, em parte, determinadà pelo desenvolvimento interno'
do grupo,'

pIes treinamento e
A mais importante afirmação de Hawthorne é de que o sim

o uso da personalidade não resolvem o conflito, sendo
inútil a concentração na din~mica interna do grupo. Os autores de 'Management
and'the Worker' referem-se à realidade social empobrecida da fábrica e as-
sumem alguns dos postulados do b eh'aviorismo psicológico clássico que receb~
riam sua feição definitiva, anos mais tarde, no meio academico norte-america
no.
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.. Mayo confessou-se inspirado pelas idéias de Durkheim e
ParetO, mas a pesquisa empírica de Hawthorne não está preocupada com re
presentações coletivas', estando confinada às representações individuais
e reações individuais c~usadas pela definição pessoal da situação de tra-
baiho. Nada poderia ser mais congruente com os canones metodológico do pa
radigma behaviorista. Daí porque, não tem sentido as acusações de práti
cas manipulativas da administração, se o indívíduo não tem um objetivo e
não é visto como tendo um, isolado do conjunto de sentimentos, motivos,'
e vàTores, cLar amen t e , partilhados e cuja Lí.berdade consiste exatamente -
em perceber algumas situações como indes~jáveis.

A enfase na estratificação social, entre 'Managers', -
'~ec~nologistsf, 'Supervisors' 'Shop Workers' e '~ffice Workers', homens

.e mulheres, apenas inicia toda uma serie de estudos preocupados com o po-
der na organização que se constituem no centro de interesses do paradigma
behaviorista.

"O behaviorismo supoe que as organí.z.açcee sao formadas'
por conjuntos de homens atuando, interdependentemente ou em grupos, me -
diante uma interação adaptativa com o contexto. As.estruturas organiza-cio

.nais s....ão· enena s o modo pelo qual pod em ser r-epr-eaea tadas e estudadas es -
tas interdepend~ncias. Uma epistemologia organizacional necessitaria subs
tituir o conceito de departamentaliiação, tal como é .tratado na literatu-

~r~l ·pelo conceitod~ diferenciação dos eleme~tos ~struturaisda organiza-
ção. No limite uma estrutura derivada d.avdi fer-en cLaçao po.d.eassemelhar-se_
a o~trá obtida através da depart~mentalização,. na realidade, representam
aoordagens frontalmente opostas.

Para o behaviorismo o contexto organizacional, asati-
vidades· e as estruturas permanecem como represent~ão formal de elementos
atoinizados e suas in·te~relações. O cará:ter adaptativo considerado como. .

a habilidade de reagir de modo favorável em relaçi0 ao contexto, acumula!!,
do experi~ncia e conhecimentos, para permitir a c~ntinuação.da atividade
organizacional é a e~sencia do behaviorismo. Este paradigma representa a
iigação entre os processos pOlíticos de definição dos· objetivos e os pro-
Gessos operativos, r~lacionando-os aos processos &e decisão, influ~ncia e

.informação.
O contexto organizacional r-epr-es enta tudo o que € exter

no a organização afetando os -pr-o c.eaeo s pol·íticos., la decisão, as influ~n :..
cias. or-gen íz.ací.onai s . 9 cori texto é afetado: pelaati vidade da organização,
atividade que é sempre interna. A simples· análise de" 'Enviromment as an
Influence on Man-agerial Autonomy', (ASQ., Vol.2, 19l58) ,. permite constatar
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que somente algumas partes do ambiente são relevantes para a organização.
A rigor o que está definido na conceituação de Dill é muito mais a esfe-
ra de ação da organização, clientes, fornecedores de capital e trabalho ,
concorrentes, grupos institucionais reguladores, do que o contexto. Assim
sendo, para o behaviorismo os padrões de cultura só possuem import~ncia '
se influenciam diretamente e de modo importante a organização. Constituem
sempre 'uma reserva' sobre a qual a organização poderá vir a atuar.

Neste sentido, as características do contexto organiza
cional que apresentam grande import~ncia pelo efeito que tem sobre a es -
trutura organizacional e o funcionamento de seus processos ~ o grau de
homogeneidade ou heterogeneidade ambiental, e a estabilidade ou instabi-
lidade externa a organização. Por serem a heterogeneidade e a instabilida
de, incertezas que impõem severas restrições ~ ação da organizaçáo, gran-
de parte dos estudos organizacionais está voltada para teorizar e orien -
tar a prática sobre a forma de lidar com os componentes da incerteza. As
próprias pessoas apenas pertencem ~ organização enquanto relacionadas di-
retamente a qualquer de seus processos, quando em interação, ou individual
mente como personalidades,. fazem parte do contexto. Ainda segundo este'
critério, a própria tecnologia e os recursos, passivos em face do proces-
so, também são contexto.

Toda a atividade organizacional é vista no interior do
paradigma behaviorista como manipulação do contexto. Mesmo quando se pre-
tende melhorar a eficiência dos processos, aumentar a produtividade ou m~
lhorar o ajustamento organizacional ~s contingências ambientais. Assim, -
pode-se alterar os recursos materiais, as pessoas, a tecnologia, etc. ou
ainda negociar com os elementos do ambiente.

o behaviorismo supõe realmente a capacidade de arbítrio,
associada a toler~ncia a ambiguidade e a capacidade suportar estados de '
ansiedade prolongados. Este elemento contextual interage com a ~ologia,
considerada um dos mais importantes elementos do contexto. Thompson refe-
re-se ~ tecnologia encadeada que envolve a interdependência de uma série
de ações.

À tecnologia de intermediação que possui uma função de
intermediação entre as partes interdependentes. E ~ tecnologia intensiva
relacionada com a utilizaçãS de uma variedade de técnicas e especialida -
des com o objetivo específico de alcançar uma mudança em objetos ou pes
soas. Este tipo de tecnologia foi bastante estudado por Perrow.
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o behaviorismo destaca cinco processos básicos que cons
tituem a atividade de uma organização. Processos políticos, processos de '
decisão, processos de influ~ncia, processos de informação e processos ope-
rativos.

Para o behaviorismo a organização é considerada como u
ma coalizão. Neste sentido, a organização compõe-se de participantes indi-
Yiduais com objetivos, eSquemas de prefer~ncia heterogeneos que obrigam a
necessidade dos objetivos organizacionais serem estabelecidos mediante pro
cessos de nego~iação e pagamentos colaterais. A existencia de coalisão su-
põe a existencia de multiplos objetivos. E, portanto, a exist~ncia dos con
flitos. Sendo uma falácia a afirmação de que a teoria das organizações tem
sido incapaz de assumir a problemática do conflito.

Cyert e March, 'A behavioral Theory of the Firm', indi-
caram que a evidencia empírica nega a hipótése de que os esquemas indivi-
duais de prefer~ncia devam ser agregados para se obter um esquema unifica-
do de prefer~ncias o~ uma área extensa de objetivos compartilhados. Na prá

, , . ~tica, o acordo sobre objetivos e somente um acordo sobre flns amblguos.
que, embora importante, é muito diferente de uma função de utilidade única.
Deste modo existirá para cada pessoa uma hierarquia distinta de meios e
fins. Por seu turno, a falta de negociação e acordos perfeitos são as cau-
sas mais comuns da exist~ncia de ambiguidade nos objetivos organizacionais.
O aparecimento do conflito leva ~ necessidade a ajuste através de negocia-
ção. Os behavioristas negam toda a teleologia e reduzem a ci~ncia ao com ~
portamento observável. Aplicado ao estudo do homem, o paradigma behavioris
ta nega a exist~ncia de uma 'psique', do cogito, de um arbítrio pessoal,
intencionalidade e objetivos de natureza valorativa teleológica.

Miguel Gabriel, em 'Algumas Considerações sobre a Teo-
ria das Organizações', diria: 'Trata-se, então, de adotar para as Organiz~
ções o enfoque mais adequado ~ sua natureza e este nos parece s-er o beha-

.viorista. Com efeito, ao ser aplicado o enfoque behaviorista ao estudo
das organizações, o problema da fixação dos 'objetivos organizacionais' -
fica mais simples porque passam todos a ser operacionais. Os objetivos .0

peracionais sã0·uma característica organizacional. Além disso, negando-se
toda a teleologia, o nosso estudo concentra-se sobre o comportamento ob -
servável e os seus resultados'. Cob. cito 1976:45)

Thompson afirma que as relações entre a organização e
seu 'contexto operacional são essencialmente as de troca, e a menos que a
organização seja considerada pelo; que estão em contacto com ela como ofe
recendo algo desejável, a organização não redeberá os 'inputs' necessá
rios para a sua sobreviv~ncia. AF ~ategorias específicas de trocas variam
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de um tipo de organização para outro, mas em qualquer caso, os acordos de
troca baseiam-se ,num consenso pr~vid com respeito a domlnio. O consenso -
de domlnio define um conjunto de expectativas, tanto para os membros da
organização, quanto para os demais com os quais a organização interage, ~
cerca do que a organização pode ou não pode fazer. Isto dispensa a neces-
sidade do objetivo organizacional teleológico. Torna insignificante a for

'malização destes objetivos, desabsolutiza as ideologias organizacionais,e
,separa claramente, a organização dos motivos e objetivos individuais.

A estrat~gia cooperativa ~ usada como importante fator
de estabilidade. Internamente, para favorecer a coalisão dominante. ExteE
namente, para obter o consenso de domlnio da organização.

Os subpr-o ceaao s do processo pol Í tico que' tem lugar deE,
tro da organização são a negociação, o controle, o ajuste empIrico e a t~
ler~ncia (slack). O processo de negociação fixa certas estrat~gias, cujo'
preço é o de alterar os objetivos, racionalizando-se imperfeitamente, es-
tabelecendo-os sob a forma de nIveis de aspiração e mesmo sob forma ideo-
lógica. Desta forma, as organizações suportam objetivos inconsistentes '
sem perda da racionalidade, a qual assume a forma seqUencial e jamais a -
forma simult;nea. Os controles, os ajustes e a tOler;ncia são os resulta-
dos da nãó-antecipação eficaz de todas as situações organizacionais.

Gabriel, (ob. cito 1976:54), lembra que, 'do processo
'de negociação resultam objetivos múltiplos Ninconsistentes e nao
operacionais que, pela negociação secundária, sofrem uma elaboração e for
mulação operativa, sendo estabilizados pelos nIveis de aspiração e instru
mentos desenvolvidos como meios de controle. A toler~ncia, por sua vez, -
estabilizando os nIveis de aspiração facilita a que a organização se adaE'
te ~s variações no contexto. A inconsistência é mantida pela atenção se-
qUencial (e não simult~nea) dada aos objetivos'.

Para o behaviorismo o poder e a depend~ncia organiza -
~c~i~o~n~a=l~o~ã~o~o~r~c~Gultadode uma relação de interdependências, não um atribu
to organizacional. ~siderando o poder dentro de um contexto de interde-
pendência surge a possibilidade de considerarmos situações de poder com'
soma diferente de zero, situações estas evidentes nas estrat~gias coope-
rativas.Segundo Thompson, a aquisição de prestIgio é a forma mais gratui-
ta de adquirir poder, pois não estabelece uma contrapartida de dependen -
cia. são muito conhecidos os esforços organizacionais para a obtenção de
imagens de prestIgio, quer através de processos de comunicação, quer pela
adoção de certas pollticas de atuação.
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o behaviorismo baseia-se na troca de compromissos, redu
zindo as incertezas potenciais para as partes envolvidas. As estratégias -
cooperativas levam as organizações ~ aquisição de poder, em relação a ou-
tras organizações das quais são dependentes, através da administração da '
interdependência.

Para o behaviorismo o proaesso de decisão organizacio -
nal depende, exclusivamente, dos processos políticos e de informação. Ga-
briel, (ob. cito 1976:63), analisando as etapas do processo decisório afir
ma: 'Sendo a organização caracterizada como um sistema adaptativamente r~
cional, devemos admitir a existência de um núcleo central (talvez a coali-
são dominante ou seu círculo íntimo) que determina o seu comportamento me-
diante 'procedimentos ou regras de decisãot Estes procedimentos ou regras
são relativamente fixos, a curto prazo, mas evoluem com o tempo, com o pr~
pósito de adaptarem-se ~s condições do ambiente em mudança, ou pelo fato -
de ter aumentado o seu conhecimento sobre ele. Esta mudança, no prazo mais
longo, é que constitui a aprendizagem da organização. Devemos admitir que
esta aprendizagem não se limita aos proce.dimentos ou regras de decisão. O
evoluir da estrutura organizacional é também uma indicação desta aprendiza
gemI •

Não existe para o behaviorismo a separação entre estru-
tura e processo organizacional. As estruturas são o modo de configurar as
interdependencias organizacionais. Quando falamos em estrutura, estamos nos
referindo, ~s relações entre os elementos dos vários processos. O behavio-
rismo supõe que não só os componentes e os respectivos atributos de cada'
processo apresentam interdependencias, mas também que os processos aprese~

,.,
tam interdependencia entre si e com outros elementos do contexto.

Thompson apresenta uma classificação das interdependên-
cias relacionada com o grau de complexidade das organizações. Todas as or-
ganizações apresentam a interdependência convencional. As organizações
mais complexas apresentam alguma forma seriada de interdependência~ ,e ou -
tras, muito complexas apresentam uma forma recíproca de interdependência'
entre todos os seus componentes. Existem formas de coordenação para cada

,tipo de interdependência. Estas formas de coordenação preocuparam os auto-
res interessados na resolução dos problemas administrativos. Desde Taylor,
Fayol, Gulick e Urwick, até Woodward, Perrow, Lawrence e Lorsch, Burns e
Stalker, e outros. Neste sentido, existe uma continuidade de interesse e -
pro?lemas na Teoria Organizacional. Problemas propostos pelo behaviorismo.
A articulação do paradigma se faz~ na medida em que, as preocupações com a
departamentalização, pura e simples, constituindo numa revisão estrutural
cuja tonica.seria mais tima vez a definição de uma jurisdição exata sobre o
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ponto de 11tigio entre interdepend~ncias, dá lugar, à noção de diferencia-
ção e integração da organização. A articulação do paradigma gera a preocu-
pação com as interdependencias externas à organização. Evidentemente, o
processo pode ter e de certo terá repercussão no arranjo estrutural inter-
no. Porém o princlpio básico continua sendo o da diferenciação estrutural
interna. A exemplO do que ocorre com as interdepend~ncias internas, para '
se lidar com as quais, seriam diferenciadas as unidades da estrutura para
coordenar as ações organizacionais, também para se lidar com as interdepell
d~ncias e~ternas são diferenciadas as unidades 6rganiza0iona~s.,

Do exposto, a conclusão óbvia é que a elaboração de uma
estrutura organizacional baseada na departamentalização implicaria numa t~
tal transpar~ncia do fenomeno organizacional" vale dizer, no perfeito co-
nhecimento das inter-relações de causa e efeito q~ ocorrem na organização.
Este estado de artes reflete a incipiente articulação do paradigma behavio
rista. Com o desenvolvimento de sua articulação, a elaboração de uma estr~
tura organizacional através de diferenciações internas passa a reconhecer
a existencia de interdependencias cuja compreensão está ~lém da racionali-
dade total que os clássicos supunham existir.

Epistemológicamente, portanto, a Teoria Organizacional
necessita aprofundar este conceito de diferenciação que pode se consti
tuir no pressuposto filosófico da ampliação do conteúdo informativo das '
pesquisas émpíricas. Se ampliarmos a tipologia apresentada por Gabriel, -
(ob.cit. 1976:32), em sua análise das categorias organizacionais, teremos
nà categoria de subst~ncia 0$ conceitos de contexto, atividades e estrutu
ra. Elementos que surgem frequentemente, sob sofisticado tratamento empí-
rico nas análises organizacionais mais recentes. Análises que não ultra -
passam um baixo nível de abstração, embora sejam falseáveis. Na categoria
de causalidade teriamos as taxonomias organizacionais que, em geral pos-
suem uma prescrição descritiva baixa, embora sejam testáveis. Por fim, t~
remos a categoria de interdependencia. Gabriel refere-se à crucial impoL
t~ncia desta categoria para a teorização sobre organizações. 'Já na cate-
goria de interdepend~ncia que a nosso ver constitui um dos aspectos mais
desafiadores das Organizações mostraremos que os processos administrativos
são a sua conseqUência mais direta. Em particular discutiremos a departa-
mentalização como é,tratada pelos autores clássicos e proporemos um novo
conceito de 'diferenciação' de elementos estruturais da Organização. A
proposição deste conceito que decorre imediatamente da interdepend~ncia -
dos processos e estruturas e portanto da sua não aditividade combinada
com a racionalidade limitada do homem, afigura-se-nos importante contribui
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çãopara o estudo das estruturas organizacionais'. (ob. cit; 1976:5)
A categoria de interdependencia possui o mais alto ní-

vel de abstração, possibilita comparações de contextos heterogeneos, e ~
bastante indefinida para possibilitar as subseqüentes articulações do pa-
radigma behaviorista e mesmo para conduzir a uma ruptura deste paradigma,
em favor de novas idéias, estéticamente mais interessantes, a ponto de
propiciar, talvez, o surgimento de um novo paradigma organizacional. Neste
sentido re:férimos o leitor ~ página 308 desta dissertação.



r

Tema IV

o deslocamento do problema da objetividade

..



'There is a precariaus dependence af all we knaw upan
linguistic taals which themselves are largely unknawn
ar unnaticed.'

Benjamin Lee Wharf
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Parsons, em 'Theory in the Humanities and Sociology'
._ 'Daedalus' ( + 495) perguntaria, at~ que ponto sistemas culturais
'protegidos', em analogia aos genes, podem 'controlar' a ação social e
a ação dos individuos. Não podemos dizer, simplesmente, que este con
trole existe apenas através do exercicio do poder e da autoridade, qua~
do criamos um sistema de simbolos que armazenam conjuntos de significa-
dos codí.f í.c ados , A cultura é para Parsons diferenciada da interação so-
cial or~iÁária e mesmo especialmente protegida, tal como o gene. Desta
forma, â:: linguagem e outros modos de 'permanencia', tornam-se, extrema-
mente, importantes. Sem a estabilização e proposito tornado possivel
pelo componente cultural da ação, esta tende a tornar-se simplesmente,
reativa,~s exigências do imediato, ao invés de estar estavelmente,orie~
tada.

A teoria das organizações tem analisado, com freqUência signi
ficativa, este comportamento reativo, mas'tem se preocupado muito pouco
com os sistemas de simbolos que uma organização produz ou utiliza. E
todo o processo de institucionalização requer ó exame da combinação dos
fatores simbólicos ou 'normativos', com os fatores condicionais relati-
vos a um sistema de referência.

Decorre dai, que todos os fatores condicionais tão analisados
pelo behaviorismo incluem componentes culturais, auto-reguláveis que a
análise behaviorista tem ignorado e que a análise dialética hegeliana
desvendae Este componente cultural aparece na forma de teologias,ideo-
logias, 'mitos e r~tuais que representam o mito.

E, se o sistema parsoniano de valores foi acusado de egiti-
mar a sociedade americana e incluir elementos mistificadores, não se po
deria afirmar que mitos e valores, só podem ser desmascarados. Mas, ao
contrário, a ciência pode tratá-los, desde que os desabsolutizem, para
que sejam vistos como 'atitudes da vida diária', fazendo com que a 'ob-
jetividade' do mundo social seja reduzida a procedimentos interpretati-
vos, pelos quais o mundo desempenha ações concretas. Para a fenomenolo-
sia, o conceito fundamental é a consciência imediata, para a
ethnometodologi~ é a prática, diretamente, observada na situação social.
Estes conceitos é que produzem a sensação de estruturas sociais objeti-
vas. Mesmo a noção de intersubjetividade é vista (por exemplo, na fen~
menologia de Schutz) com um dado ontológico da realidade social, torna~
do-se um axioma, uma pressuposição essencial. Para os ethnometoodologos,
a intersubjetividade é, contingentemente, realizada pelas práticas so-

-
ciais, porém nunca será uma atitude natural' objeto de estudo por si mes

,ma, como e objeto de estudo para os behavioristas.
f
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Esta postura ~ 'radical, porque desioca'todo o problema da o~
je~ividade, e o problema da teorização sobre a sociedade. E esta visão
é crucial; porque a interação humana envolve, tanto o comportamento 'o-
culto', quanto o 'aberto'. Os interacionistas procuram relacionar o
comportamento simbólico aO comportamento 'objetivo', sugerindo que a
análise behaviorista, isolada, é incapaz de estabelecer uma explanação
válida da conduta humana. O mundo do interacionista é um mundo 'nego--
biado', e, sobretudo, preocupado com a anál{se dos valores atribuidos a

..açao humana.

Esta disso~ução do individuo no todo social é hegeliana. E
'seu papel, na teoria das organizações, consiste em lembrar que; tanto a
visão autoritária, quanto a visão participativa do individuo na organi-

'zação se encontram desgastadas ainda que pesem os debates ideológicos
existfntes. Importante é lembrar o auxilio que esta visão dialética h~

- ''.g'eliana'traz para o estudioso de organizações. A compreensão de que
normas, costumes institucionais e coação socialpermeiam toda a organi-
zaçã~, tal com~'a sociedade. 'Entretanto, é o reconhecime~to dos vazios,
entre o previsto e o que realmente se experimenta que constitui o cerne
da análise dialética não-marxista. A qual, não procura chamar o previ~
'to, não realizado, de falsa" con scí.enc í.a , ou , materialmente, de 'mais v§:.
'lia',in,as, ao contrário, procura análisar suas funções na sociedade, ve!!.
do nestas formas, aparentemente, não realizadas, um depósito valiosissi
mo de simb.olos sociais que,. menos que a simples denúncia corrioprodutos
indese jáveis d~ um sistema social, igualment e, indesejável - o capita.lismo _ m er-ecem a análise cuidadosa. Neste 'sentido, as org,anizações
Erote~em o individuo do poder ~rbitrário exercido ~ marge~ de toda e
qualquer regulamentação. Levando;" crença de que um mundo, essencialme!!.

, ' '

te, irracional se encontra próximo da total racionalidade, que um mundo
.cruel 'se aproxima sempre mais do humanismo liberal, que um mundo em pe.!:.
manente mudança pareça está~~i e duradouro. pgrao realista materialis-
ta é muito fácil demonstrar que as organiza~es não saO o qu~etendem
ser. Em realidade,' desde o ponto de vista objetivo, esta não concreti-
zação das aspirações não é a fraqueza das organizações, mas su~ força •
Se as organizações fossem' demasiadamente 'sinceras' acabariam por se
tornar ineficazes, pois as organizações' são em nossa sociedade o palco
d~ concilia~ão dos co~flitos ideológicos. Consttiuindo-se, portanto,de
um g~ande número de 'símbolos e ideais'contraditórios, e o exito de uma
peçà teatral, Lombr-emo-mos , consiste em nun ca admitir a farsa, em fazê-
là ~arecer real todo o tempo, em negar sua origem ideológica. Seria im-
pensável uma organização que admitisse que,se move em todas as diréções
para conciliar os conflitos. da população a que presta serviços.
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( A {Da~, a enfase na racionalidade e no cunho cient~fico e prag-
mático das organizações, sem o gue estas serão incapazes de conciliaros
conflitos ideo16gicos da nossa sociedade. ~sta ~ a visão da dial~tica
hegeliana, na qual, os conflitos se -di.saoLv em no todo social.

Organizações colaboram ao fazer retroceder as inconsist~ncias
da sociedade, até o plano da formalização e da hierarguia. Sendo capa-
zes de reconciliar esperanças e preocupações,' dando acolhida aos ideais
mais diversos. E a teoria das organizações .cumpr-esua função, tal como
os administradores, garantindo uma racionalidade que, não surpr,eendent~
mente'tem sido behavioristica e de genese positivista~

t este ri desvendamento dial~tico, possivel, para a análise
organizacional. E tal análise pode, sem dúvida, ser sobreposta ao 'que
já foi feito pelo paradigma behaviorista, aos dados que possuimos sobre
a '.realidade' organizacional, e ,mesmo'aut or.es behavioristas como Pe rrow ,
.po.rexemplo; por vezes realizaram' o que poderia, ser chamada de verdadei

,~:raanálise dialética, ao se preoc~lparem com os valores trazidos para a
organização.

'- Mayo e Selznick foram os precursores deste mod o de ana'l í.aa.r

as organizações, embora, apoiados'no paradigma behaviorista. Não é po~
, . {' ', s~velnegar o reducionismo behaviorista na te6riaorganizacional, mas
',é, sem dú~ida, esta postura cientlfica que trouxe ,explicações para os

fen~menos do poder, controle e autoridade organizac{onais, embora a ge-
n ese deste poder, deste controle,' desta autori.dad e der.ivem para o beha-

:viàrismo de um suposto anterior, uma teoria do comportamento humano.

'A ampliação te6rica exige, contudo, o'abandono da crença na
causação absoluta, e SUa substituição por uma concepção mais limitada de
Causa. A falácia da causação absoluta e da concretude mal-colocada es-'
tão a indicar a necessidade da ,utilizaç~ode diferentes paradigmas te6-
ricos, no ';i..nteriqrde uma mesma disciplina cientifica. Não está sendo

.proposto uma forma de relativização que admitisse o relativismo das te~
rias organizacionais. O que se propõe é a análise-dos limites dos mode-,
los teóricos, possibilitando';'se ao est~dioso dos fenômenos organizacio-
nais a melhor c6mpreensão dos diversos paradigmas existentes. Oferecen

. ,

do a possibilidade da vigil;ncia episte~ológi~a e m~todológica dos mode
los .te6ric?s e mesmo, o melhor entendimento do pape L dos sistemas de l~
gica na formúlação dos princ ipios de causação. Os pr í.ncí.pí.o s causais
continuam, por tarrto, sujeitos ao a testes de verificabilidade, mas os
sistemas de causação de uma sociedade são, emcertd sentido, 'sel1'-
-fullfilling propheci~'
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No trabalho. cienttfico sobre organizações não deve ser esqu~
cida a advertência de Blumer - 'Sociological Analysis and the "Variable'll

- ASR - dec ./1956: 683 - sobre a fal.icia d'e assumir que a var-LaveL Lnde-«

pendenty., automaticamente, exerce sua influência sobre a vari.ivel depe~
dente, esquecendo-se que na definição deste relacionamento existe um
processo interveniente de interpretação. Neste processo, a definição -
das causas, culturalmente, admitidas desempenha papel predominante.

H. Mayer - 'On the Heuristic Value of Scientific Models' -
, Philosophy of Science - april/1951:114 - j.iadvertia, quanto aO fato
de que a predição cientifica não se preocupa com o assim chamado 'curso
da natureza', mas com a construção de modelos teóricos. A concepção he~
ristica evita o problema do 'real' na consideração da causação, e é sem-
pre importante distinguir entre causação teórica que necessita ser veri-
ficada empiricamente e a causação limitada por padrões culturais, simbó-
licos, ideológicos que também pode ser objeto de estudo.

Vale lembrar que numa série de artigos publicados, postumame~
te, o lingUista americano Benjamin Lee Whorf afirmou que as caracteris-

,
ticas da linguagem tem influência determinante sobre o pensamento. Al-

I

guns dos elementos pres~tes na hipótese de Whorf possuem predecessores,
i

na tradição européia do séc. XVIII, e a idéia de que a linguagem aprese~
ta seu mundo ao homem in,clui-se na tradição alemã. Edward Sapir foi o
predecessor intelectual de -Whorf. Para estes autores nenhum individuo
é livre para descrever a natureza com absoluta imparcialidade, sendo
constrangido por certos modos de observaqão, mesmo quando se julga li-
vre. Isto conduz a uma forma de relativismo, pois, um conjunto de ob-
servadores não ver.i o mesmo fenômeno, a menos que suas formações lingUi~

Iticas sejam as mesmas, ou possam de 'alguma forma ser calibradas. O uso
da linguagem sobre os dados empresta, segundo Whorf, colorido aOs mes-
mo, criando uma espécie de fala 'talking', que nós conhecemos como ciên
cia. Russel afirmaria, no século XX, que a 'substancia' é um erro met~
f{sibo, porque transfere para a estrutura do mundo empirico a forma das

Isentenç~s compostas de sujeito e predicado. Em Última análise, Whorf
impugna ,nossa objetividade e nossa realidade, uma vez que a sintaxe si~
bólica de linguagem tende a projetar-se nas concepções da realidade. D~
terminantes lingUisticos influenciam as posturas metafisicas que estão

I

nas bases de qualquer empreendimento cientifico.

Toda a teoria das organizações, quer derivada do interior do
paradigma behaviorista, quer do interior do paradigma dialético, deve

, J ,porem, obedecer quatro conjuntos de criterios que governam a formaliza-
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ção.dos sistemas explanatórios. Em primeiro estão os critérios de ade-
quação lógica. O principio da parcimonia, por exemplo, exige a elimina
ção de redundância na elaboração dos conceitos e no estabelecimento dos
axiomas teóricos. A consistência ~equer a não existência de pares de..
:i,nferenciascontraditórias na mesma teoria. A quantificação procura a-
justar. a teoria a pr í.ncÍpí.os l.ógicos e mat emat í.cos , O conteudo inform.§.

. .,
tivo e determinado pela variedade de afirmativas feitas pela teoria e o
nÚmero de diferentes formas de testá-las.

Em segundo, a adequação operacional de uma teoria refere-se
a testabilidade, ou seja, ~ relação dos conceitos aos dados observacio-
nais, através de regras de correspondência, definições operacionais,se~
tenças redutórias e outros mecanismos que possam estabelecer a conecção
necess~ria entre os conceitos e os dados.

Os critérios de adequação empirica vêem, em terceiro lugar,
e se ocupam do grau de congruência entre a afirmação teórica e a evidên
cia empirica. Trata-se da credibilidade de uma teoria, SUa predicabili
dade, generalidade e compreensividade.

Por fí.m, a adequação pr-agmab í.ca depende da utilidade de teo-
ria para controlar os fen;menos de inter~sse. Analisa-se,·aqui, a sig-

nificancia, possibilidade e relevância social da teoria.

A teoria das organizações atende a estes quatro requisitos -
fundamentais, desde que vejamos o trabalho teórico partindo do interior
do paradigma behaviorista. E se, a partir das conclusões deste paradi~
ma, possamos iniciar uma an~lise dialética critica dos resultados. Ou

I

seja; o que sabemos sob~e organizações não resulta da gradual evolução
do estudo a partir de casos concretos e comportamentais, em direção a
an~lise comparativa de organizações, como nos quer fazer acreditar Wolf
Heydebrand, (1973), numa contraposição entre o individuo e a sociedade,
ou da psicologia ~ocial ao 'comportamento organizacional'. Mas, ao con
tr~rio, é resultado da articulação do paradigma behaviorista. A varia-
bilidade e a continuidade das estruturas organizacionais, mesmo quando
explicada pela complexidade ambiental, autonomia organizacional e outras
vari~veis contextuais não foge ao padrão behaviorista de adaptação de
atitudes. A simples progressão na determinação d~s ·caracteristicas es-
truturais internas da organização, a partir da autonomia e meio ambien
ne, passando pela meta e estrutura de tarefas, divisão de trabalho,até
atingir' os problemas de coordenação, exemplifica a preocupação não com
a genese da organização, mas com sua forma de comportamento, que é dada
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pelos br-aba'Lho a de investigação do comportamento de individuos, grupos
ou departamentos na organização. Pouco importando se os dados surgem de
respostas dos membros individuais, uso de estatistica agregadas, e ou-
tros. O que se dá, é o reconhecimento da influ~ncia dos propósitos e
ambiente sobre a estrutura de comportamento. A hipótese geral é de que
as organizações que sofrem maiores pressões diferirão, quanto ~s carac-
teristi~as internas, em relação ~s que .sof r-em pressões menores.

Neste sentido, a influência weberiana é reduzida, pois desde
o primeiro momento, o que preocupou foi a indicação das disfunções da
burocracia. E esta, análise feita por Blau e Gouldner, há mais de duas
décadas, surge da aplicação notória do paradigma das 'exchange theories'.
No mesmo sentido, não é surpreendente que a pesquisa de modos não-buro-
cráticos de coordenação esteja, igualmente, muito desenvolvida, nos es-
tudos de profissionalização e comunicações. É claramente, recomendável
a advert~ncia aO teórico do comportamento organizacional para que se
afaste da ilusão da origem weberiana de seus conceitos.

Mas, também é recomendável que o teórico organizacional sai-
ba que p&t'â atingir a especificidade do social, é preciso, segundo
Husserl, (Oh. C:Í..t.Toulemont) ultrapassar a atitude naturalista que
atribui a todos os seres o modo de exist~ncia das coisas materiaiso Ao
adotarmos uma postura naturalista reduzimos a sociologia e uma interpsi
cologia individualista, pois só os individuos tem uma existência real.

Maurice Natanson contrastou o behaviorismo ao fenomenalismo
em seu trabalho - 'A Study in Philosophy and Social Sciences' - in,
'Philosophy of Social Sciences, Natanson (Ed.), 1963 - concluindo pela
superioridade da abordagem fenomenológica, proque permite a análise da
intencionalidade dos atores. Discordamos, entretanto, de sua análise
quando 'nega os fundamentos filosóficos do naturalismo e mantém que a a-

Nembordagem comportamental é destituida de riqueza ou complexidade.
I, emesmo, e poss1vel 'provar' que o método da compreensão, 'verstehen',
I

superior ~s técnicas e métodos clássicos do positivismo.
I
I

,
e

Alfred Schutz, ('Concept ant Theory Formation in Social
Sciences', in Natanson (Ed.),(Ob.. Cito 1963), vê o behaviorismo como al-
ternativa da postura fenomenologica. Entretanto, é impossivel desprezar
as criticas de Leon J. Goldstein ('The Phenomenological andNaturalistic
~pproaches to the Social', in Natanson, (Ed.), 1963, que argumenta so-
bre a inexistência de diferenças fundamentais entre as duas abordagens. "
Uma vez que ambas estão preocupadas com o problema do significado da
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I"

ação humana. Contudo, existem claras diferenças metodológicas entre es-
tes'~~r~digmas, e mais ainda, o behaviorismo parece ter sido o 'modo na-
tural' de'ver a sociedade.

A posição interacionista e a posição fenomenológica, embora
chamadas de 'posições subjetivas', se contrapostas ao objetivismo posi-
tivista, são posturas que permitem a dissolução do individuo no todo so

( c. - • -cial, na totalidade hegeliana. Da~, ser poss~vel a ~ntegraçao da v~saO
interacionista e da visão sistêmica, integração proposta por Habermas •
D. Silverman negaria esta possibilidade, em'seu livro, 'The Theory of

'Organizati.ons~, 1970, ao afirmar 'The possib~lity that Action and
·Systems explanation offer conflicting rather than complementary frames
of reference is strangthenedby the view that they are concerned with
different types of problem'. COb. Cito 1970:l43).

. \

o positivismo recorre a um tipo de explanação não-voluntari~
ta que foi ána'Lâ sada por H. R., Wagner, em 'Displacernent of Scope : a

Y~oblem of the Rel~tionship between Small-Scale and Large-Scale
So cLo'Log í.ca'L Theories AJS nº 6/69, explanação que" como vimos, est~ fun
dam~ntada nos pressupostos epistemológicos doindivi~ualismo metodológi
co· e que, além disto, freqUentemente, incorpora uma teoria psicológica

,sobre 'o comportamento humano. As, explicações voluntaristas pretenderam
" , . '. - .excluir .a psicolqgia do campo sociologi?o" atraves da alegaçao de que a

mesma ação social pode ser realizada por v~rios at or-es por razões, int ei
.ramen t e diferentes. A sociologia de SimmEüestudou abstratamente as

formas sociais, buscando os determinantes estruturais da ação social, a
ponto de em seu ensaio sobre os aspectos qualitativos do grupo, Simmel
preocupar-se , apenas, com a caract eristica mais abstrata de um grupo

"que ~ .0 seu número. Para Simmel, é só com a .triada que o grupo adquire
éxistência superindividual.· Para Simme;t.,só podemos conhecer o indivi~

.duo a partir de categ2,.rias·geràis, Urna vez que a vida socí.a'l não incor-
pora o individuo em sua totalidade. As interações são o'60nteudo da
sociedade. Mas n~o de uma sociedade amorfa, e sim, ne uma sociedade
composta de individuos absorvidos em inumerais relações especificas, e
dotados de sentimentos e conhecimento das determinações reciprocas. A
sociedade é, portanto, uma,unidade objetiva que não necessita de obser-
vadores e pode ser concebida como um sistemad~ conteudose ações e a
imagem desta sociedade ma í.s ampla· encontra uma analogia', infinitamente"
simplificada ·e estilizada, no tipo ~dealde burocracia q~e existe a de~.
peito da individualidade dos ocuphntes de seus postos. Exceto que a s~
ciedade é irracional e imperfeita, muito fregUentemente. A estrutura
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fenomenológica da sociedade é a soma de exist~ncias e açoes objetivas,
voluntaristicas, de seus elementos e de suas interrelações. Aspectos-
pessoais e criativos do 'ego' não tem lugar neste sistema. Avida da
socieda'e considerada, fenomenologicamente, (ou seja com respeito apenas
a seu c,nte~do social, com exclusão do conte~dopsicológico) transcorre
como se~cada um de seus elementos fosse predestinado a ocupar o seu lu-
gar, e ~esmo como se todos não tivessem sequer o mesmo destino ou natu-
reza. O conceito de sociação, desenvolvido por Simmel, permite a

i
Habermas sugerir numa entrevista concedida, em novembro de 1973 ('Theory

I

and Society', vol. 1/1974) a integração da visão fenomenológica ~ tradi
• A.çao sí.st em í.ca , uma vez que ambas i,solam aspectos distintos da realidade

social e que podem ser combinados na an~lise dialética.

A análise dialética propõe uma visão do homem dotado de pos-

sibilidades parciais e capaz apenas de realizações parciais. Todos nós
. -' , ,somos fragmentos, nao so da humanidade, como um todo, ,mas tambem de nos

mesmos. I Para a exd st enc í,a de uma sociedade humana é requisito, essen...•
cial a ~xistência de atividades supra-individuais. Deste ponto de vis-
ta part~lham a an~lise fenomenológica e a análise sist~mica. No seu es-

.'forço p~ra estabelecer a independencia da sociologia Simmel, Ja critica
ra a afirmativa de que apenas os individuos são 'reais', enquanto a sO-'

1
ciedade'é mera abstração. Diz Simmel que se é verdade que conceitos tr~
dicionais nas ciências sociais, como estado, administração e outros ca-
recem d~ conte~do ,social 'real', isto, não nos deve levar a considera-

I
ções psicologicas sobre a natureza de seus ocupantes, e sim a an~lise

J

das int&rações entre os individuos. Weber é discipulo de Simmel, quan-
do pretende excluir o comportamento meramente identico (Fenômenos par~
lelos, ~statisticos) da ação social, detendo-se no exame do aspecto sub
jetivo da ação intencionada.

O positivismo e, sobretudo, o behaviorismo coritemplam a ação,hUmana ~e uma perspectiva, inteiramente, diversa, caracterizada por seu
atomismó e singularidade. Assim, a ação social pode ser vista, através
delseguramente, duas tradições di~tintas. Uma fortemente atomistica ,,
outra de tradição hegeliana e de conte~do holistico.

Muito embora minadas por severos desacordos as teorias do
acionis~o social constituem a base da an~lise organizacional. E na ex-

,
pressão!de Bendix e Berger ('Images of Society and Problem~ of Concept
Formation in Sociology, in Gross, Ob. Cito 1959:94) nem mesmo Parsonsno
seu ambicioso tratado 'The Structure of Social Action', foi capaz de
, Iterm·inar esta 'guerra ,de escolas'. Não se pode negar que, reside .nesta
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~controversia a origem dos diversos paradigmas de anilise social e orga-
~izacional. A própria diverg~ncia entre Weber eSimmel provocada pelo
conceito de interação que Weberconsiderava 'muito extenso e ambiguo,
exemplo da ruptura paradigmit'ica nas ci~ncias sociais e que conduziria
ao interacionismo radical de Blumer e Cicourel derivados, em parte, dos

,
e

-modelos de Dewey e Mead.

Existe uma diferença fundamental entre a postura de Simmel ,
'- W,eber, ou dos interacionistas e a postura positivista, porque o conheci

'~ento positivista ignora a possibilidade de,uma especulação relativisti-
ca, que necessita da noção de comp.l.emerrta.r-Ldade e réciprocidade de ação.

"Contudo, esta espe c ul.açjiosó é possivel se dissolvermos o individuo no
todo social, consistindo, portanto, na negação do individualismo metodo

, -
lógico. Responsivel p~los mais interessabtes estudos sobre o poder in-
ira-organizacional, através da ana'lLae das corrtLng enc í.as estratégicas
exemplifica~as no t!abalho de Crozier (1964), descrevendo as organiza

\'ções como sistem~s c;lepoder 'decisório que interagem com seu ambiente r~
levante em condições de Lnc er-t eza , Nestas análises as, unidades da orga-
,nização reagem atomisticamente, procurando oõter vantagens umas sobre
as 'outr'as.Barganhando com sua subst ituibilida'de, com a Lmedda t idade do
fluxo de operações e a depend~ncia de outras sub-unidades. A tal ponto

, '

,"que o conceito de poder é definido pela opção de uma .unidade em favor
'de ,um confronto com a incerteza de forma a poder cont'rolá-la e'com isto
dominar outras unidades que escolheram minimizar os riscos advindos 'de
uma situação desconhecida. A ação organizacional é vi.sta como um ato' ,

,uma ação isolada, arbitrária, racional. Uma questão de escolha, ou opo!,
tunidade bem aproveitada. Nada pode estar mais distante da proposta we
beriana.

•



V Proble~s de Mensuração



· '

"As a postscript to our analysis of Weber's approach, we
might say that Weber has had many epigones but no
sucessors. Perhaps with the exception of Mannheim, one
could say that no one has continued Weber's analysis on
his own premises. From the point of view of the two
basic motives of scientific research, i.e. practical
value of the results or cumulative information via
extensive theory formation, reasons for this neglect can
be easily understood. Weber's 'understanding' of
individual action and analysis of historical trends of
development are poor premiums for scientists who are
drivcn forward by cithcr of these two motives. Thus,
Weber's approach as a whole was bound to disintegrate
and vanish in administrative and organizational studies
as well as in the social sciences in general'.

Ilkka Heiskanen



·Tema I

A estratégia contextual proposta por Ilkka Heiskanen
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Giles-Gaston Granger (Ob. Cit. 1965:193) afirma que, quanto
mais nos afastamos do paradigma matemático, penetrando, progressivamen-
te, no terreno empirico e nos aproximando do paradigma histórico que
domina o conhecimento cientifico do humano, mais se acentua o caráter -
instrumental e heuristico da axiomatização. Abandonando toda a preten-
são de organização ampla e sintética do objeto, a tarefa axiomática se
converte, essencialmente, num meio de investigação local que constitui
seu objeto, peça por peça. Assim, enquanto, o espaço epistemológico das
ci~ncias da natureza se aproxima da geometria euclideana, o espaço das
ci~ncias do homem parece ser riemaniano, em SUa essencia. Não é possi-
vel, na ci~ncia social, levantar mapas extensos que revelem estruturas
globais, não sendo possivel formular uma lei de conexão que permita uni
ficar o conhecimento social. A justificação da axioma~ização advém,po~
tanto, de necessidades de coer~ncia e eficácia. Desde os primeiros mo-
mentos da investigação social, a axiomatização é para a ciencia social
instrumento de descoberta e não o termo de um processo sintético.

o conceito cientifico, qualquer que seja seu dominio de obj~
tividade, não pode ser definido, senão por um movimento axiomático. To-
da ~oção eficazmente utilizada pela ci~ncia é sempre uma noçao em vias
de axiomatização, ou, já é um conceito axiomatizado. Seja no dominio
absoluto da axiomatização matemática, seja no esforço de axiomat~zação
das ci~ncias sociais, fica evidente o aspecto axiomático da atividade -
cientifica. A ci~ncia se faz através da construção de conceitos.

. ,
A lógica distingue entre formalização e axiomatização. Axio

matizar é estabelecer os principios constitutivos, a base coerente e su
.ficiente de dedução de todas as proposições de uma teoria. Formalizar é

reduzir a linguagem de uma teoria a expressões primitivas e a regras e~
plicitas de construção. Toda a axiomatização supõe certo grau de form~
lização da linguagem. A formalização da linguagem é parte do trabalho
de axiomatização. A axiomatização não exclui os aspectos concretos dos
objetos, mas os neutraliza, seja através da definição rigorosa dos con-
ceitos,.'seja até mesmo, pela determinação das categorias objetivas.

Seria um erro desconfiar dos ensaios de axiomatização de uma
teoria, mesmo que tentativos, pois tais tentativ~s não constituem sim-
ples ambição v~, mas decorrem de uma necessidade cientifica essencial.

Na visão de Granger o que, realmente, parece subsistir como
elemento propriamente transcendental na ativ.idade·cient ifica é a posição
consti tuinte, ainda que provisional e apz-Lo rí.st í.c'a, fruto de um t'rabalh~,
por vezes, extenuante, dos esboços categoriaisdo objeto - seu aspecto
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axiom~tico. Este aspecto axiom~tico ~ o reverso do aspecto pragm~tico
do senso comum, e se constitui, dial~ticamente, na medida em que a exi-
gência transcendental de um pensamento que tende a constituir seu obje-
to, não se resume a simples impressão, ou percepçao, e em que o
exterior impõem condições a esta atividade de apropriação.

mundo

Ilkka Heiskanen (Ob. Cito 1967:35) afirmou que um observador
critico, no campo da teoria organizacional, cedo descobriria que suaS
abordagens oferecem numerosos instrumentais conceituais dispersos, su-
gestões de teoria~ e generalizações empiricas, mas nenhuma teoria com-
preensiva, nem mesmo de alcance m~dio, da qual fosse possivel derivar
hipóteses test~veis suscetiveis de um alargamento teórico. Heiskanen
lembraria que Herbert Simon rejeitou todas as generalizações e teorias
organizacionais anteriores a seu estudo, como mera 'sabedoria prover
bial'. Apesar de um crescente interesse pela area organizacional,
Heiskanen acredita que não foi atingida a unificação teórica e apenas p~
deremos falar em um conhecimento cientifico fragmentário. A elegancia
da apresentação ou a sofisticação t~cnica atingida parecem não conduzir
~ unificação teórica, não sendo por isto superiores ~ fase proverbial
anterior.

Examinaremos, porque as conclusões de Heiskanen vao nesta di
reção e, procuraremos mostrar nosso ponto diverg~nte, na medida em que
a teoria organizacional tem como suposto o paradigma behaviorista.

Examinaremos, primeiro, o 'framework' metodológico em que
Heiskanen apoia suas conclusões. Para o autor as clivagens entre os di
versos modelos nas ciências sociais tem origem na proximidade dos concei
tos destas ciências, em relação ~ filosofia e na questão da similarida-
de ou não de seus m~todos em relação a ci~n~ia natural. Para o metodó-
logo não pode passar despercebido que a relação entre ciência e filoso-
fia se dá em qualquer campo do conhecimento. Quanto ~ questão da ciên-
cia natural, existem divergênCias profundas entre certos ramos das
ciências naturais, talvez tão acentuadas quanto a diferenciação entre
ciência social e natural. Portanto, para Heiskanen se torna indispensá
vel refletir ao longo de algumas dimensões metodológicas sobre os proble
mas filosóficos especificas do valor de aplicação dos resultados da pes-
quisa no campo organizacional. Assim,oproblema .filosófico é usado
heuristicamente para desenvolver uma classificação metodológica que to~
na a comparaçao e a avaliação de diversas abordagens possivel. A dou -
trina positivista ao condenar os estudos metódoló~icos meta-anali~icos,
como. meramente especulativos, conduziu as discussões metodológicas·so-
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bre o valor de diferentes abordagens cientificas ~ questão da correspo~
dência entre os conceitos e os esquemas teóricos aos fatos observacio -
nais, tal como percebidos ou mensurados. Isto desviou a atenção do pr~
blema central de como e Eorque diferentes abordagens conduzem a result~

.dos amplamente diferentes, quanto ao escopo e ao poder explanatório que
oferecem. As premissas teóricas e a lógica da explanação cientifica~em
sido, usualmente, relegadas - 'They are either dismissed or accepted
without further considerations and comparasions although the main task
of methodological studies should be to examine these vey facts and
their determinants'. COb. Cito 1967:13).

Heiskanen admite a extrema dificuldade para o metodologo nas'
ci~ncias sociais, quando adota uma espécie de teoria prévia, deixando -
de desenvolver a an~lise critica da perfeição formal ou fertilidade de
suas premissas teóricas.

Para analisarmos, portanto, as diferentes correntes de pes -
~uisa organizacional necessitamos de um eSquema meta-anaiitico'inclusi-
VOe

Este esquema metodol~gico tem como ponto-de-partida a ques-
tão de saber até que ponto a ciência or,ganizacional contribuiu para a
pr~tica administrativa,pois,o problema da aplicação nas ciências so-
ciais tem implicações filosóficas. A na't ú'reza crucial dos problemas fi
losóficos nas ciências sociais pode ser percebida na an~lise de Kurt W.
Back - ',TheGame and Mith as two Languages of Social Science', in
'BehaviÓ.ral Science', 8, jan. 1963. Este autor utilizando-se de uma a-

bordagem fenomenológica entende a ciência social como simbolização se-
cundária, na qual, os mecanismos simbolizadores simbolizam o processo de
sua própria simbolização. Isto torna crucial o relacionamento entre os
dois niveis.de simbolização e a investigação da proximidade lógica ou
empirica destes dois niveis de simbolização. A ciência, então, se faz
primeiro, pola clnrificnç;o concoptunl dn 8imboli~nç~0 pTim~Tia e depoid

. p oLa invo;;I.;it::n<.jLto do rI) Lu<.::Lollnrnonto onl.r-o ao pr-oprí, ·clarle/J doe reíer n -
tes da simbolização primária, em termos de covariância e explanação cau
sal. A ciência é, nesta postura atribuição de significados. Isto pos-
sibilita obter um quadro dos possiveis relacionamentos entre os dois ni
veis de simbolização. Sendo o nivel primário formado pelo quadro de re
ferência do ator em relação aos fenômenos sociais.

De acordo com a prim~ira idéia, o~ conceitos generalizantes
da simbolização secundária devem ser os mesmo da simbolização primária
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e devem ter o mesmo significado. Com a segunda idéia surge a obrigação
da igualdade estrutural entre os dois niveis de simbolização, mas ~cre~
centa-se a diferença de sentido. Pois, no segundo nivel simbólico exi~
te mais amplitude e definição da relação conceito-referente. A tercei-
ra idéia postula que não há igualdade, quer estrutural, quer de sentido
entre os dois niveis.

Clareza
Conceitual

explanação
Causal

mesmos conceitos
generalizadores
mesmo significado

1 4

mesmos conceitos
generalizadores'
significado mais
amplo

2 5

diferentes conceitos
generalizadores e
diferentes significad~s 3 6

Heiskanen (Ob. Cit.1967:15)
As abordagens funcionalistas por exemplo se enquadrariam na

célula cinco. A proximidade da relação entre os dois niveis decresce -
na seguinte ordem 1, 2, 4, 5, 3, 6. Quanto maior for a ênfase na claFi
ficação conceitual, aO invés, da ênfase na análise causal e quanto maior
a similaridade com respeito a estrutura e o significado, mais próxima
será a relação entre os dois niveis.

Ora; o positivismo tem privilegiado a célula 6 onde o relacio
namento e claramente empirico (apenas os referentes dos dois niveis de
simbolização são considerados os mesmos, do ponto~de-vista da simboliza
ção secundária). Entretanto, o problema da aplicação das ciências so-
ciais está, virtualmente, ligado ~ import~ncia do ..relacionamento estrei-
to entre os dois niveis, quanto mais próximos estiverem estes niveis
mais fácil será transferir os achados da simbolização secundária para
auxiliar a simbolização primária, ordenando e estabilizando o ambiento
dos simbolizadores (os atores sociais).

Na dicotomia entre clarificação conceitual e explanação cau-
sal a idéia da clarificação conceitual deve ser interpretada como signi
f,icando que a simbolização secundária é sempre mais precisa e mais arti
culada, levando a que seus achados sejam inc9rporados aos problemas po~
tos pela simbolização prim~ria. '
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Existem diferentes pressupostos de aplicação imbricados naS
.diversas abordagem da ciência social. ConseqUentemente, um esquema meto
dológico deve.incorporar diferentes formas de classificar os paradigmas
de an~lise, de acordo com os pressupostos de aplicação e analisar, então,
o impacto destes diferentes pressupostos nos resultados científicos ofe-
recidos por estes paradigmas. Como a teoria das organizações tem busca-
do a explanação causal, a unificação metodológica possivel se dar~ em
torno das células 4, 5 e 6.

Segundo Nagel, um sistema teórico é definido pela divisão em.
três componentes analíticos. Sua estrutura lógica abstrata, ou seja,seus
axiomas. Suas definições operacionais, ou seja, SUaS regras de corres -
pondência que conectam os conceitos das leis empiricas (partes menos ab~
tratas dos sistemas teóricos) com o·mundo da observação. E a intepreta-
ção~ ou seja, o modelo que d~ realidade concreta ~ estrutura teórico ab~
trata ao compar~-la com alguma estrutura bem conhecida de nossO mundo
conceitual, por exemplo, a estrutura da matem~tica, ou de uma teoria cien
tifica antecedente.

Heiskanen introduz o conceito de nível de agregação, que em
sociologia refere-se ao contraste entre o nivel individual (micro) e o
nível coletivo (macro)o Sem entretanto, limitar-se a estes dois polos ,
mas e, sobretudo, introduzindo a noção de gradação entre estes niveis. O
que buscá é determinar as estratégias iniciais de formação de sistemas
teóricos e de ampliação dos sistemas teóricos, ja existentes. Existem,b~
sicamente, duas estratégias científicas relacionadas com o conceito de
nível de agregação. são chamadas estratégias de redução e contextual.Su
ponhamos o sistema teórico T , com um conjunto de axiomas C e um modelo
M. Temos, aindat um conjunto de leis empíricas explanadas pelo sistema
teórico e expressando regularidades nas propriedades do mundo observaci~
nal, aO qual, estão conectadas, por um conjunto de regras de correspondê~
cia, as definições operacionais O. Por fim, possuimos um conjunto de
geenralizaçõeG emplricas R que exploram as regularidades do mundo obser~
vacional. As leis empíricas guardam, portanto, uma relação com os con-
ceitos abstratos do sistema teórico. Mas, possuem conecções diretas com
o mundo observacional. Quanto ~s generalizações empiricas, estas não pos
suem universalidade e não podem ser deduzidas das premissas do sistema -
teórico, a menos; que se transformem em leis empíricas. Ou seja, as ge-
neralizações empiricas devem ser especificadas.

Podemos, então, distinguir dois tipos de leis empíricas,ague-
las gue expressam a generalização e suas condiçõe~ de validade, através
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de conceitos que se refiram e estejam operacionalmente concectados a um
, ( . () -'unico n:Lvel agregado Tipo Lr e aquelas que expressam a generalizaçao -

",numni vel agrer;adoe as· condições de sua val idade em outro (superior ou
:inf erio:d, (Tipo Lc).

No caSO da estratégia de redução teremos dois tipos de leis
emp1ricas. As que expressam a generalização e suas condições de validade
nonivel agregado inferior (Tipo Lrl) - micro-reduções, ou aquelas que

-expressam a generalização e suas condições de validade no nivel agregado
superior - macro-reduções (Tipo Lr2). A estratégia de redução opera,quan-
dó apenas as leis do tipo Lrl figuram como premissas do sistema e as
leis do tipo Lr2 são deduzidas ,das premissas, ou vice-versa.

As estratégias de não-redução definem-se pela presença de leis
empíricas de tipo Lrl de tipo Lr2, em igual posição, entre as premissas
do sistema teórico. E, as outras leis, de ambos os tipos, são explicadas

.\com o auxilio, tanto da postura micro quanto macro. .Tal estratégia de
não-redução é uma possibilidade, dificilmente, realizável empiricamente.
A .cor~elação de leis empiricas de difer~nt~s níveis agregados é difícil
de imaginar, 'Por isto, falamos em estratégia cóntextual que eXE.,loraa pos-

-.sibilidade de formação de leis emplricas num nivel agregado estabelecen;..
do sua~' condições de validade num outro nivele As estrat~gias de redução.
te.m sido consideradas o caminho natural da unificação' t ecr í.c a , especial-
men t e -a micro-redução, exemplificada pelo behaviorismo·. Não é possível,

-:--~ntre:tanto,privilegiar, logicament e, a micro ou a macro redução e 'nem
mesmo a estratégia contextual. Se contudo, assumimos que o valor infor~
,mativo e pragmático de uma teoria e de um sistema teórico ·é função do v~
lor informativo e pragmático das leis empiricas que incorpora ou implica,'
torna-se importante verificar que tipos de leis são mais informativas e
pragmátici'ls.

o valor pragmático de uma teoria, ou de um sistema teórico
,
e

-f'unçãoda flexibilidade do modelo que incorpora e do tipo'de leis empíri
cas que já se incorporaram ~ teoria ou ao sistema. A,s leis empíricas iI!.
dicam a direção na qual a teoria ou o sistema teórico devam ser alarga -
dos e a flexibilidade d~ modelo estabelece os .limites desta ampliação.

o conceito de valor informativo é mai2 difícil de definir. Na
lógica da refiexão cientifica é central a idéia da probabilidade das ge-
neralizações e teoriasep 'seu~r~~ de c~nfirm~ção. Assim, adotando-se
a interpretação de Kàrl Popper, '0 conteúdo informativo de' uma generaliza~

•ção, lei ou teoria depende d~ sua suscetibilidade ~ falsificação.A idéia
de falseabilidade está.ligada a idéia de uma alta improbabilidade

"
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'apriori', tal idéia é question~vel nas ciências sociais, mas útil para
medir o valor informativo da produção cientlfica. Heiskanen indica que
as leis de tipo contextual possuem maior valor pragm~tico e informativo,
quando comparadas ~s leis que são conseqUência da estratégia de redução
na construção teórica. Devemos preferir a estratégia contextual porque
conduz a teorias com maior valor pragmático e informativo.

o problema tautológico na ciência, muito discutido em -razao
"das objeções ~ lógica da indução, d~ lugar a um problema mais relevante
para a pr~tica cientlfica, qual seja, o problema da estabilidade. das de-
finiç~~s operacionais e das condições de validade d~s ~eneralizações.

Em suma, trata-se do problema·da falseabilidade de Popper, p~
ra quem as'generalizações devem manter a mais alta probabilidade a

'posterio~i' d~ estarem' corretas, ~oncomitantemente, a mais alta improb~
bilidade 'apriori'. O problema das ciê:ncias.sociais é que cumprem, ape-

,nas, o primeiro requisito, mas não o segundo, o que conduz a generaliza-
ções não-informativas e a estag~aç~o teórica. É f~cilverificar que o
valor' informativo das generalizações e o pr-ogresso da formação teórica
dependem' d.otipo de definições operacionais utilizadas pelo sistema teó-
rico.

Pois, o valor pr-agraa t í.co e informativo das gen er-al.Lz.acSe s em-:
~iricas está interrelacionado. Proposições podem s.er,.igualment e, test~
'vei~, ~as será mais false~vel aquela que mantiver relaç;es mais numerosas
e .relevantes com outros fen;menos correlatos, agtiela que fugir ·~tautolo-
gia.· Considera-se ajSeneralização tautológica, quando oper~cionalizamos
o termo generalizante, através de definiç;es operacionais que são dispo-
sicionais em relação ao predicado,. ou seja, quando est~ presente uma co-
necção lógica, entre a disposição expressa para a ação e o ato real, o
guereduz a potencialidade de conecção com outros fen;menos relevantes

.que pertencem ao. termo generalizante, tornando baixo o número de falsifi-
cadores pot~nciais e dificil o descobrimento d~ conecc~es relevantes. A
instabilidade é o resultado de definiç~es operacionais tautológicas por-

.. ~
que tof~a inexequivel o eticontrode conecções em outros nlveis agregados,
permitindo, também, que diferentes .d.efí.rrí.ç oes operacionais sejam usadas,
em diferentes contextos teóricos, para um mesmo termo generalizante. Is-
to leva a el?peculaç~es randómicas de definições operacionais, impedindo

. .
a sel~ção sistem~tica de melhores definiçõe~'para posierior ampliação.

Mas, a· si~ples preocupação comageneralizaçãoempirica
.' . .

basta, pois a op~r~cionalização deve ser examinada em relação aO proces-
so de especificação que permite transformar generalizações em leis empi-

-nao
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ricas. Pois, as generalizações devem ser explanada pela teoria que lhes
atribui condições de validade. O processo de expecificação é, extrema....::,
mente, important e para estabilizar e alargar as definiçõ es operacionais
porque a natureza dos especificadores pode indicar as conecções potenciais
das definições operacionais com outros fenômenos. Uma das hipóteses de
Heiskanen faz depender o conteúdo informativo e pragmático das leis emplo
ricas da especificação das generalizações empiricas de modo contextual •

°o.Ou.seja, especificando num nivel agregado diferente da generalização. A
segundahipóteseo afirma que será possivel obter leis empiricas mais in-

°formativas e pragmáticas se especificamo::> nossaS generalizações empiri-
cas , através de especificadores que já tenham integrado .definições oper~
cionais que estejam 'em conecção com outr~s generalizações e teorias. O

.que está sendo proposto ~ a possibilidade da não-red~ção, a possibilida-
d~ de caminharmos do macro ao micro, e vice-versa, na construção de hi-
pót~se~' cien~ificas.

, .

A e::>pecificação deve separar o termo gene ralizante do predi'
cado ve conduzir a uma investigação' independent e do termo generaliz·ant e,o
que amp.lí.a a falseabilidade.

••••• '1., •

caçã.o não pode por si mesma' salvar' todas ,as generalizações e 'Lorná-Ias

~
Embora, seia lógico admitir que a especifi-

informativas e pragmáticas.

, 'Toda a 'argumentação de Heiskanen, não obs tarrt e sua coer~ncia
interna, nãó explica porque as estratégias de redução tem obtido tanto -
exito cientifico, a ponto de se tornarem no mais sólido paradigma da
ciência social.

Não é menos razoável assumir, como Heiskanen o faz, que de i-

nicio nenhuma éstratégia de formação teórica pode constituir, imediata-
mente, um sistema teórico. Provavelmente, o quadro tGórico inicial ap~
nas se refere à um pequeno número de fenômenos. Nesta fase inicial da

. .
construção ,teórica, a estrat égia de redução, segundo Heiskanen é ainda
mais danosa. Uma vez que nesta fase o número de generalizações é peque-
no e a busca de uma 'alta probabilidade a. 'posterior:i.'~onduz ~ formulação

,de, definições operacionais contidas nos predicados. ,Os protagonistas da
estratégia de red~ção podem argumentar que as aparentes vantagens da es-
tratégia contextual, apenas conduzem a t.eorí.as.rde alcance, médio e que a
medida que a teoria se amplia suas raizes d~vem ser·encontradas em prin-
cipios ~e redução, o que explicaria o nosso ver a incriv~l força do beha
viorismo nas ci~ncias eoc í.aí.ss

•
Heiskanen, entretantd, mantém que ser~ sempre melhor iniciar

Lteorização através da estratéGia contextual.'

A estratégia reducional estabelece uma conecção material en-
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tre os niveis agregados ao assumir. que as propriedades das unidades de
análise. de um nivel agregado são dedutiveis das propriedades localizadas
em outro nivele A estratégia contextu~l estabelece conecções analógic~
formaiséritre os diferentes niveis agregados. Ou seja, ao formular as
genralizações prim~rias num nivel devemos usar conceitos generalizantes
análogos em diferentes niveis. Heiskanen oferece, um exemplo. Assim, a
anomia entendida como desagregação ao nivel individual possui um concei-

.to an~logo paralelo na falta de solidariedade social como correspondente
; desintegraçã; coletiva. O problema é trat~r estes diferentes , .nJ.veJ.s
agregados, de ~odo igual, através de mesmas técnicas estatisticas ou ma-
temáticas. Esta dificuldade crucial não foi v·e~cida pela teoria organi-
zacional que claramente se vale de técnicas diferentes de operacionaliz~
ção, em cada um dos niveisagregados.

A similaridade estrutural da construção teórica em diferentes
.\n!veis agregados torna a especificação contextual mais fácil e sistemáti

ta. Entretanto, Heiskanen adverte, 'Again it must be emphasized that
there.·ã s no evidence that non-reducti yetheories about the reLat.Lon sh í.p s
between thephenomena on different aggregate Leve Ls' could .be actually

"-
for~ulat~d'. O.que est~ sendo oferecido é uma alternativa.

Seguindo as formulações. de Heiskanen acreditamos ser possivel
\ a adoção .de uma .est z-at egLa contextual na. teoria. organ í.z ac Lona.L se a par

das teorias· behavioristas de redução, pude rmo s trabalhar com um.·paradig-
ma in:l;E;racionista,ou fenomenológico contr~posto· aO beh~viorismo.

Diversamente ~o que intentamos discutir. neste trabalho,
. .

Heiskanen não acredita na unificação teórica do campo organizacional. E
~xplica isto, a partir das generalizações e leis empiricas ne~te campo

.que se 't em valido da eatr-at eg í.a de redução. Àssim, a estrutura e.o fun-

.cionamentb das organizações· e de SUas unídades administrativas são expli
cados pelas propriedades dos individuos, (micro-redução), ou pelos valo-
res organiZacionais da racionalidad~ ou do propósito (macro-redução).

f ~Para.Heiskanen, isto conduziu ao beço sem saJ.da da estagnaçao
e da tautologia. Este autor torna bem clara sua posição aO afirmar,iour
analysis was not - and was not even ~eant to be - a conclusive refutation
of reduciion strate~y. Weonly pointed out that"it leadsto stagnation
in theory formation more of.ten than corrtextua'l vat r-at egy !, cos , Cit.
1967: 36}•. I Heiskanenprocura est ab eL ecer. as bases de aplicação da estra-
tégia contextual ao estudo dos fenPmenos organizacionais e administrati-
vos.
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. " ~ 'inegável que a busca de conceitos, modelos e estrat~gias na
teor1.à organizacional está determinada por objetivos pr;ticos de aplica-

Heiskanen procura, portanto, verificar qual a subst~ncia desta de-
. ~ .

..çao.
terminação.
formação das

A ciência aplicada não ~ o reverso da ciência pura, a tran~
generalizaç5es cientificas em normas de compo~tamento se d;

com o auxilio de um conjunto de 'regras de transformação'. Existe muita
controv~rsia sobre a condição lógica destas regras. Heiskanen descreve

..quatro concepç5es da função das ciências sociais na formulação de regras
de aplicação. Pela primeira não cabe ao cientista a preocupaçao com
tais regras. Pe La segunda concepção o c ã ent í st a pode facilitar a formu-
lação de tais regras, atrav~s ~a drganização da informação que gera. As
regularidades observadas, as generalizações,e as leis estabelecidas de-
vem ser organizadas, de acordo com sua relação, com generalizaç5es que
contenham a informação sobre o atingimento de metas. A import~ncia dos
diferentes fen;menos passa a ser interpretada em relação a~stas metas.A

"terceira concepção enfrenta o problema, através do estabelecimento de um
C'Orijunto.de regras de aplicação no interior de seu quadro teórico. A

qu~rta concepção desenvolve a lógica de, aplicação. da informação. Está ló
gica pode '1.ssumira posição de 'teoria principál DO interior do sistema
tebrico~ As teorias hipot~tico-dedutivas e as teorias sist~micasadotam
a primeira concepção. A análise estrut ural f'uneâonaâã st a adota a segun-
da'po st ura ,

. ,

AO' explicar os fen;menos e grupos de fen;menos e com respei
to ~ sua funcionalidade trazem para o l.nterior di!!teoria e de sua cons-,
t~uçãopressupostos sobre aç5es' de individuos e ~r'\.lpos,pressupostos es-
tes que são usados como '\.lmaponte entre o mundo <diescritivoe o mundo pre.ê,.
critivo. A terceira concepção procura trazer a idéia da aplicação da in
formação para o atingimento de metas ~ posição de um conceito tebrico des

, c r í.t í.vo',
.,.. .O behaviorismo que acompanha a C1enC1a social de~de a economia

clássica e o exemplo.

Nesta postura o conceito teórico centrrai ~ o ator individual
que detentor'de uma soma de informação busca atfu:Jgir:uma meta 110 campo da

.ação prática. Esta concepção é, a base da formaçio da teoria e to dos os
,conceitos relacionam-se a este conceito central. Generalizaç5es sobre o

'sucesso ou fracasso deste ator e dos, fatores causa í s sub jacen tes forne
cem as regras,de comportamento no campo da açã,oirática. Não surpreende
que esta abordagem tenha sid o a' melhor sucedida na análi-se organizacional.

A quarta con cepç ao privilegia 'o uso d.:n Lnf'or-maç ao , assim sendo
o foco principal d~ análise recai 'sobre as r-egress de aplicação da inform-ª.

..' fçao, e a preoc~paçao e como chegam a ser formuladas.' As teorias estat1.ê.
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'ficas de decisão e a lógica deontica são os exemplos. No caso da primei
ra, é: pÇi.rcialmente,'no caso da segunda abordagem a ênfase está na aplic.{!,
ção da teo~ia cient{fica, ou seja da informação teórica. Para a tercei-
ra e a quarta abordagens o problema consiste em teorizar sobre a utiliza
ção da informação em geral, não apenas da informação cientifica. Porta~
to, ou enfatizamos a obtenção de informações, via formação de uma teoria,
ou enfatizamos a aplicação certa, via formação de uma teoria.

Os pressupostos de aplicação imbricados nestas diferentes po§.
turas influenciam a construção e o alargamento da teoria.

He í.ekanen inicia sua análise do impacto dos pr easupos to s de
,aplicação sobre a formação de teorias com algumas hipóteses e prossegue
apontando os mecanismos internos que operam por ..trás delas.

A primeira hipótese é que quanto mais estrito for o pressupos-
to de aplicação de uma postura, tanto mais estáticas serão as teorias e-

,\laboradas em seu interior. A segunda hipótese afirma que, quanto mais
~stritos forem os pressupostos de aplicação, tanto mais estritos os pres-
postos de equilibrio de uma teoria e dos sistemas .teóricos formulados em
seu interior. A terceira hipótese diz que, quanto mais estritos os pres-
supostos de aplicação, tão mais estreit~ a gama de fenômenos empiricos e
~aior a homogeneidade dos mesmos, bom relaçãa aos conceitos teóricos.' E
l,)orfim, a quarta hipótese dispõe que, quanto mais estritos forem os pres-
supost'os de aplicação~aior a focalização ~no refinamento interno dos
cOnceitos e no seu relacionamento lógico.

A combinação de estritos pressupostos,de equil{brio, interes-
se na análise estática, uso de conceitos pertencentes a uma gama estrei-
ta e homogênea de fenômenos empiricos e interesse no refinamento interno

'de aspecto s lógicos dos sistemas teóricos tem sido chamada;' artificial
,cLo usur e ", conceito utilizado por S. Schoeffler, in "I'h e F'aí.L ures of
Economics. A'diagnostic Study", 1955.

t' inegável, entretanto, que tais caral!:tertsticaspoderiam bem
de scr-e ver o mais bem sucedido paradigma de análise social - o behavioris

,mo. Heiskanen não admite isto,mas tal conclusã~ parece ser irrecusável.

Por natureZa estática das'teorias se~ntende a fixação do fo-
co de análise'em algumas propriedades invariantes, e~ seu relacionamento
ao longo do tempo teórico" 'onde'os' estad~s do .a.ãs t ema te'órico tem lugar.
Os 'press'u:po~to'steóricos de equilibrio sLgn í.f i.c em Q reforço da sí.mí.Lar-d-,

dade entre as ~ropr:iedades da unid~lde de análise. Quanto mais similares
os relacioname~tos entre as propriedade das uni&ades'de análise, apÓs as
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mudanças, mais severo é o equilibrio. Por est reí.t esa e homogeneidade dos
fenômenos empiricos, aos quais 'os conceitos teóricos se referem direta -
mente, através de conecções operacionais pod~m.os entender a similaridade
advinda de um mesmo nivel agr~gado, ou das expectativas' de senso comum •
Por refinamento lógico interno dos conceitos e seus relacionamentos com
uma teoria ou sistema teórico devemos entender como necessária a exist~~
cia de um 'framework' conceitual onde os conceitos definem-se uns aos
outros e podem ser deduzidos dos demais.

Em teoria organiz~cional veremos a naturezaest~tica do sist~
ma teórico quando este assimila da psicologia social generalizações e
teorias sobre a dicotomia i'nstrumental/expressiva dos papéis no pequeno
grupo. Ao contr~rio, as generalizações e teorias· sobre as fases do dese~

" .

volvimento grupal, sempre dinimicas, s~o menos utilizadas. ou mencionadas.

Igualmente, como ~xemplo da estreiteza e homogeneidade dos f~
.n3menos emp{ricos~ s~o freqUentes n~ teoria organizacional as conecçoes
,~ntre atitudes individuais e comportamento individual e menos freqUentes-os relacionamentos entre pressao social n orma t í.va' e comportamento indivi
dual.-;

Quanto ao refinamento ,lógico interno dos conceitos e de seus
relacionamentos com a teoria. Temos em teoria organizac ional a. concepçao
da inter-conecç~o ,dos conceitos de efici~ncia, metas, recursps, e graus
de info~mação •

.Heiskenen passa a analisar, ent~o, os mecanismos que relacio-
nam estas caracteristicas com os pressupostos'de aplicaç~o. O relaciona

. ,

mento torna-se mais fácil de perceber, se lembrarmos que as'abordagens -
que incorporam pressupostos de aplicação mais estritos buscam teorias que
sejam aO mesmo tempo descritivas e que contenham, em si mesmo, as regras
de aplicaç~odas infor~ações fornecidas pelas partes descrit{vas.· Para a
aplicatão ser bem sucedida, suas regras devem oferecer normas que dirijam
o comportamento, sem a interfer~ncia de julgamentos ultériores. Devem ser,
portanto, universais, C~u ~eja, dadas incondicionalmenté) , e concretas -
Csuscetiveis de sere~ transformada~ em aç~o pr~tica imediata). Ora, os
mo dos ar-tLfí cLad s de fechamento, enumerados acima, .s~ó utilizados para ~
tingir a universalidade e a concretude~ Com a ênfase no equil{brio, no

.r-e'Laci onarnen t ó estático, no uso de conceitos teóricos pe r-t encent es a uma
estreita, ga:ma de obser;"ações.empiricas; isolamós a realidade num campo -
estreito de ação e com o refinamento do quadro conceitual ~lcanyamos um
alto 'nivel degeneralidade~ •
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Se uma generalização ou teoria conc errrente a 'uma classe de
observações empiricas não for estabelecida universalmente, mas contar com
diversas condições de qualificação, ao referir-se 'a outras generalizações, '

e teorias sobre outros tipos de fenômenos, a generalização ou teoria ori
ginal não pode oferecer além da descrição, qualquer regra de comportame~
to racional. Pois, nas condições de aplicação enfrentariamos sempre a
necessidade de considerar estas condições de qual ificação e julgar de sua
~esença ou ausência, o que implica como é óbvio numa necessidade de jul-
~amento ulterior. Isto levaria ~ separação das regras 'de aplicação da
descrição conceitual e ao desfazimento da conecção almejada. Não sur-
preende, portanto, que em ciência social+-ª:1,miversalidadet erihasido at in-
gida pela formação de teorias fechadas e empiricamente estreitas, sempre
que simultaneamente tenha havido preocupação com a formulação de regras
de aplicação.

,
A~arefa que Heiskanen se propoe e demonstrar que todas as

posturas que incorporaram pressupostos ,de aplicaçãô e, conseqUentemente,
se tornaram artificialmente fechadas, produziram teorias de menor teor
pz-agmat í.co e informativo. ,t natural que as tentativas de fechamento teó

'- "
rico ocorram, após explanações v~lidas que tornem o sistema teórico o
mais auto-suficiente possivel. O problema cau.sado pelo fechamento arti-
oficial consiste n,? estabelecimento de condições de qualificação extrema-
mente 'genéricas que produzem a ilusão de universalidade. Isto é feito
'em termos de clausulas 'ceteris paribus'. e/ou, pressupostos est at Lat Lc os
sobre a distribuição randomica do efeito de f~tores externos excluidos -
da an~lise. Estas qualificações não oferecem nenhuma abert1,lrapara cogi
tações sobre ~s possibilidades de prossegui~ento da teoriiação.Reduzidas
em seu valor informativo tais teorias, deixam também de oferecer relevan
te valor pragm~tico. '

Heiskanen aponta o fato de que os pressupostos de aplicação
J

estão conectados a estrategia de formação de uma teoria; pois a teoria
deve estabelecer o relacionamento entre os diferentes niveis agregados
recorrendo a estratégia de redução, porque as regras de aplicação da in-
formação são mais universais e mais utiliz~veis, se pertencem aO nível
individual de an~lise.' Tais regras de aplicação, não é de surpreender,

,provocam inega:relmen'te um impacto muito 'grande sobre a formação da teoria
descrit:i,.va~Entretanto, tais regras de aplicação devem fornecer as indi
cações que permitamo controle de fenô~enos pelos indivíduos, (micro-re-
duçã6) e o ajtistament~ ~s ~udança; ~m outros n{~eis agregados (mabro-re-
dução). ,Heiskanen afirma. que os pressupôstos d.e aplicação são a pr:i.nci
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o"
paI cauSa do fechamento artificial. da teorização na ci~ncia social e,

/.' o especialmente,' na formação da teoria organizacional. Embora, tal fecha-
mento ~rtiiicial possa existir, sem a exisi~ncia de tais pressupostos
:Não é desnecessária a advertência de Heiskanen, 'it must be once more
emphasized that application assumptions (and similarly their absence)are
properties of approaches, not af individual scientists'. (Ob. Cit.
1967:51).

0\
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As conseqU~ncias do relativismo Weberiano
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•
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'Thus there are two reasons for calling Weber's approach one
of 'multiple models' ~ First, he considered t'hat .ideal types
differ from one field of social research to another because
of the. varying conc ept Lon a of r-atLona.l.d ty evsn by the same
sciéntific observer. Secondly, he assumed that different
scientists have differentconceptions of rationality and
different bases-of understanding even in the same field of
social research. As such,a unified and general model for a
social science wãS impossi"Qle and the idea of broad theory
format:i,.onwithin the social science, a .utopia'•

Ilkka Heiskanen

..
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.. o problema dos pressupostos de aplicação e de sua relação com
a form~ção de uma teoria desloca a análise do simples exame dos modelos
prescritivos e descritivos. Para Heiskanen, a teoria organizacional tem

.qido um dos ramos da ciência 'mais orientados pelos pressupostos de apli
cação, através do direcionamento racional da açã~ prática, via pesquisa
teórica. Esta preocupaçao prática conduziu, entretanto, aO fechamento -
artificial que negligencia a formulação de generalizações e leis mais a~
plas e, contextualmente, mais especificas~

Vale aqui, fazer um parenteses, e "perguntar porque a economia
também pr eocupada com os'pressupostos de aplicação foi bem sucedida como
teoria. Tanto a economia cLaas í.ca e n eo-cc Las s í.ca compartilham com a te,2.
ria organizacional um mesmo paradigma, o behaviorismo,. fundamentalmente,
alicerçado no individualismo metodológico reducionista. Tanto a economia,
quanto a teoria organizacional podem ser vistas como técnicas de resolu-
ção de probl:emas, por que então, a economia possui uma teorl.a sistemáti-,

. \ ca e unificada e a teoria organizacional, segundo' He i skan en, t em fracas":
;ado ',emproduzir' quaisquer resultados, conspicuos? Se aceitarmos .as
id~ias de Heiskanen, a diferença quanto a resu.l-bado s dev e ser buscadá na
dife'renç[,'de amplitude dos pressupostos de aplicação,' quando compa ramo s ,
a economia e a teoria organizacional.

Heiskanen propõe um esquema de análise das quatro posturas bá
sicas Aa teoiia organizacional. Inicia por d~s~rezar ~s abordagens p~eo

. -
cupada s com' o desenvolvimento d.e teoria:~ normativas de ~plicaç~o racLoriaL
da informação, porque tais abordagens, jamais alcançaram ou almejaram 'O

tstatus' de teorias desc~itivas. Assim, a primeira postura adere ao Va-
lor correcional da ci~ncia social na apLi.caçao de informações e leva is-
to emconside~ação na classificação dos fen~menos a ser~m explicados teó

.rLcamerrt a, por exemplo, a postura f unc í.ona.l Ls t a , A segunda postura acre
dita na possibilidade de desenvoLver regras reais, de ação 'racional, por
meio da formação da teoria, com o auxilio do conceito de ação racional
Em adição a estas duas classes, existem as po st urae q.ue não incorporam
pressupostos de'aplicação, ou que os incorporam de um modo embrionário

.Focalizadas sobretudo no niveI macro, sem constituir, exatamente, um si~
tema teórico, tais posturas são usualmente chamadas de 'teorias da buro~
cracia' •

Heiskanen vê uma' origem, comum' para esltas posturas em teoria
organizacional, tanto que aqu~ias que in~orporam pressupo~tos de aplica-o
ção, quanto para aquelas que não ~ fazem. Tal origem comum para
He í.akanen pode ser 'encontrada em Hax Weber. A rif]speitodisto é possivel
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, .
levantar serissimas objeç5es, mas por ora, ~ interessante prosseguir com
a an';lise de Heiskanen, - 'Max Weber is generally considered the founding

,~atherof the most of the prevailing theor~tical trends in administrative
and o~ganizational analysis. His analysis of bureaucracy is discussed ad
infinitum in alI textbooks of the field" and most research - both
theoretical and empirical - claims to be based on further developmBnt of
hds ideas'. (Ob. Cit. 1967:56).

Para Heiskanen as raz5es da desintegração dos estudos organi-
zacionais se deveu a uma preocupação pós-weberiana com a micro-an~lise -
dos fen6menos organizacionais, enquanto a ana.lLs e macro dos ,fenômenos ai.
ministrativos e organizacionais a 'nlvel social ~vançou muito pouco, quer
teórica, quer metodologicamente, além do estági~ em que Weber a deixou.

Parece-nos forçoso discordar deste posicionamento, na medida
em que acreditamos encontrar na teoria organizacional a supremacia de um

,paradigma bei sucedido, o behaviorismo. E, exatamente melhor sucedido
po~que incorporou com mais precisão as condiç5es de aplicação ao conteú-
do-v í.nfor-mat Lvo da teoria. Visto desté angulo o p robLema , seria ap l.Lc ave L.

a noção de, ciência normal de Ku..11.n, para'etcpliç~r a sep~raç~o absoluta eu
'tre'os nlveis de análise, sendo 'tamb~m evidente que os axiomas teóricos
do behaviorismo não adv~m de Weber; nem os pressupost~s metodológicos de
~n~estigação cient{f{ca. Dai, não podermos aceitar sem iestriç5es afir~
mação de Heúi.skanen,- 'The reasons for, the disintegrati,?n of Web'er's
br-oader; theoretical app roach in'the han ds of his ep í.gon es can be Locat ed
in the peculiarity of Weber's methodology. Weber had his own solution
to bh e problem of combining the different LeveLs of an a.Lyeí.a and a
definite stand in respect to the issue of application orientation vs.
pur e informative +h eory formation'. cos. Cito' 1967:57).' Se g undo

He'iskanen, Weber atingiu uma' verdadeira' unidade de análise, mas ao mesmo
tempo, por causa de seus pa~ticularismos metodológicos, impossibilitou a
elaboração poste.rior sem a quebra de unidade.

t forçoso concordar que, talvez o mais proximo seguidor de
Weber seja Parsons, ,e qUe não se constituiu um 'paradigma' weberiano,com
o sentido institucional que se incorporou a esta definição, depois de

.Kuhn ,
Heiskanen discute o modelo weberiano de construção teórica ten

tando indicar o valor pragm~tico e informativo de suas generalizaç5es em
plr'icas 'ehipót eses, - 'It is somewha t sur-p rí.s í.ng that th is descript ion

, .
or a certain type o.f administrative system has been taken bythe majority
of the sociologically oriented scholarE for an atempt to lay afoundation



• 245 •

·for an abstract and generalizing t~eory of bureaucratri.c administration
.in gen er-aL! , (Ob. Cit. 1967:58). Como Weber indicou, seu tipo ideal de
sistema administrativo burocrático não poderia ser utilizado para um pro

:pósito analftico, sem· considerar sua vinculação básica a um certo tipo
de legitimaç~o da autoridade. Aceitando isto, é forçoso concordar que
o tipo ideal burocrático não se constitui numa descrição, abstrata, uni-
versalmente válida ou empiricamente verificável que se pudesse constituir
numa teoria dos fenômenos organizacionais, em geral.

Embora, não concordando com a·derívação da teoria organizaci~
na l., a pa rtir dos problemas propostos pela análise weberiana, torna-se
indispensável subsumir a expliçação metodológica de Heiskanen~ guanto a
incapacidade da construção weberiana para gerar novos e mais complexos -
problemas e vir a constituir-se num paradigma de análise organizacional.

o tipo ideal e uma construção de um curso de ação, puramente
racional, nos ter.ínossubj etivos dos atores, eles próprios. O tipo ideal

. \ .

capt ur-a o curso de ação tipico, de um ou mais Lnd í.v Íduo s, Contudo, tal
tipo ideal é abstraido com o ·auxilio do ·entendimento. Para Weber,quanto
mais racional a açao mais fácil será eritender ~ s~gnificado subjetivo que

<,

lhe. atribui o ator. Assim, a r-acional:i.dadeserve como o ponto de. d í.v er-,
gênciana determinação dos diferentes nfveis de 'inteligibilidade' da
.ação. Weber propõe quatro formas de classificação do~ n ÍveLs de racion~
lidada, o que torna a concepção de racionalid~d~ weber~ana relativfstica.
(Ou seja, temos o significado s~bjetiv6 da· ação ·'zweckr~tional',
'wertrational' , 'traditional', 'affectuell'). O modo de usar e de inter
pretar o conceito de racionalidade torna a abordagem weberiana relativis
tica, pois a percepção de fenômenos sociais, o uso de conceitos par~ de~
creve-los, e a forma de relacion:á~los depende.o entendirrien:todo observa-

·dor cientd.fico'-e no caso dos tipos ideá.~s racionais, de seu conc~ito de
racionalidade~ O próprio Weber privilegiou a Zweckrationalit"at, (espe-
cialmente o e~quema meio-fins) justificando sua escolha pela popularida-
de creac ent e dest a concepção de racionalidade, no mundo moderno. Weber
não apresenta .a·possibilidade de uma inst~ncia'super-racional que pudes-

,se julga!] o valor relativo de diferentes tipos ideais. Ao relativismo
weberiano não resta nem mesmo o consolo de Mannheim, que certamente ous-
cou superar O· relativismo histórico de Weber, .através, de Uma Sociologia
do Conhecimento. ,. ,

I.

As ~onse~U~ncias da abordagem·weberiana,e de seu relativismo
•ficam claras para ~eiskanen,~ 'This relativistic undertone of Weber's

approach is at same time fatal for the possibility of developing broad
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theoretical systems within it. The ideal types are not only susceptible
to empirical refutation, i.e. testing by comparing them with concrete
empã rí.caâ phenomena. They are:.also aus cept í.bLe to the changes of the
basisof understanding from one scientific observer to ~other'. (Ob.
Cit. 1967:62).

o relativismo com respeito a validade geral dos tipos ideais,
naturalmente, conduziu Weber a conclusão de que a exata formulação de

..tliferentes tipos ideais e a indicação de seus significados subjetivos era
mais importante que sua formulação nos mesmos niveis lógicos e a interli
gàção destes a sistemas teóricos mais amplos. A formação de uma teoria

"ioi tornada impossivel, porque diferentes tipos ideais podem ser esboça-
dos; em diferentes niveis lógiG~s, de modo a torn~-los incoT!!J2.aráveis e
não-combináveis, pois sempre surgiriam diferentes concepções.do que é ra-
cional nos diferentes campos dos fenômenos sociais. No caso do tipo i-
deal bur ocrabd co ç as bases da legitimação da autoridade são traçadas, a
Rartir do esquema meio-fins (ZweckrationaliHit') que permite distinguir
diferentes tipos de sistemas administrativos (patrimonial~ patriarcal e
bur0,9rátic.o). Heiskanen observa que 1tleber,definitivamente refutou a
possibil:Ldade simult';nea de análise da burocratização e da desburocrati-

N C _. ,

zaçao num alto nLve.l,de abstraçao e no int erio.r do mesmo quadro teorico-
;..'From Weber' s me bho doLog Lc a'L point· of view, complete theor.etical
. .

analysis of the change of en administrative system wo ul.d h ave demand ed a '
'two=way analysis :"first the ana Lysi.s of "bur-ocr-atâeatí.on' .Ln t erms of' '

one ideal type~ and secQndly, the analysis of.the same development seen.
as 'deburocratization' 'in terms of an oth er- ideal typ e ", (os , Cit .1967: 63).

Heiskanen chama a abordagem weberiana de 'modelos múl tipl'os'e
como afirma que dela provém as posturas em teoria organizacional, justi-
fica a existência na análise organizacionàl de abordagen~ teóricas que
assumiram a 'Zweckrationali tat' web er-í.ana , utilizando-a na formação de
~odelos teóricos descritivos, ~por exemplo, a anális~ organizacional de
Parsons). Outras abord~gens teóricas operam com variávéis similares as
usadas por Weber na descrição de seu mod eLo ideaJ,.de administração buro-
crática.

Estas variáveis' são organizadas, .de acordo com alguns pressu-
postos def.uncionaliaade ou eficiência do.ponto-de-vista das metas orga-
nizacionais. Existem àindat·na teoria" organizacional,' as abordagens preo

. .' -
cupad as em seguir a análise histórica de Weber e sug er-dr h.Lpo t eses de re

•lacionamento entre desenvo~vimento da burocracia e mudança social' mais
ampla. Po de-cse mesmo dizer que as primeiras duas abordagens seguem a



forma da análise weberiana, seu tipo ideal, enquanto a última a subst~n-
cia desta análise, sUa postura histórica. E como bem lembra Heiskanen ,
'and none follow the spirit : the operationof understanding and the
relativistic interpretationof rationality and the ideal type
constructions' • (Ob. Cit. 1967:64).

Quando a an~lise weberiana é corretamente entendida e suas ob-
servações sobre 'eficiência' e 'racionalidade'" são vistas desde o inte--

"rior de sua an~lise histórica, é fácil verificar. que não incorpora qUal-
quer pressuposto, de aplicação, no sentido de sugestões sobre a "melhor"
ou mais corretamente 'organizada' forma de administrar~ Mais que qual-
quer outro, Weber enfatizou a necessidade de uma ciência isenta de valo-
res, .e, é .em parte, por causa desta ênfase na neutralidade axâo.Lcg ã ca que

·Weber r-e jeí.t ou .a possib.ilidade de uma base comum para a operação de enten
diment? e, portanto, a possibilidade de inco~poração do tipo ideal num
quadro teóriço sistematizador e mais amplo e suscetivel de desdobramento,

\ ..

'yust as Weber is mistakenly'interpreted'a~ theforerunner of those who
resort to some objective concept of rationality or efficiency in their
analysis. of administrative and organizational studies we musi also expelI-,
the conceptiorÍ that Weber in some sense would have advocated thc.reduction
strategy'oftheory construction'. (Ob. Cit. 1967:65).

'Heiskanen defende Weber da acusação de reducionismo, o que nos
parece de fato extremamente correto. Pois, embora o tipo ideal forme .uma
ponte entre o nível macro e o nivel micro, suas relações nos dois niveis
s.ão.basicamente diferentes. A conecção com o nível micro é obtida atra-
vés da operação de entendimento, e a conecção com o nivel macro é obtida
pela' verifi~ação empírica. Se tal. diferença entre as conecções for enten

.dida Weber, jamais pOderá ser acusado de reducionismo. Entretanto, pelo
~ foi visto se torna, obvio, que as generalizações ~mpiricas da análi-
se weberiana carecem de v~lor informativo' e pragmático fora dwpeculiari-
dades.de sua própria metQdológia. Se o tipo ideal weberia,no é isolado -
de sua base me t odoLog Lca construida sobre a 'Zweckrationali tMt', e utili-- .,' . - ,- . -zado na formulaçao de h~poteses sobre correlaçoes val~das e nao condicio
nadas entre as características que ~nume~a, seu valor pragmátiCO e info~
mativo depender~ do modo como estas caracteristicas forem operacionaliza

. . -
das. Se forem operacionalizadas'demodo a tornarem o tipo ~deal weberi~
no, etnpiricamente verdadeiro, este permanece' 'pragmátiéa e informativamen
te pouco interessante, porque não permite desdobramentos futuros. Se en
tretanto, a'análise empirica operacionalizar .suas carncter~sticas, de mo
do que, as .correlações·supostas não se·mantenham, resultando na fragmen-
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tação do modelo em, por exemplo, d9is diferentes tipos de sistemas de
admini~.tração burocráticos, racional e legal, ou burocrático e profissi~
nal, tal cisão não consegue ser explicada por considerações teóricas mais,

:a.mplas, e com a perda da unidade do modelo não se ganha absolutamente n~
da. Se entretanto, o tipo ideal de administração burocrática for consi-
derado no interior se sua base a autoridade racional-legal, seu valor e~
plrico dependerá da operacionalização do· termo racional-legal. Weber,to-
davia, em su~ análise atribuiu significado ao termo, a partir da noção
de ~ntendimento, não dando definições operacionais e, portanto, nenhuma
indicação de como operacionalizar este valor independentemente do tipo.. .
ideal propriamente dito e de forma a esp ecí.f í.ca-d.o , de modo a construir
uma teoria de maior valor informativo e de ap.l í.caç áo ,

Heiskanen observa que diante destes dilemas os teóricos de or-
ganizações preferiram considerar desde cedo as afirmações de Weber sobre
a burocracia. como empiricamente falsas e iniciaram o estudo das disfun--

·'ções da burocracia do ponto de vista da definição operac~onal di 'efici~n-
;i~ t~cnica'. - ~Co~sequently, although being misinterpr~ted; Weber's
stat emen t s abo ut the efficiency of bur-eauc r-at Lc atlministration have been

'- ,
pra$matic~lly valuable in inspiring further empirical and·also limited
·theoret·ical research. Even this development has not, howev er advan ced. .
~he6retically much beyond the sheer 'falsification'of Wéber's ideal
type' (O~.Cit; 1967:67).

"~ necessário advertir, que concordamos com a análise de Ilkka
'.Heiskanen, quanto ao que se refere ao pequeno teor informativo e pragma-

tido da análise weberian~, em virtude da extiemapeculiarid~de de sua me
-todologia, mas discordamos, veementemente, sobre ser isto a causa da nao-

~unific~ção teórica na ~nálise organizacionalr Acreditimos, de modo opo~
to, que estamos diante de uma teoria unificada~behaviorista, relativame,!l
te bem axiomatizada e dotada de .Lrnp acto informativo e pragma t í.co e cons~
qUentemente, de possibilidades de ampliação, embora sua ênfase reducioni~

"ta advinda do paradigma dominante, o behaviorismo, se.ja uma ameaça a es-
tas possibilidades de ampliação·teórica.

I.
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Na teoria organizacional, duas cLa sse s.de abordagens disputa-
ram a primazia. Aquelas preocupadas com as regras de comportamento ra-
cional que, ao mesmo tempo, serviram como teoria descritiva deste campo
particular de ação, e as abordagens, teoricamente, organizadas, em torno
do conceito de atingimento de metas.

Sheldon S. Wolin (1969:132) apontaria com representantes da
visãó racionalista, autores como H. Simon e Chester Barnard, 'In the

··thinking of this group there is no trace of r-omarrt Lc í.sm , no fondness for
modes of natural growth, only a world of hard rationalism'.

Os raciona15_stas.i.Inpressionam-secom a capacidade da organiza-
·çaopara captar as·energias humanas, através de·valores prim~rios que r~
sidem na eficiência das operações e na habilidade para sobreviver e onde
a solidariedade comunal conta pouco, desde que a eficiência é promovida
pelos induzimentos oferecidos de acordo com um plano bem concebido e ini

\ c í.adopor um grupo controlador. Wolin compararia estas teorias as postl!,
r-ashobbesianas de autoridade, pois a o"rganização emerge como o triunfo
da racionalidade coletiva. Tàl como.o Leviatã, a organização e a respo~
ta consensUal ao caos.

A abordagem contrastante contém as teorias que giram em torno .
.do conceito de atiilgimento de metas e incorporam Um grupo h et er-ogen eo de
posturas qu~ recorrem explicita ou implicitamente ~ terminologia f).1ncio':"
palista. A organização é vista como promotora dos valores. da estabilid~
de social, ·da coesão e integração. O prisma de an~lise substitui a raci~
na.l.Ld ade pela or-g an í.c í.dade , E o mundo "ar-t í.f ã c í a.l ' hobbesiano é sub st Ls-

tuido pelos protestos de Elton Mayo. A descoberta de valor~s comunais -
preocupa Philip Selznick, para quem as organizações formais nunca conse-
guem conquistar as dimensões não-racionais do comportamento organizacio-
nal~ E os m~mbros da organização possuem·uma propensão.para resistir· a
despersonalização, ultrapassando os limites de seus papéis organizacio-
nais e participando com? 'todos'.

A diferença entre estes dois tipos de abordagens foi bastante
estudada por Heiskanen, a partir de sua classificação. metodológica. As

.abordagensracionalisticas possuem uma. concepção bem-definida da. racion~
lida.de do ator indiv.idual e t errt am usar .est a concepção como modelo real. .

na formação da·teoria •. As abordagens funcionalistas, por seu turno, te!!,
tam teorizar sobre a ,funcionalidade ou disfuncionalidade de 'certos tipos
de fenômenos sociai~ a nivel de grupo ou social,. e 'conceit'os como, fun-
cí.ona'l í.da de , eficiência, ou racionalidade ria o fornecem o modelo real, mas



• 250 •

,-
apenas um~ ponte entre os mundos da teorização descritiva e da prescri
ção normativa.

'"
As concepções da racionalidade usadas como modelos conceituais

se aproximam da 'zweckrationalitat' weberiana, enquanto a classificação
e as tipologias que formam a base da teorização funcionalista, freqUente
mente se assemelham aos paradigmas de propriedades estruturais incorpor~
das ao tipo ideal weberiano.

As duas abordagens coexistem em Weber, pois sua formulação da
'Zweckrationalitat' ,corresponde ~ concepção de racionalidade na economia
, ' ,

clássica. Est~ concepção esta na,base das ~b6rdagens, por nós chamadas,
de'behaviorfsticas. Enquanto, as abordagensfuncionalistas, embora mui-
to heterogeneas, podem encontrar interesse na análise dos arranjos estru
turais do tipo ideal weberiano.

P~ra Heiskanen, torna-se interesante analisar as posturas me-
','t.odo.Lóg Lc as do racionalismo de Simon e Barnard, as tipologias d~'Etzioni

qUé representam Um funcionalismo estr~ito e a análise de Talcott Parsons.
O sucesso e a popularidade das abordagens racionaListicas são atribuidos
por He i.akr.n en a um Único homem. ,H.A. Simone Ora, com' isto não podemos
concordar, pois a simples ~licação ~ teoria organizacional da noção de
.E.aradigmade Kuhn, demonstra que esta teoria 'se faz, no interior de um
,E,aradigma,.podemos dizer, clássico em ciência so,cial, o behaviorismo ato-
mista que já dominava a análise dos fe~ôrhenos sociais nO tempo 'de Ada'.!l'
Sm í t h ,

E certo que o,modelo de decisão de Simon teve ~m notável im-
pacto no campo dos estudos e da prática organizacional. Na realidade,c~
mo bem lembra Heiskanen, o grand.epredecessor de Simon, é Barnard, preo-
cupado com o processo lbgico e a especialização das decisões nas organi-

. .

,zaç~es. 'O exame met odo'l.og ico da, t eor-La de Simon torna distingui veis três
conjuntos de conceitos teóricos. Tais conjuntos estão em n Ívei s de abs-
tração'distintos e desempenham diferentes funções na formação da teoria.

-O primeiro conjunto de conceitos inclui apenas ,os conceitos diretamente
focalizados no processo decisório. O segundo conjunto inclui conceit6s
de conecção entre os conceitos mais abstratos do processo decisório e.os
problemas' administrativos e 'organizacionais. 'Ot-erceiro conjunto .formu-

'la as generalizações empiriças e hipótese.s sobre os fenôl1lenosorganizaci,2,
nais e administrativos.

O primeiro conjunto de \!lonceitosassume a função de utilidade
da economia clássica'agregada ~ soma e,aos tipos de informação disponi _
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~eis para o ator individual. Os conceitos teóricos que Simon utiliza p~
ra conectar os conceitos do processo decisório (axiomas) aos problemas -
organizacionais e administrativos referem~se e generalizam sobre os pon-,
tos cruciais, onde se dão as decisões individuais nas organizações. Os
principais conceitos, deste segundo conjunto, são zona de aceitação, au-
toridade, equilibrio, induzimento/recompensa e identificação. 'In other
words, with the aid of the concept of individual zones of acceptance the

'"rational decisions of the individual actors to accept organizational
authority and the administrative decisions of setting acceptable tasks

'for participants are adjusted to each ot'her ! , He í akàn en (ou, Cit.
1967:73). Assim, a concepçãoracionalistica de autoridade implica numa
zona de aceitação, ónde se dá a aceitação da autoridade, em parte como

,uma decisão voluntária ,do indivip.uo e, 'em parte, como resultante da habi
lidade administrativa da organização ao manipular de modo adequado esta
zona de acei~ação. Como se observa o conceito de autoridade serve para

'ligar os individ~os ~ Suas decisões individuais ao processo decisório o~
'ganizacional. O conceito seguinte~ relativo ao equilibrio de induzimen-
tos e contribuições é análogo aos dois ~nteriõres com respeito a SUa po-
siçã'à entre as decisõ;es individuais e as decí.soes organizaciona:.s. O
conceito, de identificação refere-se a internalização progressiva dos va-

.~ores que ~ão incorporados a psicologia e ~s atitudes d~s participantes'
,individuais. Por sua importância tais processos dévem ser controlados,
através da estrutura organizacional.

O terceiro conjunto de conceitos teóricos possui menor nlvel
de abstração que os anteriores. Do ponto de vista organizacional os con
ceLtoa de zona de aceitação e aut or í.dade implicam no estudo das performa~
ces organizacionais e de seu planejamento e controle. Enquanto conceitos,
como induzimento/contribuição e,identificação 'implicam no estudo da moti
vação. Assim, a teoria de Simon' se opera:cionaliza através de generaliz~
çÕf7s emp Íz-Lc as e hipóteses que se referem as medidas de p er-f'or-mance , pl~
rtejamento, controle.e motivação.

Se pode notar,desq,e logo, que estes três conjuntos de concei
~ '. .tosreferem-~e ao'mesmo nlvel 10glCO, embora, em diferentes graus de abs-

~ração e po~sibilitam, ao contrário dapostu~~weberiana, as bases de
formação de,umateoria unificada~

\

Entretanto, se na economia cl~ssica a ação racional apareceno
caso de situações conflitantes, orid e interesses opo atos e relações de p2,
der bem definidas apre~entam as perspectivas de alternàtivas de comport~
menta de individuos e grupos, não sendo irreaL1stico assumir que tais in
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divfduos e grupos possuem informações completas e funções de utilidade
não ambiguas. Nas organizações, como já fora enfatizado, por Barnard,~
açbes sao cooperativas e a id~ia dos interesses o~ostos ~ rejeitada.

Simon resolve o problema com a utilização de várias pressupo-
sições apriorfsticas. Primeiro, rejeita a idéia de uma completa racion~
lidade e assume que a racionalidade individual é limitada por fatores
psicológicos. Heiskanen (Ob. Cito 1967:77) diria, 'The bounded individual
Tationality/organizational manipulations model, however, did not generate
an unambiguous formulation of substantive and organizational theory, as
Simon himself was first to point out. It was still impossible to
determine the overall distribution of inducements rational for alI
par-tí.cí.pant s at the same time, i.e. to givea urrí.que solution for the
utility functions of alI participants at the same time. As such it was
impossible to suggest administrative and organizational arrangements
tllat w-ould lead to this 'overall rationali ty'. Simon .suggeats that that
there coul.d be many 'viable sol utions' .that would guarant ee organizational
survival and which of them will be realized can be decidedonly via
empirical ~esearch'.,

Ora, a noção de racionalidade limitada ~ insatisfatória para
s-formação de uma teoria e gimon procurou dese-nvolver esta noção, de mo-
do a possibilitar.uma melhordetermirtação emplrica de diferentes soluções
e fatO"res co-determinantes. Para tanto introduziu a tloçaode atores que·
~ão maximizam sua~ furições de utilidade, mas se satisfazem com a primei-
ra alternativa viável. Sua função de utilidade terá, assim, apenas dois

(satisfação, ou insatisr'ação) ou três (ganh·o,.desistência, perda) valores.

Heiskanen admite que as alterações introduzidas na con~epção
de racionalidade não.mudam a estratégia básica de sua teorização, 'In
other words after bh eor-y formation has been compLe t ed and the necessary
empirical research done, we have the general administrative and
organizational theory that indicates besides the factors that determine
the individual participants in organizations or organized groups also the
r~levance of these factors for the. achievement of any organizat~onal
subgoal, supergoals and, in the last analysis, the .organizational
objetive. AlI in alI, ·the result is adescriptive administrative and

.organizatíO"nai. theo;ry that at t.he same tãme sets the. r-u.Les for rational/
/~ffective administrative and or-gan í.zat Lona.l a~tion". (Ob. Cit.1967:78).

A estrat~gia de Simon ~.micro-~'edutiva, ·pois supõe a possibi-
lidade de redução do nlvel' agregado organizacional ao nivel individual de
análise.
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-Simon insiste na existência de objetivos organizacionais coo-
perativos redut{veis ~sfunções individuais de utilidade dos participan-
tes. t do ponto-de-vista emp.ÍrLco , ao dí.scutLz- os determinantes indi vi-
duais de participação, Simon trata, tais determinantes, não como dados _
objetivos, mas como pressupostamente percebidos pelos próprios participa~
teso Isto é especialmente verdadeiro no Caso de determinantes externos
a or9anização. Ou seja, os fatores externos influenciam apenas em virtu-
de da cognição individual com respeito ao ambiente externo. Assim, as
vari~veis de percepção interligam os estudos emp{ricosdos fen;menos or-
ganizacionais e administrativos e a orientação de aplicação da teoria.As
regras de aplicação, como j~ foi dito, procuram desenvolver generalizâ~

.ções, hipóteses, e'teorias tão universalmente válidas, quanto possivel e
dotadas de estreita conecção erit~e seus niveis agregados de tal forma que
se possa obter regras de comportamento não-ambiguas que possibilitam res-
pondê+, as necessidades pr~ticas. As variáveis de percepção, entretanto,

'conduzem ao fechamento artificial da teoria ao cort ar- as possibilidades
de eXame dos fatores externos. Isto, se possibi'lita a fo:rmulação de re-
gras empiricas detalhadas para o tratamento 'correto' dos i~dividuos, e~
pobr-ec e o vcon t eudo descritivo da teoria. Ou, como afirma Heiskanen, 'AlI
in alI, Simon's scientific stratégy seems to promise about a half of the.

'6bjetive he was striving for. It seemsto pro~idi the way for
developing unambiguous rules'of 'rational' ,or 'effective' action within
an org'anization ("!hoever these rules may benfi t) But Simon 'was also
striving for a 'realistic and significant description of administrative
and organizational behavior'. This leads us ,to the question whether

, ,

Simon' s writings provide this realistic description, i. e.what is the
informative and pragmatic value of administrative and organizational
analysis? And - it may be mentioned already here - because Simon bound
description and prescription so closely together, the lack of the forme r
may be'disatrous for the latter'. (Ob. Cito 1967:81).

Heiskanen co~sidera as proposições de Simon tautológicas e ci
ta as criticas feitas ~ Simon por Herbert J. Storing (Ed.) 'Essays in
the S~ientific Study,of Politics','pg. 131. As definições operacionais
dos conceitOs simoneanos são estreita.s, 'and by nature dispositional to
the generalizing terms of the suggested generalization'. (Ob. Cito
1967:83).

o circulo tautoló~ico das proposições simoneanas 'fica bastan-
te óbvio, a partir de, seu enunc í.adp que formula uma hipót e'se e propõe vi
ce-versa a inversão de seus termos. Isto confere uma alta probabilidade
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i..

apriori ~ generalização, torna impossivel a falseabilidade e inibe o co!}.
teúdo informativo e pragm~tico da teoria.

J"

As generalizações empiricas não'oferecem conteúdo aOs concei-
·tos de ~tvel teórico mais alto, ou seja, para os conceitos de zona de a-
ceitação, autoridade, balanço de induzimentos e contribuições e identi -
ficação. O que explica, também, que estes conceitos não possuam conec-
ções empiricas entre si. Isto torna impossivel teorizar sobre se uma- , . (. .. . .-percepçao favoravel do equlllbrlo entre lnduzlmentos e contrlbulçoes tor
naria mais f~cil a aceitação da autoridade.

As possibilidades de ampliação dest·e·sistema teór.ico residem
.na .incorporação de novos aspectos definicionais. ao Iframe\..JorkI decisório,

, . . - - . (atraves da lnvestl&açaO de relaçoes em outro nlyel agregado. Isto, con-
tudo, obviamente, significaria o fim do esquema decisório simoneano como
base para uma teoria geral e válida universalmente como explicação do
comportamento administrativo.

Os problemas teóricos do funcionalismo estiveram limitados p~
Las teorias de alcance médio que utilizavam as cl?usulas Iceteris paribus·',
para'evitar dois problemas metodológicos graves. O primeiro questiona a
universalidade das generalizações, através.da necessidade. do estabeleci-
mento das condições de validade. O segundo p.roblema refer-e=se ~ con e'cç ao
~ntre diferentes relacionamentos funcionais de tal for~a que disfuncion.§!:.
Lddad e's deálguns fenômenos possam ser çom~ensados pela; funcionalidade -
de outros e vice-versa.

O desenvolvimento do f'uncí.ona'lí.smo e as· sugestões de solução
destes problemas separaram abordagens abertas que procuram estudar simul
taneamente diversos subsistemas -socJ..aisencontrando suas relações, e
aQordagens fechadas que assumem determi:r:J.ado~relacionamentãs funcionais

.como un í.ve rea'Lmerrte válidos,' e outros. reiacionamentos r-edubLv eí.e aOS pri
meiros.

Os trabalhos de Parsons sobre organizações e a tipologia de
"Etzioni ilustram as abordagens funcionalistas. Etzioni, (IA comparative
Analysis of Complex Organizations') desenvolve sua tipologia, a partir do
conceito central de Icompliance', qu~ é definido com o auxilio de dois
outros conceitos, poder e envolvimento. Três' formas de poder e três ti-
pos de envolvimento d·ão Lug ar amcv e formas de relacionamento or-gan Lzac í.p

nal : coer~itivo/ali~nativo, co~rcitivo/calcul~sta, coercitivo/moral, re
.... -

munerativo/alienativo, remunerativo/calculista, remunerativo/moral, nor-. . .
mativo/alienativo, norma~ivo/balculista, e normativo/moral. Três destes
relacionamentds são, ao ver de Et~ioni, congruentes, a saber, o coerciti

'.
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vo/alienativo, o remunerativo/calculativo e o normativo/moral. Estes re-
lacion~meintos, por sua vez, dão origem a três tipos de organizações, co-
rec í.tIvas ,"utilitárias, e normativas •

/.'

. '.

~lkka Heiskanen notou, em sua análise, que mesmos os conceitos
mais abstratos de Etzioni (poder, envolvimento e"compliance') estão num

(~ , (nlvel de abstraçao inferior aOs conceitos int~rmediarios de Simon acei-
tação, autoridade, identificação). Isto deve-se ao fato de que Simon ten-
ta reduzir as propriedades da estrutura organizacional ~s propriedades _
dos participantes. engu&~to a estabilidade e a universalidade de certos
arranjos estruturai~ organizacionais é um pressuposto na teorização de
Etzioni. Ambas as teorias são,co~stituidas'pel~ hierarquização dos con-
ceitos, mas a teoria simoneana é mais reducionista, enquanto Etzioni pre~

. ....cupa-se com a congruencla estrutural de seus axiomas.

Os pressupostos de aplicação da tipologia de E,tzioni estão pr~
sos ~ idéia da congruência estrutural necessária ~ eficiên~ia organizacio
nal. Heiskanen lem?raria, 'The way Etzioni derives these basic statements
is.logically rather questionable. Are organizations really social ~its
und ez- pre~sure to be effective? Is the direction of 'internaI' and
'externaI' pressure towart effectiveness the same, so that they do not
cancel out each other? And, is the.greater frequency of the congruent
types really anellJpirical fact or is it actually achieved definitionally
(Le •.powerand involvement in Case of cong ruen t types Log í.c a'l Ly imply.
e~ch other)? (Ob. Cit~ 1967:88).

Etzioni, ao contrário de Simon, naO está preocupado em encon-
trar regras gerais de recionalidade e efetividade para todas as organiz~
ções, mas' como vimos sua classificação t í.po Lcg Lc a oferece .nove tipos de

.organiz-aç.õespossíveis ·e sugere que des~es três. são efetivos. A regra g~

.ral é, portanto, que para s'er efetiva, a' organização necessita possuir
uma estrutura.congruente. A teorização de Etzioni é normativa, pois ad-
mitindo nove possibilidades de estruturas organizacionais, .apenas consi-

.dera tr~s efetivas. Seu modelo funcional ,
e, portanto~ o da efetividade,

e não o da sobreviv~ncia, ou viabilidade.

Etzioni não se defronta c~m o problema de analisar as funções
de utilidade de cada participante da organização; porque considera as m~
tas como externamente definidas. são estas mei;as que determinam as fun-.
ções de utilidade dos participantes nos diferentes tipos de organização.
Assim, o conceito de envolvimento tr~du~ as satisfàções dos participantes
com as funções'de utilidade da organização e o conceito de poder pressu-

'.
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poe a discrep®cia entre a função de utilidade pessoal e a função de uti
lidade organizacional. A questão ~, portanto, circunscrita à determina-
çã'o do tipo de poder que melhor equilibre a pressuposta dí.scr-epancia en-

,
tre as funções de utilidade pessoais e organizacionais. Ao postular a
efetividade como conceito central de sua teoria Etzioni, adota uma estra-
tégia de redução semelhante a adotada vor Simon através do conceito de
racionalidad~. A an~lise organizacional de Etzioni pressup~e um mundo

.•. .exterior dado e se preocupa, apenas, com a congruenc~a dos relacionamen-
tos internos da organização. Mesmo as caracterlsticasind~viduais dos
participantes da organização' são dedut!veis da idéia dé congru~ncia das
rela~ões de assentimdnto e ~e sua efetividade ou inefetividade.

E, se no caso de Simón, a racionalidade e um atributo dos paL
ticipantes da organização, para Etzioni a efeti~idade da congru~ncia e
"objetiva". Embora, a teoria não de conta desta objetividade. Heiskanen
d~ria~ - lone cannot help, but feel·that Etzioni sugge-sts the rule :
Iwhat Ls , or tends to b e, is most eff ect Lve , and thus should bel. (ou,
Cit.·1967:90). A aplicação desta teoria é, obviamente, mais question~vel
que a de S~mon, pois as re~ras que formula são men~s ~r~ticas, quando co~

"-paradas ~;. regras da abordagem racicnalista, 'p'orgueapenas sugerem a ne-
cee sí.dade de controlar as mudanças eatr-u+ur-aí s, sem fornecer qualquer in~
trução aos participantes indi viduais.~ embora. circunscreva a ação dest.es
par-tí.c.Lpant es a uma estrutura ded.nt en ç ó es,

Algumas uroposições apresentadas por Etzioni como generaliza-
ções ou hip~teses podem ser analisadas para verificar-se seu valor infor-
mativo ou pragm~tico. Por exemplo, a hipóte~e de Etzioni sobre a predo-
minância da elite expressiva sobre a elite instrumental na~ organiza~ões
normativas, apenas.possui conecções com seu esquema teórico, em razão de

'.algumas poucas observações esparsas e acidentais, sendo Lmpo ss Ível, dete,E.
minar-se de que forma esta hipótese deve ser empiricamente testada. o....•.
~squema teórico de Etzioni permanece o tempo todo como uma rede fechada
de d~finições nominais bue podem ser usada~ com propósitos anallticos,mas
que não se desenvolvem nUma teoria explanatória mais ampla, pois suas de-
f{nições operacionai~ são obtidas do interior das organizações e nao pos-
suem conte~do informativo, porque não escapam as definições de efici~ncia.
~enso comum, Se a ana lí.ae-da .teoria de Etzioni conduzir ao estudo in
dependente dos 'detei:-minantesextra-o~gani~acior1'ais do assentimento, isto
r-esu'Ltar-amo abandono das regras de aplicação. formuladas po r Etzioni, a
parti-r do conceito de· efetividade àbsoluta e o.bjetiva de certas estrutu-
ras de assentimento congruentes. Mas,· ie os fatores externos não forem

.' ..
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considerados esta teorian~o é suscetivel de ampliações posteriores. Além
disto, dado seu limitado esquema teórico o estudo dos fatores externos
só'pode ser agregado através da percepç~o dos ind{viduos pertencentes a
organização. O que como é f~cil de imaginar incorpora o esguema funcio-
nalista fechado, num paradigma behaviorista teoricament e..J1lais rico.

Parsons representa a única tentativa sistem~tica de desenvol-
vimento do esquema funcionalista aberto aplicado a organizações.

Os conceitos teóricos que Parsons util.iza na sua. aria'l í.s e org~
nizacional são de quatro diferentes classes. A primeira classe é forma-
da por con ce í. tos defin.idore.sde organização formal, a segunda classe

.formada pelos conceitos que definem as conecções da organizaç~o com

,
e

os
sistemas sociais mais amplos, a terceira indica os imperativos funcionais
que todo o sistema social dev~ preencher e a quarta defin~ os arranjos e
mecanismos estruturais necess~rios ao preenchimento destes imperativos

.f unc í.ona Ls pelas organizações.

Heiskanen pergunta-se, 'Do then the above functionally
expressed relationships actually contain any practicality assumption, i.

. .
e. are they introduced by practical considerations? Arenot the assumed
functionality relationships too general to.be interpreted to contain any

· .ap.l.Lãcat Lon assumptions that Lnf Luen c e . via them on theory format:l.onanel
strategy of theory formation?'.

Na realidade, Heiskanenv~ na an~lisé de Pa~sons, apenas o es-
·boço de um~· teoria e não uma teoria real. O lado descritivo de sua ana-

lise focaliza os arranj~s funcionais necess~rios para o funcionamento das
organ:i,zações. Sua an~lise normativa indica as regras da ação permissível
no processo decisório administrativo e para o comportamento organizacio-
nal.

A funcionalidade é uma decorr~nciél. do esquema AGIL que define
os imperativos funcionais que um sistema social deve at~nder para sobre-
viver. Assim, a administraç~o deve tomar medidas que contrabalancem as
forças centrifugas causadas pelos fatores de .personalidade, lealdade a
subm.etas, ou. a expectativas de papéis extrasist ema. Tais medidas assumem

·uma ou a combinaç~o de formas fundamentais da coerção, induzimento e te-
r-ap í.a ,

ADatur~za da estratégia cientificade Pa~soris é macro-reduti-
Vá. poi~ ~s po~icões hierarQ~icas na organizac~o, suasfuncões e metas e

'. , .

arranjos institucionais s~o determinados pela natureza do sistema de v9-
lores d9 socicd9de que legltimam as organizaçoes. Como implicação, embo-
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. '

!a ~arsons raramente desça ao nivel individual, os participantes da org~
nizaçã~ entram para0 sistema organizacional de modo automático •

., .

.:.' As general~zaç~es sobre a natureza do sistema de valores e
suas implicaç~es para o arranjo apropriado dos imperativos funcionais são
usados juntamente com as premissas teóricas da hierarquia do sistema so-
cial para deduzir as caracteristicas das organizaç~es em geral, Parsons,
entretanto, não deriva hipóteses testáveis e suas análises emp1ricas são
~uraménte an~l{ticas e descritivas, não contendo informaç~es cientIficas,
no sentido estrito deste termo. Isto, não decorre, apenas, do fato do
esquema ser apenas tentativo, mas, tàmbém parece a Heiskanen, que sem uma
completa mudança na estratégia'cientifica, é impossivel formular hipóte-
ses operacionalizaveis. Para formulá-las, careeeria abandonar a idéia
da necessidade dos imperativos funcionais.

Para pro~ar a relevância empirica do seu esquemaanalitico
.\Parsons escolhe três or-g an Lzaçó es diversas, uma firma comercial, uma or-

ganização m í.Lâ t a'r e·uma universidade e procura contrastá-las·';'s suas qu~
tro ~ategorias analiticas. O resultado é, até .me,nosarticulado, que' o
apresentado pela tipologia de Etzioni,. 'consequently,' our concl usion
about i;hem is the same: dispositional operational definitionsare·
ilec.essaryand easily arri ved at, and the resul t :isnon-informat ive an d
~o~ pragmãtic v~lne'o Heiskanen (Ob. Cit~ 1967:101).

Uma questão int eressant e é proposta por. Heiskanen ,.pois Parsons
realmente opera em diferentes niveis agregados (os·diferentes sistemas),
E{ntão como é possivel que suas hipóteses sejam semelhantes as de Etzioni
que só opera a nivel organizacional e individual? Porque não é possivel
dar definic~es operacionais aosconcei tos das hip,ótesesde Parsons nos
diferentes niveis de' sistemas, garantindo assim; a significação emp1rica
independente? A resllosta simples está na sincrolllizacãodo.s sistemas pa:r:-
sonianos aO sistema central de valores, com o qULlllos subsistemas devem
ter congruência. Assim, as metas organizacionais. e a estrutura são defi-

o nidas pelo sistema de valores, de modo tautológil!::o~Não é de admirar a
constituição de tautologias se falamos a Lã nguagem parsoniana dos siste-
mas e subsistemas que Fressup~em um yalor centraJl que coordena os me(lani~
mos de AGIL dos subsistemas, oferecendo hipóteses, estreitas operacional-
mente e especificamente t autoLog ã oas,

Mas Heiskanen reconhece qualidades na obra de l(arsons, porQue·
seu potencial pragmático é alto enrvirtude da ap"ll.icaçãoda mesma classi-
ligação AGIL a' diferentes níveis sistêmicos,. sep;11lll1.do .um dos principios
capitais da análiôecontextual que pr~ceitua ~ utilização de conceitos
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ânálogos e modelos paralelos, em diferentes niveis agregados. Contudo,é
necessá;rio preservar a i,ndependência das definições operacionais nos di-
~erentes n{veis agregados, através da ~spedificaç~o contextual das gene-

:-~alizações, hipóteses' e t eoria's. E isto, Parsons impossibilita ao vincu
lar os sistemas, em última inst~ncia, ao sistema ,central de valores. Uma
análise contextual da abordagem parsoniana deveria abandonar os imperati-
vos funcionais e o sistema de valores e focalizar-se nos diferentes rela-

,cionamentos poss:!veis 'entre os diferentes arranjos funcionais das catego-
ria~ de AGIL e ~a aç;o individu~l real nos diferentes niveis sistêmicos,
e especificar contextualmente estes relacio~amentos um pelo outro. Esp~
cialmente, quando Parsons desenfatiza o poder ~~ coordenaçi~ de seu sis-

'tema de valores e agrega mais variáveis estruturais ~ sua análise, esta
se torna mais informativa e adquire um relevant'e conte~do pragmático.Des-
de este ponto-de-vista é forçoso concordar com Heiskanen e admitir o fas-
cinio que a análise parsoniana pode exercer sobre um metodologo preocupa-

"do com a viabilidade da análisecontextual. Em todo 'o caso, o aumento
ue -conteúdo da teoria parsoniana, sempre se dá ~ custa de seu funciona-
lismo.

.> As conclusões de Heiskanen conduzem a necessidade de abandono

i

dos pressupostos de aplicaçio da teoria organizacional e"conseqUenteme~
ie, das estratégias teóricas, raci6nalista e Suncionalista. Pois, os
pr-easuposto s de ap.lLc açao e seu impacto sobre .a f'o rmaç ao da teoria orga-
nizacional impossibilitam estas abordagens,de obter um çontacto real com
~mundo empirico, dei~ando as generalizações, hipóteses e teorias, sem
um conteúdo concreto.

Discordamos de Heiskanen, no que se refere a abordagem racio-
nalista, inserida no paradigma behaviorista. Se é verdadeira a critica

'com relaç;o ao funcionalismo., tal critica nio pode aâ canç ar , nio obstan-
'te seus méritos, a estratégia behaviorista. Cremos que a abordagem raci~
nalista é a única na teoria organizacional orientada em direçio do alar-
gamento' do 'conteúdo empírico do conhecimento. Ao menos por enquanto, a
estratégia contextual nio está desenvolvida, par a oferecer desdobramentos

~ .emp~r~cos.

I .

•
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Tema IV

As teorias da burocracia
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'!n selecting theoretical concepts one must,.however
rememberthat science strives also for simple
explantions, and this cannot be achieved by
introducing hundreds of-partly or totally overlapping
concepts.'

Ilk~a Heiskanen

•
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,"
As teorias da burocraci.a são, teoricamente, subdesenvolvidas,

, seusocanceitos teóricos são de um nfvel muito baixo de abstração e suas
generalizações e hipóteses po~suem um baix~ nIvel de generalidade.

Tais teorias estão interessadas em analisar e generalizar so-
bre o processo din~mico que leva ao sistema administrativo descrito por
Weber, e tam~ém, em processos que afastam um sistema administrativo do
tipo ideal.

As teorias da burocTacia tentam conecções não-redutivas entre
diferentes níveis de análise, mas como possuem escopo limitado são inca-
pazes de pr'oduzir uma análise unificada. Aléni disto, tais teorias nao
possuem pressupostos de aplicação, o que naosignifica que seus propone~
tes não estejam preocupados com os problemas éticos envolvidos no trato
dos fenômenos organizacionais. Ao contrário, tais problemas têm sido sua
principal fonte de {nspiração. Entretanto, tais teóricos da burocracia

,',estão, apenas interessados em denunciar os fatos e nao e.m determinar co-
mo,seria posslvel proceder para corrigir as ineficiências ou,irracionali
dades que suas an~lises possam desvendar.

Se as teorias da burocracianao tiveram in:fluência sobre os
,modelos ou estrat~gias cientIficas, sem d~vida provocaram impacto 'sobre
O estilo de relatar os resultados obtidos no 'Lnt er í.o r :do 'paradigma raciE.
nal.Lsta , ou funcionalista. Mesmo, as in'!:erpretações raC ionalist~s ou
funcionalistas não chegaram a constituir teorias' unificadas sobre a buro-
cracia, mas permaneceram como c~nsiderações extra-teóricas, no mesmo pla-
no da 'zweckrationalitgt' weberiana.

Os conceitos teóricos das teorias de burocracia focaliza~-se
no pl~no desenvolvimento do ,sistema de administração webe~iano, ou no seu

'declínio (burocratização e .desbur-ocr-atdaaç ao ), ''Seguidamente, rias'causas
'do processo de bur-ocr-atí aaç âo ou desburocratização, nos pr-ocessos de mu-
dança, ou nas conseqUências do processo. E por fim, a an~lise pode ser
feita a nível de sociedade global, focalizando-se nos, processos intra-o~
ganizacionais, nos processos inter-organizacionais, ou mesmo a nível in-
dividual indagando o papel e o lugar do indivíduo nos processos de buro-
cratização ou desburocratização.

Ilkka Heiskanen classifica estas dimensões e,aponta a hetero-
geneidade das teorias da bur-ocr-acãa , o que corrtr-Lbui , também, para
in~xpressivo desenvOlvimento empírico.COb. Cito ~967:109).

seu'
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. '

Burocratização Desburocratização -
,

ConseqUência . ConseqUência,... ' Causas Processo Causas Processo

nivel 1 2 3 13 14 15social

intra-org. 4 5 6 16 17 18

inter-:org. 7 8 9 19 20 21
--

individual 10 11 12 22 23 24

Heiskanen (Ob. Cito 1967:109)

As. teorias da burocracia para possuirem sustentaç~o teórica ne
.-

.'cessitam do consenso cientifico' de paradigmas de análise social, o b eha.,

oviorismo, o funcionalismo, o marxismo.

Ilkka Heiskanen observa: 'Even the.superficial glance at'the
'- .concepts of theories of bureaucracy indicates what we earJ,y suggested

the concepts utilized by these approaches are on a very low leveI 'of
.abst r-atLon an d generali ty. This is clearly shown by the·fact that the
.concepts as such are nearly inseparable f r-om th e aub s'tan'ti.ve g ener-a'Lâz.atí.ons
and hypotheses 'for which they have been us ed ", (Ob. Cib 1967: 111).

As células 1, 2 e 3 contém conceitos muito similares aOs 'utili·
zados por M. Weber na sua. análise histórica·da burocratização. As célu-
las 4, 5 e 6, analisando o fenômeno burocrático a nivel intra~organizaci~
nal trabalham com os conceitos de' tamanho, cOr(lplexidade, diferenciação -

.interna, especialização, centralização,' ~rofissionalização-. Se nós deti
, . {vermos na analise dos resultados emp:rricos de tais teorias, acabaremos·

por ident ificar os supostos behavioristas, ou funcionalistas que são ut i
lizados para conectar estes conceitos, em diferentes niveis de análise.

A nivel inter-organizacional o principal foco tem sido a luta
pelo poder e a análisé de poder relativo das organizaç~es, em relação a

, outras cQm as quais. mantenham contacto.

A nivel individual, uma das análises mais in~eressantes, foi. . .
a dos 'cosmop~litas ~ locais' 'e como sabemos, esta análise se desenvolve
em termos funcionalistas. .'

•
Heiskanen advertiria, 'Despite the ambitious term 'theorieG',
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r-:

~h~se approaches most often focus pn theinvestigation of a specific
emp í.rí.ca'lgeneralization or hypothesis, without even trying to fi t it
into a -br-o'ader theoretical context'. cos. Cit. 1967:111) •

. 'I"

Uma .teoria unificada da'burocracia deveria ser capaz de tratar
simultaneamente dos processos de burocratização e desburocratização, bem
como ser capaz de passar donivel individual, aos demais niveis e vice-
-versa. E isto, claramente, as teorias da burocracia não realizam, seg-

-mentando o proqesso ~e burocratização em ~st~gios que se sucedem no tem-
po. Exemplo disto, temos o trabalho de Pugh, Hickson e Hinings, 'An
Empirical T~xonomy of St~uctures of Work Organizacions', ASQ (14).

A nivel de burocratização interna, um exemplo de modelo da
análise em estágios consecutivos, foi apresentado por Udy, Jr., no seu
trabalho'Technical and Institucional Factors in Production Organization' ,
AJS, Vol. 67, nóv. 1961. Sobre a análise de Udy, Jr., Heiskanen coment~

\ria: 'It is obv Lous that this kind of internal analysis .and elementary
models come close t9 rationalistic and functional approaches~ although'
the application assumptions are not equally strong: and the analysis ts
def â.ní, tel;x,dynamic' • (Ob. Cit. 1967: 112) •

Heiskanen admite que a abordagem racionalista e a funcionalis
ta monopolizaram a análise organizacional, aobr et ud o ç s,nivel intra-orga-
~i~acionai e indi~idual. Assim, o papel'reservàdo as teorias del:vurocra-
cia re'stringe-se como possibilidade teó.rica à análise de tendên'cias no
interior de análises contextuais, permitindo generalizações sobre a velo~
cidade, curso e direção da mudança social~

As criticas que se podem fazer às explanações de tendências
advém .de que, .sob a aparência' de serem tais teorias, supoe t amon te infor-
mativas, porque faciime~te falseáveis, o~ teóricos interessados na previ

'são soci~l raramente estão p~eocupados com a falseabilidad~ de SUas teo-
, c . •rias e muito mais em ajustar o maior numero posslvel de casos e determl-

nada expectativa, ignorando mesmo as mais óbvias exceções. Além disto,
'tais teorias não costumam examinar as razões de continuidade da tendên _
,cia, o que torna impossivel indicar a interrupção desta continuidade.Of~
recendo, em lugar de conhecimentos ctentificos, meras profecias.

Como Po~per indicou, não existem obj~ções metodoiógica~ contra
leis 6ientificas qu~ estabeleça~,se condições do tipo d forem detectadasi
t errdencí.as do tipo t,- o p~oble'ma-é que aS teorias ~a burocracia, se -nao :

negligenciaram, totalmente, estas bondições, pelos menos deram muita po~
Ca atenção para o exame destas condições.

"
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Se as teorias da burocracia almejam a unificação teórica e a
explanação propriamente ci~ntlfica, necessitam partir o termo burocrati-
2ação, em ~nvestigaç~es dos fen;menos organizacionais e administrativos,

,em dife~erites nlveis agregados, generalizando os relacionamentos entre _
os fen;menosorganizacionais e administrativos e seus determinantes ou
correlatos nos diferentes niveis agregados. E, por último, devem conec-
tar a an;lise dos diferentes niv~is agregados, atrav~s da especificação
significativa das generalizações de um nivelagregado por especificadores
obtidos de generalizaç~s de um outro nivel agregado.

He í.ekan en observa, 'If we . still ad d that the e.Lemerrt a r-y

models on different aggregate leveIs should be ~tructurally similiar,and
the theoretical concepts analogous and connected with other theoretical
conceptson their respective aggregate leveIs,' we will have moved from
thestrategy of trend explanation to that of contextual analysis'. COb.
Cito 1967:115).

Heiskanen v~ possibiJ.:'idadesimensas de alargamento do 'escopo
das teorias da burocracia, através da'simpies'extensão e especificaç~o _
de s.!la~bases teóricas~ em direção a estratégia' m~todológica contextual~

,o mesmo j; não se pode dizer da' abordagem racionalista ou 'funcionalista"
~pde a adoção da estratégia contextual significaria a completa rejeição
-dos pressupostos. teóricos, nos quais se funda a pesquisa' cientifica~

Heiskanen menciona três estudos, nos ,quais n~o ocorreu a redu- '
N , • ',,, . ••••• ,'.cao w-etodologlca e onde e possivel mover-se, em dois e mesmo tres nlvelS

agregados, teoricamente orientados e nos quais a operacionalização dos
conceitos dos diferentes niveis de an~lise independe dos demais. o que
aumenta o valor pragm~tico e informativo dos' resultados e, port~"1to, a

,testabi'lidade das generalizaç~es e hipóteses. Estes estudos são r-esp ec-.

,tivamente', 'Union Demo cr-acy' de Lipset, :rrow e Coleman, ''Work a.nd
Authori ty in Industry' de Berid í.x, e 'The -PoLâ tical Systems of,--Empires'de
Eisenstadt. ,

t importante citar as conclus~es de,Heiskanen, porque realmef!.
te tocam numa das qi.lest~escruciais da teoria das org~ização, a inexpli-
'cabilidade de aus~~cia de an~lises contextuais, essenciáispara a am~li~
ção teórica, não apenas das teorias da burocraciã, mas mesmo das teorias
behavioristas e funcionalistas.,

The difference between generalizations and hypptheses of the
type discussed here andthose sug~ested by rationalistic and functional
a~proaçhes js so blariu~ that oue cél,nuotbut wouder why it is not more
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~ft~n realized and its methodolbgical reasons more clearly explicated •
I One eXplanation may be that rationalistic and functional approaches often

co-opt contextually givé"n generalizations and hypótheses and interpret
'them to f"it to their own theoretical framework and scientific strategy.
This co-optation is, of course, also one reason why the possibilities of
open theory formation and contextual strategy have so seldon been
realized and,actually developed.

Ná realidade, desde que o trabalho de Ilkka Heiskanen foi es
crito, 1967, o panorama da teoria organizacional não mudou, porque nada
foi enccn trado 'capaz de substituir o .par-adí.gma b ehav Lori eta , ou funcion~

(Ob. Cito 1967:117).

Lí at a ,

A análise sistemática de diferentes niveis agregados nao pos-
sui um instrumental metodolbgico apropriado. Heiskanen ao longo de seu
trabalho está justamente a procura deste novo paradigma cientifico, atr~
v~s da explic{tação da estrat~gia contextual •

. \

Isto pode ser feito, atrav~s de dois caminhos, o primeiro su-
gere que' se condifique os mais re.Levarrtes ~chados ,das pesquisas, em di-
ferentes niveis agregados, ciarificando-se logicamente'seus conceitos, é

com~inando este~ conceitos em sistemas axiomáticos hipot~tico-dedutivos~
A. segunda alternativa consiste na tentativa de gerar conceitos de maior

i n1.;'elde .abst r-açjio que coordenem os z-esu.l.t ado s de diferentes riiveis'agr~
gados "e investiguem modelos elementares potenciais que guiariam 'a formu-
iação- de generalizaç~es e hipbteses emdif~re~te~
dicariam a qireção do alargamento da teoria.

( . "nlvelS agregados e'in-

o primeiro caminho ~ inexequivel, pois existem poucas genera-
lizaç~es ou hipbteses que poderiam servir como elos dedutivos entre os

'n~veis 'agregado s; Segúndamente, a lbgiç:a dos relacionamentos correlaci~
.nais, especialmente os condicionais, necessária para a construção' dos

~istemas axiomáticos, ainda ~ incipiente. Por fim~ mesmo uma coleção a-
. .

xiomática de,generalizações e hipbteses necessita de conceitos de coorde
"naçao de maior riivel de abstração e de modelos eLement ar-e s,

o primeiro.caminho obriga, praticamente, o desenvolvimcntó de
um novo paradigma, cujo surgimento é, imprevisivel.

O caminho alternativo é uma pr~-condição do pr;i.meiro.E se os
conceitos e modelos gerados permit~rem uma ass;i.metria causal dos postula
dos axio~áticQs, as regr~s de'deduç~o entre os relacionamentos correlacio-
nais serão mais fáceis, e a axiomatização será simblificada.
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,Para exemplificar estes problemas e interessante a leitura da
crftica de Allen Barton e Patricia R. Ferman aO trabalho de axiomatiza _
ção proposto por Jerald Rege, ASQ, 11, 1, .(1966:134) e a réplica de Rage,,
(idem:141) •

\ .

.. '

•
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..Possibilidades de ampliação da teoria organizacional
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'Thereis a need for an obj'etive, coherent methodological
'metalanguage' that does not automatically aSSllme any
particular approach to bethe right one"and criticize
others from the" point of view of that approach.'

Heiskanen

•
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- . .'" .Para Heiskanen, o novo paradigma da c~enc~a organizacional de-
ve ser -encontrado no redesenvolvimento e unificação das teorias da burocra
cia, a quais não possuem pressupostos de aplicação. Isto significa in-
~orporara ciência or€;anizacio'nal num contexto social mais ampl~. Tornan
do necessária a unificação das pesquisas e estudos organizacionais fei _
tos em diferentes niveis agregados num quadro de referências comum, est~
belecendo-se as conecções entre a teoria organizacional e a formação de
teorias, noutros campos da ciência social. O esforço metodológico deve
c6n~istir sobretudo, nesta incoiporação do que possamos saber sobre orga-
nizações ao que sabemos sobre a sociedade mais ampla. Heiskanen~, defi
n i t i,vament e~ ca:tegórico quando pr-opó e, 'From th e meth odo Log LcaL point of

·view it simply amounts to the rule, never give up broadening the scope
of theories nor to close theory formation for any reasóns so that further
progress in hindered'. (Ob. Cito 1967:121)

Par-a atingir este objetivo, ou seja, encontrar a 'conecç áo dos
..'estudos organizacionais com as teorias de sociedade mais' amplas,' ~ neces

s'ário.que os conceitos de maior nivel de abstração, no interior da. teo _
ri~ organizacional, dêem conta de fen~menos empiri~ci~ que não perten~am,.
apena s .a(,'campo organizacional ~ .além disto os concei t~s teórico s deveV!
ser utilizados, analogamente em diferentes niveis agregados, e ainda os
conceitos devem ser capazes de des~er ('reach' dOw;") at~formulações de
ge~eralizaqões empiricas e hipóteses de teste •.

Lembremos, que uma das caract~ristica~ essenciais do raciona-
lismo e do funcionalismo é a utilização de conceitós teleológicos, espe ...
cialmente, o conceito de'atingimento de metas, por.·individuos, grupos e
coletividades, imprescindiveis na formulação. dos pressupostos.de aplica--çao.

As formas t eLeo Lcg Lcas sãoadmissiveis, aceitáveis, em .qual -
quer proposta teórica, mesmo no caso desta proposta não conter pressupo~
tos de aplica~ão, d~sde que seu uso se limite aos conceitos de maior ni-
vel de ~bstração e generalidade, estes conceitos devem ser implicitamen-
te definidos por suas relações com os demais conceitos teóricos e

.ser eliminados no curso da dedução, de tal forma _que não apareçam a
podem

(n~-
vel empirico.Se esta regra for seguida, as generalizações e as hipó'te-
ses empd rí.cae .não conterão conceitos como eficiên-cia e aob r-evLv encLa j ma s
seraoestabelecidasde forma correlativa;

O uso de urna estratégia contextual supoem que a unidade bá.si-
',. H • t-

$ta de anal~se nao pode ser aorganlz~ao, nem mesm«))a sociedade, ou par--

k destª socie9-ade submetida a um tipo' especial de diferenciação I por
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exemplo a burocratizaçio. O conceito de estrat~gia conte~tual obriga re-
lacionar o estudo de uma dada unidade de an~lise aO estudo de fenômenos
análogos e pertencentes a outras unidades sociais,' "l'h us we must have a

,basic analytical unit that can be applied to a great variety fo social
units '(groups, col.Le ct ãv í t i es , societies) and that still has a rather
definite meaning'. (Ob. Cito 1967:123).

O problema crucial consiste em encontrar um conceito que sir-
,va de suporte ~s teorias organizacionais. k simples análise do conceito
de sistemas sociais denota a grande variedade de significados de que se
revestiu. N:um sentido amplo, o conceito de sistema social referiu-se a
qualquer forma de aglomeração de individuos, gr~pos e coletividades, n:um
sentido mais estrito, denotou unidades sociais, em que existe uma intede
pendência especifica, por exemplo, a cooperação entre estes grupos, col~
.t.Lví.dades ou Lnd í.vÍduos , ou seja, o sistema social apr-e senta-cae como uma
solid~riedade percebida'. O ~rande,problemametodoI6gico que a escolha
deste conceito apresenta e que sua base conceitual é fragil:Lssima, dai

,s'erexplicável a atração exercida por sistemas conceituais macro-redut:i,-
vos, como o marxismo ou o funcionalismo, quando se 'trata de analisar o
sist~ma sdcial global.

Heiskanen procura, em seu trabalho" adotar o conceito ,de sis-
tema social, sign~ficando a'interdepend~nciaque oferece as bases ~ara o
~stabel~cimento de regras de calculabilidade das conseqU~ncias da
por indiv:Lduos, grupos e coletividades.

-açao

O fundamento da estratégia contextual reside, exatamente, na. '

interdependência mutua entre os subsistemas como base da calculabilidade
da ação. Esta conceituaçio pro~ura, na realidade, ampliar e desenvo~ver,
o que chamariamos de um paradigma weberiano para a análise organizac~o
nal.

Heiskanen revela :uma preocupaçao ambiciosa, ao tentar captar
. . . .

os mecanismos espec:Lficos das organizações que ihes permitem manter a i~
terdependência, entre- os subsistemas relevantes. Esta'an~lise, em di-
'versos niveis, jamais, como é 6bvio, pr-eocupou aut or-e s b ehav í.orí.stas ç paj-

ticularment,e -envolvidos nas 'exchange theories'. Parece-nos ~
Heiskanen tenta retomar adlcotomia weberiana b~sica entre racionalida-
de formal e racionalidade sub'stantiva, consideradas na teoria "Jeberiana
mutuamente dependentes' e contradit6rias. A primeira, referindo-se ~ pos-
sibilidade do estabelecimento de regras est~veis sobre as ,conseqUências
das ações dos indiv:Lduo~ pertencentes a um sub?i'stema em relaçio ~s ações
,geradas E;:!moutro subsistema. A racionalidade substantiva, por seu turno,
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refere-se a calculabilidade da permanência desta calculabilidade, ou se-
ja, tiapo~sibilidade de confiança nas condiç~es que tornam a racionalida-
de formal riossivel.

t possivel pensar numa classificação dos diferentes tipos de
mecanismos da racionalidade substantiva. Assim podemos ter uma rede de
reforços positivos (tal como preconiza o behaviorismo), um conjunto de
normas partilhadas (tal como ocorre na formulação do sistema social par-
soniano), ou·um conjunto de papéis (tal como ocorre na análise sist~mica).

Estes mecanismos da racionalidade substantiva tornam-se para
Heiskanén os axiomas a partir dos quais é pGssivel derivar uma teoria or-
ganizacional ampliada através da titilização da estratégia contextual que
unifica diferentes niveis agregados, evitando o-reduciQnismo teórico, se-
~a nivel macro, seja a nivel micro.

A importância destes diferentes mecanismos, como .tipos de co-
.\ilecções, do ponto-de-vista metodológico, entre os div:ers()sniveis agreg,ê;,

dos, é indiscutivel.

Lembremos, que a análise metodológica nao interessa a investi
gação daf'.formas especificas de. sentimentos, regras ou papéis que conec-
tam'os individuos de diferentes subsistemas (análise comum no paradigma
behaviorista e que na teoria organ:Lzacional se e"11plicitaram em estudos -
especificas sobre 'coesão grupal, pressão'de normas e do controle~ divisão
de trabalho, etc.). À análise metodolbgicé;1.interessa, somente, difereri~
ciar os mecanismos da racionalidade substantiva, quanto a funç~o que e-
xercem na interligação dos subsistemas.

Heiskanen diz, em seu trabalho, 'In general we can.speakabout·
the type, organization, extent, al'ldinternaI and externalarticulation
of. the me chanã sm of aub at an t Lve rationality' .• (01)>. Cit. 1967: 127).-

, t···A analise empLr Lca alargaria seus pressupostos 'se estivesse
preocupada em descrever, em identificar estes mecanismos eos suportes -
factuais, empiricos da racionalidade substantiva. A estratégia contex
tual preocupa-se em verificar ainterconecção â m1vel global, de difere~

.tes subsistemas através dos sentimentos partilha:dlos,ou das normas legi-
'.timadas, e conecções de papéis.

Uma tipologia é ~presentada,1?or Heislranen, tentando demons _
trar que qualquer sistema.sociai apresenta uma fOlFma predominante de ra-

. -
cionalidade substantiva e uma forma predominante ale interconecção entre

& •

os suportes da.racionalidade substantiva.
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,"

.....
tip.os predominantes de racionalidade
substantivar

'sentimentos normas , .papeJ.s

Heiskanen (Ob. Cit. 1967:128)

sentimen 1 2 3
tipos '~redominantes
de interconecção dos
suprotes da raciona-
lidade substantiva

tos

normas 4 5 6
, .papeJ.s 7 8 9

Tal como no caso de Etzioni, podemos falar em tipos congruen-
tes e incongruentes, sendo consideradas congruentes as células 1, 5 e 9.

Na realidade, a estratégia contextual não esta interessada na
congruência ou incongruência, mas na clarificação do significado desta
classificação' do ponto-de-vista da definição de r-ac Lona'l Ldade substanti-

, \

va. A idéia é t~azer para a análise organizacional a mescla de diferen-
tes tipos de racionalidade substantiva. E'a partir dai, hipotetizar so-
bre ~ comceptalização dos diferentes tipos de'ine~anismos da racionalid,g,
de substantiva. Obviamente, o Conceito de organização dos mecanismos da
raciomLLidad~ está fortemente relaçionado ~ interconecção dos suportes _
'4esta racionalidqde. Percebe-se, de imediato, que a busca da cont ânuã.da

de destes supo~:tes, permite a formulação de uma primeira hipótese a ser
testada empiricamente, qual seja, quanto ma ior fora' con t í.nuâ.dade dos e":'
los entre os suportes da racionalidade substantiva~ maior o grau deorg.ê.

,nização dos mecanismos da racionalidade substantiva. De aba vf'o rma , a an.ê.
lise empirica da centralização, e da divisão de trabalho hierarquica e
funcional, entre estes mesmos suportes da rac:i,onalidadesubstantiva adqui,

'reuma formulação mais geral, mais de acordo a'um desen\rolvimento'impli-
'cito no paradigma weberiano; e que as posturas behavioristas explicitameE.
te negaram aoassimllar sem distinção os mecanismos de racionalidade e
seus suportes. A continuidade entre os suportes da racionalidade deverá
ser verificada entre diferentes'niveis organizacionais. Podemos pensar

,que as análise emp{ric~ssobre 60ntrole, tais como as realizadas por
Tannembaum, no interior do paradigma,behaviorista se ampliariam, enorme-
mente, porque ,a anáiise contextual procuraria ,ve;ificar a extensão' dos
mecanismos de racionalidade' substantiva, 'pelo tamanho relativo destes m~
canismos,ou ae ja , O .numero de' e.l os de ligação entre aub sist ema a em reLa .

ção ao tamanho global do sistema svcial analisado. Nestes casos a oper.ê.
cionalização empiri'ca do conceito de e;xtensão dos mecanismos se daria pe
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la razão dos suportes de racionalidade em relação aO nÚmero total de in-
divfduos de um dado sistema social. Sabemos.que as conclusões de
Tannenbaum não explicam o porque das diferenças entre controle percebido
e controle real. Isto se d~ porque o paradigma behaviorista não possui
condições de operacionalizar esta investigação.

Utilizando-se o conceito de articulação dos mecanismos de ra-
cionalidade substantiva, podemos distinguir articulações internás e ex-
ternas que permitem aos suportes da racionalidade gerarem formas auxili~
res de reforço dos mecanismos, aos quais, pertencem, .e que no cas'o das
?rganizações são mecanismos baseados em papéis organizacionais. As va-
riações das princIpais caracterIsticas da racionalidade substantiva po-
d~m estar 'correlacionadas a tamanho, complexidade e diferenciação dosis
tema social. Heiskanen notou que estes conceitos, ora, foram utilizados
pelas teorias da burocracia referidos aO sis.tema.social, ora, pelas teo-

,rias de ,organização 'referidos aos pequenos grupos. Pouco foi feito para
coordenar e relatar ós resultados destes diferentes niveis de an~lise. O
mesmo pode ser dito, da correlação entre os ntveis ma~ro e micro,
r-espe í.t o a clivagens e poder, cuja simples conc.eituação é elusiva.

.com

Assi~, aO discutir a di~tribui9ão de poder a estratégia con-
textual considera a racionalidade substantiva a:ba se da -cal.cuLab í.L'i dade .

.'dasações no sistema social. A distribuição do poder legitimo significa
que os mecanismos da racionalidade substantiva permitem e incorporam Uma
assimetria legitima, portanto, o impacto de fatores relacionados~ dis'~
tribuição do poder legitimo nas generalizações e hip6teses empiricas re-
quer uma. especificação da correlação entre as bases da legitimação do
poder nos diferentes subsistemas,e as bases dos mecanismos de racionali
dade que reagem num contra-ataque as assimetrias consideradas ilegais.

Heiskanen acrescenta" 'In ad dd.t í.on to the accep t ed asymmetry
Lnco r-por-at ed by the mechanism of substanti ve rationali ty, in aIL
subsystems there are different locations (power positions) based, e.g •
.on differentiation or c.l.eavag es between sub syst ens ç vwh Lch permi t the
individuaIs in these location~ t6 influ~nce the respbnses of the
individuaIs in their ownand other subsystems over andabove the. . . .

asymmetrical r-eLat Lon shLps ãnc orpo r-ated into the ne chan í.smof substanti ve.·
r-a'tí.ona Ldt y t , (Ob. Ci t. 1967: 135) Seria po ss ÍveL, ént ret an to, a formul~

I .

ção de tima.hip6tese· ~e que quanto maior a clivagem e a distribuição desi
gual de poder i,nfOrmal,.mais exten.siva, interrelacionada e articulada a
racionalidade substantiva basead'a em pape í,s organizacionais. (Esta hip6-
tese permitiria explicar, porque os achados de Tannenbaum concluiram que
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existe maior consenso, quanto a avaliação nos nlveis intermedi~rios e me
nor consenso nos nlveis hierarquicos extremos da organização, onde os
respondentes tendem a superavaliar o total de .controle atribulvel aos grE,

" ,
pos do extremo oposto). Isto traria de volta os aspectos teleológicos
implicitos na função da.racionalidade substantiva, dai a necessidade de
uma especlficação contextual desta hipótese geral, sempre buscando a re-
laçã9 entre os nlveis macro e micro, em correlação de propriedades estrE,
~urais\como o poder, as clivagens, ~s propriedades dos individuos, tais
como afiliação, realização e poder. Heiskanen é 'tentado a hipotetizar
ql1:ea predomi~ância de motiv~ção b~sica por afiliação tende a manter a
racionalidade substaniiva b-aseada em sentimentos, a predomin';'ncia da mo-

'tiv~ção individual pelo poder tende a manter a racionalidade substantiva
baseada em ~ormas, normativamente, interconectada e articulada, e a pre-
domin~ncia da motivação do 'achieve~ent' tende a manter a racionalidade
substantiva baseada em papéis e no !status' •. A discrep';'ncia entre os mo-

'tivos (ou certas atitudes) e o comportamentO real causado pelos fatores
estruturais pode ser uma explicação mais aceit~;el para a.estabilidade -
das mudanças que a simples w~~lise dos motivos ou do comportamento isola-
.do s , <,

A estratégia da ana.Lâ.se cont extual .demanda que os especifica-
dores das generalizaç5es e ~ipótese&'~~plricas devem ser selecionados .de
generaiiz'aç5es 'e hipóteses que. discutam o relacionamento das pr-oprLe da _.
·des da racionalidade substantiva e seus correl~tos, em outros sistemas '-
sociais limitrófes (superiores, paralelos ou inferiores). Isto leva a
i~vestigação de quais O'S sistemas sociais limitrofes que são relevantes
para fornecer estes especificadores das hipóteses empiricas, e quais os
tipos de especificadores os quais podem ser, as caracteristicas agregadas
da racionalidade substçmtiva do subsistema (sua extenção, tipo, organiz.§:.
çãoe articuiação interna e externa), as caracterlsticasagiegad~s dos
.sistemas sociais paralelos e.as caracteristicasglóbais do sistema sup~
rior.

Já.foi argumentado que os modelos de ~ntegração e de conflito
são bo~traditórios e'inconcili~veis, aO menos no atual est~gio ~as ci~n-
cias sociais. Os dois'mode16s são utilizadOs na an~lise organiz~cional
e Heiskanen notou a dicotomia existente na cl~~sificação dos correlatos
estruturais da'análise'contextual. Dicotomia que corresponde ~ classifi
c~ção 'sociológica dos modelos da integração e do ccn f Lí.t o , pois temos os
correlatos dimensionais, tamanho, complexidade e'diferenciação, que per-

o • •

ruitem ana Lã aar- a racionalidade aub stantiva em diferent es ni veis agregados,
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..
e os correlatos de clivagens e poder que modificam aS caracterlsticas dos
mecanismos de racionalidade substantiva.
r

"",' .Sabemos que a teoria organizacional sofreu o impasse das abo~
dagens cooperativas que consideraram o confiito uma fricção indesej~vel
e de abordagens que subscreveram a id~ia do confiito e consideraram os
sistemas administrativos mecanismos (necess~rios, ou não) de resolução.

A estrat~gia contextual oferece alguma elucidaç;'o para a sup~
raç~o deste impasse,' pois como Heiskanen afir-mou, 'AI though the idea of
integration and conflict·may help preliminaril~ to systematize and
organize con t extua'L empirical research, as such they cannot .gu i.de bheo'r-y
formation very farte (Ob.Cit. 1967:144). O estudo da racionalidade subs
tantiva envolve outras id~ias, tais como o potencial desenvolvimento dos
suportes da racionalidade, acima e al~m, de sua posição formal de supor-
tes, implican~o na an~lise dos fenômenos, tamb~m a nivel individual.Mas,

.\não só, a ril';elindividual. A investigação das causas da cooperação e

do ,conflito deve'necessari~~ente ser feita em diferentes nlveis agregados/

O problema da integração do ,modelo do ~onflito e da coope~ação
em m~l tir-los niveis de an~lise envolve' a necessidade de combinar os, mo d.e-.

los sistematicamente, de tal forma a nao reduzir os aspectos conflituais
a meras disf,unções na int egração, ou ver a integração' como mero reflexo
ideológic'o da supremacia do poder e da inevitabilidade' das clivagens.

Heiskanen oferece, um exemplo, por ele mesmo considerado não-
-realista, mas, interessante, para demonstrar como' seria possivel a .i.nt e
gra:ção das duas vertentes da abordagem sociológica~ Assim, devemos su-
por uma inter-relação entre os correlatos dimensionais, os correlatos de
poder e clivagens, os tipos de motivação individual, e as caracteristicas
da racionalidade substantiva' que um modélo geral deve ser capaz de estru
turar.

, .Supomos que a racionalidade substantiva baseada'em papeJ..s e
na motivação 'da realização, a racionalidade substantiya baseada em normas
e na motivação de poder, e a racionalidade substantiva baseada em senti-

.mentos e na motivação de afilia~ão, tendem a dar sup6rte uma a outra~ A~
',sim, uma alta motivação para a realização aparece com maiorprobabilída-

-. .. .
de em sistemas sociais com razões mais altas no~ correlatoi dimen~ionais
e de tlivagens, por seu turho a'motiv~çãó para'afiliação' aparecer~ quan-
do um sistema social .apresent.ar .valores.mais baixos para QS correlatos _ .
dimensionais e de poder~ Agora, v~mos supor que temos um sistema
os correlatos dimen~ionais,tamanho, complexidade, diferenciação,

onde
saO

"
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. . ~ .
bad xo s mas a clivagem interna' seJ~á'a1"ta e a racionalidade substantiva s~
ja baseada e ihterconectada por normas. A clivagem irá acentuar a moti-I'

~ação para o pedere referçar q mecanismo da racionalidade substantiva b~
'seadona nerma, podemos, entretanto, pensar que as clivagens se desenvol
vam continuamente, de modo, a afetar o sistema social paralelo, dividin-
do-o nos mesmos problemas e ao sistema superior dividindo-e em subsiste-
mas em conflito. Ocorrendo isto, podemos assumir que e sistema superior

.pessu~ altos. correlatos dimensionais e isto aliado ~s novas clivagens,r~
força a metivação individual para a realização e, portanto, uma raciona-
lidade substantiva baseada e interconectada. por papéis, isto..aLt;erará o
subsistema original impedindo q desenvelvimento da motivação. pelo poder
e da racionalidade substantiva baseada e interconectada por normas,o que
per sua v.ez pede conduzir ~ maior diferenciação e complexidade do siste-
ma social.

Héiskanen conclui que é utópico e, inteiramente fora de alca~
~e, no estágiO atua~, falar~se numa lei geral do tipo - Em todo o siste-
ma.social es relacionamentos do tipo (rl •• ~••rtJ.)ocorrerão entre as ca-
racterlsticas estruturais gerais (sl.'- •••s ).~ ~s caracterlsticas da, . n

.racienalidade substantiva ( ml.~ •••mn)' se a racionalidade substantiva ;..
dos sistemas sociais limitrefes preencher as condiç5es gerais (gl ••••gn).
Mas, paraconservarmbs aberta a possibilidade da formação de uma teoria
organizacienal contextual, devemes formular nossas generalizações e hipó

.. , e .... .' ~. .
teses de forma analoga, embora, .num nlvel de abstraçae menor,- como -' Em
um sistema social de tipo. S os relacionamentos de rI e r2 ocorrem en~
tre as caracterlsticas dá rac ionalidade substantivá "i e 'm2 e os corre-
latos cl e c2 ' respectivamente, se a racienalidade substantiva nos si~
temas sociais limitrofes b1 e b2 é do tipo .gl e g2 ,re~pectivamente.

Devemos começar f9rmulandono~sas hipóteses para sistemas so-
ciais homogenees, a.similaridade ou dissimilaridade destes sistemas so-
ciais conduz~ria, através da elaboração conceit~al e, através da deduções
entre generalizações e hipóteses ~ unificação teórica' e as leis gerais
do tipo proposto.

Heiskanen adverte, 'How far we can actually get towards ·a
general Law by f'o cus Lng only cn phenomena of aub s'tan t Lv e rationality and

··other structural characteristic~ o~ a social system in ~eneral, using
crude conc ept ual.Laat í.onwe hav-e outlined -above, is an iss~e that will be
eventually decided by actual research'.(Ob. Cito 1"967:147). Importa 9

. ,. .'. •..compromlsse com a anallse contextual, nao fechando a .teoria e circunscre-
vendo-a, apenas, a análise organizacional interna, mas especificando as

"
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generalizaç3es internas eas hip6tesesatrav~s d~ especificadores obti-
dos de generalizaç3es e hip6teses formuladas sobre a racionalidade sub9-
tantiva de sistemas sociais limitrofes. Embora, esteja sujeita a debates
a id~ia de que ~ possivel a acumulação ou substituibilidade entre siste-
mas sociais limitrofes com respeito ~ racionalidade substantiva, 'The
main point is that the specifiers keep the research 'open' and maintain
the contextual strategy of theory formation, which would prevent us from

,;falling into the trap of circular and non-informative theory formation'.
(Ob. Cit. 1967:148).

A vantagem da ancilise cont extual ~ que esta abordagem permite, '
incorporar e utilizar ao me~mo tempo a informaóão empirica observacional
e os dados experimentais, processando-os de uma forma dedutiva, a qual no
nresente estado das ciências sociais, ap~esenta-se como uma forma de de-
§env~lvimento teórico mais adequado que a forma indutiva, naturalmente,
menos "tolerante com relação aos fatores atipicos que procur~ randomiza;r.

,Heiskanen não ignora ao propor um novo paradig~a para a ancili
se organizacional que seus beneficios, só poderão ser provados pela pes-
quisa emp Í'rLca , 'which â s still to come'. Sabemos, também, que a força

,do paradigma behavioristaé institucionalmente imensa. Por sua vez a
,analí.se dialética tem encontrado fértil apoio "filosófico e politico que

Lh e perI?ite aspirar a consolidação d'e um paradigma de ancilise organizàcio
nal, {gualmente, ~orte e dispo~to a conquista! apoio institucional.

'Cabe ~ ancilise metodológica, num pl~no analitic~ e classific~
t'ório, indicara possib,ilidade de real identificação dos elementos empf-
ricos denotados pelos conc~itosdestes paradigmas e o exame da aplicação
de modelos, e a formulação de generalizações é hipóteses. O paradigma de
ancilise prbposto p~rHeiskanen, sob a denominação de estratégia contex -

, c'tUal repousa na assertiva de que e posslvel analisar, analogamente, em
diversos niveis agregados, a sociedade e em seu interior as organizações,
a pa.rtir das caracteristicas atribuidas ~ racionalidade 'substantiva webe-
riana. A primeira caracteristica dos mecanismos sociai~ da racionalida-
de substantiva ~ seutipo, uma ancilise preliminar identifica aS,organiz.§;.
ções como pertencentes a um tipo de racionalidade substantiva baseado em
papéiS, embora não seja desprezivel a influência das n'ormas ou sentimen-
tos organizacionais~ A prQposiçio de Heiskanen busca, ,através das an;li
ses dç intercoriecções entre 'os suportes da 'racionalidade substantiva es-
tudar- a estrutura organizacional, desvian'do ~ atenção de s'Ua tarefà te-

. '. . . .

leológica, funcionalista e'caminhando ero di;eção de uma an;lise causal -
real ou, ao menos, correlacionaI. Isto é feito para que a ampliação da
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teoria organizacional possa se dar sem encontrar os obst~culos, j~ apon-
tados, com relação ao f'un cLona Ldsmo e ao behaviorismo. Para a ana'lí se -
contextual os fatores que influênciam e alteram as caracteristicas da r~
cionalidade substantiva não v{sam de modo exclusivo a efetividade organi
zacional, estas conecções entre os suportes da racionalidade substantiva
não carregam a conotação de absoluta efetividade. Assim, a an~lise orga-
nizacional não deve preocupar-se, apenas, em identificar os pontos de l~-

i

,ração efetivos entre a organização e seu ambiente relevante.

Heiskanen tenta, no capitulo VIII, de 'sua monografia, esboçar,
teoricamente, a aplicação de an~lise contextual,' para o estudo das orga-
nizações do serviço pub Lã co, Para tanto, se utiliza de uma interpretação'
teleológica diluida, fugindo, portanto, aOS ,problemas do estrutural fun-

, .cionalismo na anal~se parsoniana.

Diferentes elementos do sistema de administração p-l'lblica -.sao
~ . "

interpr~tados com() componentes dos mecanismos de racionalidade substanti
~a' da sociedade global, e a ênfase se d~ na identificaçãoemplrica dos

'mecanismos subsidi~rios e complementares da administração'p-l'lblica. Esta
identifica.ção emp Í'rLca pod.e dar-se, atrav~s da ext rapo'Laçiio , a partir de

'- ,

uma ampla variedade de sociedade::;;modernas, de uma lista tão completa
q-uanto possivel de 'funções'abertas' dos v~rio.s papéis no sistema de admi
n í.st r-aç ao pub Ld ca , Examina~~se-ia, ,então, qua í.s dest es papéis não -.aao

desempenhados pelo sistema real, tendo a preocupaçao de lOCalizar meca-
~ismos complement~res e subsidi~ri6s que tomam lugar d~s funções não exer
cidas.

-Estima-se, e'ntão, as n eceesLdad-ee -sociais gLob ai s das diferen
tes sub-áreas da administração pública e sea investigação encontrar
'deficit', tenta-se explicá-lo, através da existência de mecanismos com-
plementares e subsidiários da administração pública, explicados como'pe,E.
tencentes aoS mecanismos sociais globais da racionalidade substantiva.

Outro modo de anáiise, consistiria, em ver aS coalisões de gr~
pos ria sociedade, como reveladoras das interconecções básicas da rac í.ong,

lidade substantiva social. He i.akaner; afirma que, os dois modos de identi
ficação demecanismo~ complementares e subsidi~rios na administração p-l'l-
bLã ca podem ser combinados'. Mas, a utilização dos dois modos de forma
. . , . " - ,,independerite dara.como resul fado; uma id:é'Ilti.ficaçaomais 'conf Lav eL destes
mec anâ smo s , .que dotam "a an~l,ise de uma riqueza' emp{ric'a que lhe era neg~
da pelo funcionalismo estrutural. Pois, ·tais mecanismos não são de algum
apenãs disfunçõe5 do sistc,ma, mas 'fazem parte' ,dos desdobramentos de ra-
cibnalidadc substantiva na sociedade •.
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Uma vez identificados os mecanismos subsidi~rios e complemen-
tares da administração pública," em relação ~ sociedade . .total, , ,

e necessa-
rio verificar em que extensão os achados emp:Lricos obtidos, realmente
correspondem as definições teóricas da an~iise contextuai. O objetivo
teleológico diluido, é sempre a manutenção da racionalidade substantiva
social. A an~lise deve-se processar em diferentes n{veis agregados, ini
ciando pela identificação emp{rica do grau de organização interna do sis
tema de administração pública, localizando ~epois os mecanismos subsidi~
rios e complementares na administração pública, e por fim r.ealizando as
conecçoes aos mecanismos de racionalidade substantiva da sociedade global.·

A·primeira parte da an~lise estaria preocupada com a identifi
cação dos suportes da racionalidade substantiva, através da an~lise dos
mecanismos de organização de papéis. Quanto aOs mecanismossubsidi~rios
e complementares dos sistemas de administração pública, este~ são basea-
dos niio em papéis, mas em normas ou· sentimentos, IA more detailed
investigation would demand the study.of. the determinants of the closeness
of the ties of Ln be.rconne ct Lon : in the cas of norms, e s g , the study of
the visibi.lity of the norm compliers· (b~arers of aub st an t í.ve rationality)
and ln th~ case of sentiments the rat~ of interaction a~d similarity or
dLs sí.mí.Lar-Ltry of the interaçtors (bearers of substantive racionali ty I)•
(Ob. Cito 1967:160).

Vemos que Heiskanen·trabalha com as definições conceituais
·cl~ssicas da sociologia, mas a metodologia que. utiliza· retira os concei-
t.osb~sicos ·da ana.l í.se organizacional, como autoridade, comunicação, ce!!.
tralização·e de.scent r-a Id.z.açao , do interior de uma análise fechada e pro-
cura vincul~-los a outros n{veis agregados da sociedade mais ampla.Pois,
por exemplb, a caracteristica de extensão dos mecanismo~ da racionalida-
de substantiva mede a .razao de pessoas, tanto no sistema· de administra -
ção pública, quanto em seus mecanismos complementares e·subsidiários, em
·relação a uma população total de uma dadasociedadé.

Heiskanen, como vemos, procura estudar a administração públi-
ca utilizando um esquema metodológico que procura identificar os elos e~
trebs diferentes subsistemas sociais fornecidos pelos diferentes tipos

.de mecanismos de racionalidade, baseados em normas, em sent Lmerito s , em
.papé·is e os di.f ererrtes tipos 'de intercon·ecções .entre os suportes desta

.
racionalidade substantiva. An~lisa, também, as caracter{sticas de orga-
nizaç~o destes mecanismos que ~stãci intimamente ligadas ~s .f or-mas de in-

. . . . .
terconecção dos suportes da racionalidade stibstantiva,de tal forma que,
quanto maior for a continuidade entre 'os vsupor t es da racionalidade matí or
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o grau de organização dos mecanismos da racionalidade. A caracterlstica
de ext~nsão procuraria medir o nÚmero de elos de ligação existentes entre
o s í stema tde administração pública e a sociedade global. Isto cumpre o
propósito de estabelecer as ligações entre o nivel macro e o nivel micro,
entre o nivel individual e o nivel social da análise organizacional, evi-
tando-se desta forma a redução teórica.

A articulação, como caracteristica dos mecanismos da raciona-
lidade substantiva refere-se ~srelações entre os suportes da racionali-
dade ou ao seu relacionamento com o resto do'sistema social. Esta carac-
teristica pode. ser tratada pela análise das. ideologias dominantes no ser-,

yico ~Úblico e das necessidades de legitimação, no caso dos mecanismos
complementares e subsidiários, das normas e dos. sent imentos grupais. As
diferenças entre as ideologias expressas e o comportamento real seriam
dadas pelas correlações, em diferentes niveis de análise. Poderiamos pe~
sar, como isto, enriqueceria análises análogas aO estudo clássico de .

. \ Selznick sobre a TVA.

Dentre os correlatos sociais'.da' racionalidade substantiva, o
tama,~o d~s comunidades responde pelo maior grau 'de bl,lTocratização. Numà
hipóteses empirica a ser testad~, a co~plexidade e a difetenciação social

. . . . .
forneceriam junto com o tamanho as. possibilidades comparativas do estágio
.atual de desenvo.lyimento dos sistemas de administração p~blica em socie-
dades .diferentes.

A análise contextual utiliza, também, os correlatos sociais da
distribuição de poder. Sobretudo do poder informal. Identificando loc.§;.
lizações, posições de poder na estrutura total do sistema social, através
das quais, individuos ou grupos .podem obter respostas mais satisfatórias

.do que 'seriam as esperadas com base na assí.met ri.alegitima: dos mecanis-

.mos da racionalidade substantiva. Helskanen procura ao' realizar a análi-
se do poder informal incorporá-lo a sUa tentativa de construção de um pa-
radigma weberiano, fugindo, portanto, ~ análise da informalidade construi-
da pela paradigma behaviorista que transformou a est:rútura informal em me-
ro proc~sso\ cuja explicação é encontrada nas teorias da psicoloôiaso-
cial.

A continuidade do poder informal, em. diferentes niveis.agreg.§;.
dos, é para H~iske~en~ suacaracteristica básica. Pois, quanto maior for
a continuidade deste poder, em diférentes subsistemas interligados, maior
o poder 'e'mais' relevante sua dâetr í. buiçãà .corno fator determinant e das
caracter:Lsticas da .racionalidade s"ubstantiva que sabemos é o axioma te-
Le oLóg Lco de aua análise. Heiskanen diz, 'W"e can assume that in any
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society there are such decisions made on the socletal leveI that are
'comunal' directly or indirectly to alI societal subsystems, i.e.concern
the leveI and type of inter-subsystem activities, their corrdination and,,
control'. (Oh. Cit. 1967:165).

O que se procura é identificar e medir o poder informal -nao
apenas a nIvel grupal, mas a nIvel social. Lembramos que na ciência p~
lltica e na sociologia existe a preocupação com grupos informais,ou eli-

-tes no poder, I?as, não se tem perguntado gual é a real distrib'Ldção do
poder informal n'a sociedade. Empã rí.cament e,"a resposta a esta pergunta
exige à localização dos pontos estratégicos na estrutura social que po-
~em controlar os fatores necess;rios a realização de diferentes decis~es
nO plano econ~mico,polltico e social e tentar determina~ que indivIduos

'e grupos além dos decisores formais podem controlar estes fatores. Para
encontrar os pontos estratégicos é n ecessar-La a ~tilização conjunta da
abordagem reputacional, perguntando-se e sujeitando-se ao viés das ima _

\ '

&,ens autoidealizadas; e da abordagem das·an;lises das decis~es, que traz
~onsi~o Q viés da formalizaç~o das'decis~es.

.... '" A é:l,n;lisecontextual perrriitefazer uma sociologia do conflito,
sem a redução aum fator determinante, como por exemplo, o domlnio do
econ~mico que é uma macro':'reduç~o.

Outro correlato social da racionalidade 'substantiva que permi
te desenvolver a an;lise em diferentes nIveis agregados; se encontra no
conceito de clivagem. Identificando-se o grau de clivagens sociais,atr,ê,.
vés 'do nÚmero e da continuidade dos casos de conflitos de legitimação na
soci~dade.Isto permitiria desenv6lv~r a an;lise'dos processos'de insti
tucíonalização, em diferentes nIveis agregados.

A identificação dos correlatos sociais da racionalidade subs~
tantiva envolve, evidentemente, problemasmetodo16gicos ~omplexos, sobre
tudo de mensuração de seus efeitos em diferentes nIveis agregados que não
sejam redutIvei~ ao plano macro ou micro da an;lise organizacional.

A pesquisa organizacional, s6 poder;, entretanto, ser feita,se
o sl.!-portete6rico,estiver consolida-do. E é evidente que não est;, pois- (-as formulaçoes de Heiskanen permanecem ao nlvel das especulaçoes sobre _
as possibilidades de um novo parádigma da an;lise institucional.

A relevância dos diferentes subsistetnas como fonte de especi-
ficadores da rac ionalidade substant Lva e inegitvel.,'mas ao alocar estes _

. .
especificadores é' necessar-Lo considerar, aperias os subsistemas relevantes
que possuem mecanismos internos de racionalidade substantiva e que podem
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oferecer espec.LfLcado r-e s para as general.izações ou hip6teses concernentes
a racionalidade substantiva social. A escolha dos subsistemas reside,po~
tanto, na escolha de um modelo do que & ,importante investigar a esta es-
.coIha e absolutamente 'paradigm~tica, fundada nos axiomas basilares da pe~
quisa e indagação cientifica. À falta destes axiomas b~sicos, a especu-
lação de Heiskanen restringe-se a pensar num nÚmero pequeno de subsiste-
mas e na utilização dos especificadores, apenas, para o estabelecimento
de comparações entre as similaridades ou dissimilaridades dos subsistemas
sociais e não para a exploração do valor agregado de suas caracteristicas
de, recionalidade substantiva.

Sem dúvida, a preoc~paçao de Heiskanen toca num ponto metodo-
16gico crucial, quando afirma a relevincia da explanação dos tipos
conecções dos m~canismos da racionalidade substantiva em diferentes

de

veis agregados. Os problemas da informalidade do poder, por exemplo,qua~
do vistos pelo método da indagação direta, tendem a ser confirmados, se

'vistos pelo ~étodo deciéional, desconfirmam-se no pluralismo. Or~, se
p"ossuissemos uma'clássificação das co~ecções sociais existentes poderia-
mos estudar melhor a exist~ncia e as diferentes ca~acteristicas dos me~
cani~mós -Ia racionalidade substantiva que intervém na~ inter-relações en-
tre os,macros e micros subsistemas. Heiskanen pergunta em que extensão
podemos distinguir entre o que chamamos, arrt er í.or-men t e , mecanismos sub sL
"

diários e complementares da adnrí.n í.s t r-açjio tpub lí.ca e os' sistemas ,de poder
informal na sociedade. A Única distinção encontrada.est~ no aspecto de
legit3..rriidadedos primeiros mecanismos e relação aos últimos, sua ace.ita~
ção geral pelos individuos e grupos de diferentes subsistemas como meca-
nismoi de coordenação e controle das inter-relações. Neste caso, podemos
pensar, apenas, na Lrrt er-con ec ç ao. dos portadores da racionalidade substan,
'ti.va. Sem, ao mesmo 'te'mpo, considerar a racionalidade dentro de sistema
'que os supor t es formam por sobre e al ém de suas int ercon ecçó es como su-
portes da racionalidade substantiva.

H~iskanen hipotetiza que o sistema de poder informal e os me-
canismos, sociais da racionalidade substantiva ~odem ser concebidos como

,sistemas em competição. Assim, 'é possivel esperar que o aumento do grau
" de organização do sistema de poder informal leve ~ diminuição da co r-r eLa

, ,

ção entre a diferenciação social e a ext en sáo cda racionalidade substanti
va. \.

Certas articulações'dos mecanismos de racLona Ld.d ad e sube t an t i .

va tendem a favorecer o' desenvol virn ento de subsistemas informais entre _
os suportes da 'raci'onalidade substantiva. Heiskanen 'observa, 'If we
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recall that the type of articulation can be conc e.í.ved rt o be largely
dependent on the societal correlates of substantive racionality, and
these relations, in turn, may be modified by the presence or absence of,
informal organization of the bearers of substantive rationality and its
characteristics (type, extent, organization, etc.), we get a glimpse at
the dynamics of contextual theory formation'. (Ob. Cito 1967:172).

Os correlatos sociais são a complexidade, a diferenciação e
-a clivagem social e tais correlatos estão baseados nos valores sociais -

de diferentes subsistemas. Çontudo, não podemos 'simplesmen'te supor que
as relações entre as caracteristicas da racionalidade substantiva social
€lOS correlatos são 'um dado ' que não necessite ulterior investigação. E

Uma'investigação traria de volta. os dois modelos tradicionais da an~lise
sociol~gica~ o modelo da integração funcional eo modelo do conflito. A
aplicação fechada destes modelos tem conduzido a uma esterilidade metod~

.l9gicá paralizante. Talvez o grande mérito das proposições de Heiskanen
es't eja na busca da unificação dos modelos de integração e i cL'í.vag em , ao

.menos; no estudo dos mecanismos da racionalidade substantiva social. E
isto significa voltar ~s origéns weberianas e buscar a constituicão de um .
aute~ticoparadigma weberiano, a~é h0je nao encontrado. Isto se dar~
metodologicamente, através de hip~teses formuladas sobre os relacionamen.-
,tos entre as caracteristicas da raci.~~alidade substantiva weberia::la, E,;eus. .' . .

correl~tos sociais, e os subsistemas especificadore~.. Uma das hip~teses
-pz-opostas por He i.skanen fornece um interessante' exemp l.o, A diminuição' do
conflito declàsses ocorre em razão da burocratização das classes e do
impacto potenc:Lal deste' fator sobre o sistema de administração pública.O
sistema de classes interconectado pelo mecanismo normativo da racionali-
dade substantiva, tornado subsistema, é rela~i~nado, através dos especi-
ficadores que oferece para a análise da inter-relação entre aS caracteri~
ti~as da racionalidade substantiva social (ad~inistração.pública e seus
~ecanismos complementares e subsidi~rios)e os diversos correlatos so-
ciais, sobretudo, nestes casos,as clivagens. Podemos,portanto, falar

de existência de mecanismos de racionalidade. substantiva e variações de
suas. caracter:isticas .no interior das classes sociais tornadas subsiste-
mas. Importa, sobretudo, identificar estas.classes sociais relevantes-

. .

como su~~istemas que. podem p~oporcionar ~specificadores. para as general{
zaçoes sobre .a·racionalidade substantiva social: e seus.·correlatos.

Ao nivel microprecisariamosinterligar ~ t~or~aunificada as
mot ivações individuais, .ut ilizando· o individuo corno correlato mediador. .
entre as idéias de integração e do conflito.
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'Heiskanen, claramente, adverte sobre a incipiênciade suas hi
1 póteseS,iniciais, 'Before one could obtairi testable, informative

,~ypotheses'one would have strategy in breaking down these general
'hypotheses and indicating the mutual relationships of the specified
hypotheses. Needless to say, this attempt is outside the scope of the
present treatise'. (Ob. Cit. 1967:179)

A an~lise contextual exige que os especificadores das hipóte-
ses. sejam retirados ,de, um outro nivel agregado, que o da hipótese que
se quer testar, isto impede o surgimento de definições operacionais tau-
tológicas, ,disposicionais. Contudo" implica qu.e os especificadores de-
vem ser, de prefer~ncia teoric~m~~te, relacionados em seu próprio nivel
agregado a outros fenômenos, para que possam'o~ter seu, significado empi-
rico independente de seu uso como especificadores.

Quanto a 'técnicas de pesquisa, a estratégia contextual neces-
,\sita reunir dadoi observacionais a dados obtidos experimentalmente. Sobr~

,tu~o, a n Ív eL 'indiv,idual e na sua relação com os demais niveis agregados.
Saos' especificadores a n:1vel de subsistemas tiverem significado emp~ri-
co indeuendentes as generalizações não serão tautológicas, e isto,ao me-

,nos' teoricamente, indica o valor informativo e pragm~t~co dasgener~li-
~açoes contextuais.

{ ,Parerie~nos; entretanto, não obstante~ o fasc1nia das proposi-
. ; .

çoes de Heiskanen que a ampliação da teoria organizacional, e mesmo a

cons tí.tuí.çáo de um novo paradigma de ana'Lf.s e , não podem depender de com-
,parações extensas entre so c í.edades diferentes, ou de SUas caracteristicas
estruturais e as caracter:1sticas de racionalidade substantiva. Não, acre
dí.tamo s , que os problemas en con t r ad'os fossem' grandes, ma s , provavelmente,
não' ãn supe r-ave í,sna análise' contextual., Par-ec e -noa , ao contrário,

,tas compa~ações não obstan~e sua fidelid~de ao esp:1~ito'weberiano
inócuas, e podem ser perfeitamente substituidas pelas hipóteses já

que e~-sao
exis-

tentes sobre os modelos de sociedades. Apenas competiria ao novo paradi~
.~a test~-las em justaposição a outras hipóteses relat~vas a outros n:1veis
, agr'egados,

De certa forma, tal como aeiskanen j~ observara, em relaçio
aOs dados quantitativos, a'an~lise fatorial se apresenta como a melhor
técnica, para analisar o impacto da s interconecções en tre os fenômenos
so cLa í.ss

Isto, segundo o próprio. Heiskanen, pode 'conduzir para IA kind
of equd Ldbrí.um app r-oach , a Lthough pr'o bab Ly in a very, weak s en se ", E par.s:,
ce-nos que esta se ja, justamente sua melhor qualidade, J2.0ipa estrnt ée;ia
contl1xtual nm1l1in ° campo teórico, na medida em 9110, cnfrnquccc c dilui
~ posturas E.aradi mát icas rad:i.cais fechadas e srt re ã télS.,



J~ tivemos oportunidade de discutir OS problemas metodo16gicos.
do funcionalismo, e apresentamos a domin~cia metodo16gica do behaviori~
mo na teoria organizacional. Ambas as posturas são reducionistas e apre
sentam os prob~emas apontados por Heiskanen. Por seu turno, ~s crlti~as
feitas a ~stas teorias organizacionais são, tamb~m reducionistas ao ni-
vel macro-social da análise. As sujestões de Heiskenen apontam na dire-
ção da possibilidade da conciliação entre os niveis micro e macro da aná
lise organizaGional, tornando possivel a ampliação da teoria. As difi-
culdades são enormes, e até onde sabemos, empiricamente, os dois niveis.
continuam separados,registrando-se, ora a dominação de um, ora de outro,
tornando bem fr~ei~ as teorias, e muito aparente a argumentação ideo16-
~ica.

'Theoretical Approaches and Scientific Strategies in
Administrative and Organizational Research' tem o supremo m~rito de indi
Car a import~ncia dos estu~os metodo16gicos. que focalizam as diferentes
bases 16gicas e filos6ficas 'dos .diferentes paradigmas e estratégias c.ie~
tifi~ase s~~s'repercussões sobre a formação da teoria.

A base filos6fica que pretende construir um novo esquema met~
do16gico consiste na necessidade de teorias explanatórias mais amplas, o
que leva a contrastar dois tipos de e~trat~gias ciéntificas rivais, e e~
trat~gia redutiva e a contextual, e a afirmar que a red~ão metodo16gica
cond~z ao cerceamento das possibilidades de ampliação teórica levando a
estagnação pela diminuição do conteúdo pragmático de aplicação e as tau,
tologias peia- redução do conteúdo informativo da teoria.

Não é necessário enfatizar, ainda ~ais, a im~o;tância de estu
dos metodológicos, focalizados nos fundamentos lógicos e filosóficos dos
diferentes paradigmas e estratégias cientificas de formação de teorias _

."'. . .em ClenClas SOClalS. Heiskanen lembrou, corretamente, a necessidade de
uma metalinguagem metodológica Objetiva e coerente que não assuma 'apriori'
qualguer abordagem e passe a criticar as demais, com base no assumido.

A comparação entre as estratégias redutivas e contextual ten-
ta atingir o objetivos da ampliação do conteúdo explanat6rio das teorias
organizacionais.

A predomin;ncia de conteúdos não-informativos na teoria orga-
nizacionalse deve ~s preocup~çõis com a aplicabilidade dos abhados te6-
ricos, 'In descriptive theory formation this emphasis on the application
value leads to artificial closure of theory formation, which in turn,
results in the adoption of reduction strategy that leads to a dead-end
in theo~y formation'. (Ob. Cito 1967:186).



Para Heiskanen, 'a teoria organizacional preocupada com pres _
supostos de aplicação prática recorreu a uma estrat~gia redutiva (macro,
QU micro redutiva) •.o Que resultou numa estêrilidade teórica e na acumu,,:
lação ae generalizaç5es e hipóteses não-informativa~.

Heiskanen inventariou os conceitos e os modelos teóricos que
poderiam ser útei's no desenvolvimento de uma abordagem teoricamente aber
ta, usando-se a estratégia contextual que vincula, entre si, diferentes
niveis'de análise ampliando o conteúdo informativo da teoria. As teorias
da burocracia parecem, para Heiskanen, implicar, ainda que de um modo em
brionário, a estratégia contextual.

Existe uma oposição, quase diametral; entre a posição popperi.§:.
na e a estrat~gia contextual proposta por Heiskanen. Popper defende uma
po sí.çjio racionalista~ normativa que na teori.a das organizaç5es está repr~
sentada pelo paradigma behaviorista. Existe, contudo, uma similaridade
nas posturas de Heiskanen e Popper quanto ~ critica ao historicismo e ao
fato des~a po~tura constituir s~rio risco a ampliação teórica,

' .

'Historicist approaches are considered to be thpse that try to explain
and,predict social phenomena with the aid of suppos~dly absolute trends
that are assruned to be extrapolated from historical data on the macro
level'~ (Ob. Cit. 1967:187).

Popper, também, condenou as tentativas de justificação teóri-
ca do historicismo, através de sua alegada redutibilidade ao psicologis-
mo em,niv.el individual. O historicismo e'a utópica engenharia social que
pr-opôe são, na realidade uma macro-redução teórica.

Mas, Heiskanen percebe, nao obstante estas similaridades en-
tre seu pensamento e o pensamento popperiano, serissimas divergências
'The difference between Popper'sand. our analysis is, however clear,

First, we assign more methodological val~e to the relatiQnship. between
practic:al con cer-ns :and approaches to theory formation and try to deve.Lop

a general typology of these relationships. Our subsequent analysis
leads us to oppose the very approach Popper considers 'right' or 'most
fruitful' for social sciences, and to defend an approach that would
probably be anatih ema to Popper'. (Ob. Cti t, 1967:187)

A abordagem popperiana na teoria organizacional favorece a
investigação da tlógica da sit uaçjio' (lógica geral da escolha racional e
a pesquisa dos 'resultados inesperados'das aç5es planejadas' tão caract~
risticasdas abordagens racionalistas calcadas no individualismo metodo-
lógico. Popper, em seu trabalho 'The Poverty of Historicis~ considefa
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a ligaçio t~brica entre os niveis macro e micro posstvel, mas impratici-

vel, ao menos, no presente estigio dasciên~ias sociais. Heiskanen cri-
tica Popper, pois ~lém de sua critica ao historicismo, nio ofereceu uma
opçio metodolbgica para as ciências sOciais, 'Even if we take into
consideration the fact that the positive approach Popper offers is only
a by-product of his astute criticism of historicism, the logical grounds
he offers for the adoption of this approach are illlexpectedly weak'. (Ob.
Cit. 1967:187). Popper acredita que a racionalidade faz decrescer a com
plexidade dos fenômenos humanos, facilitando a c?nstruçio de modelos sim
pIes de interaçio e a investigaçio dos desvios da racionalidade, quando
ocorreram, sem que exista necessidade de recorrer ao método bastante que~
-tionivel da reduç áo p sí.co Lcg í.c a , ou a uma teoria de comportamento psico-
lbgico. Procuraremos verificar, quais abordagens na teoria organizacio-
nal se conformariam melhor aos canones popperianos, embora acreditemos _
que em sua maioria as teorias org~nizacionais recorrem a uma teoria psi-
coLcg í.c a subjacente.

Todo cientista social sente necessidade de padrões metodológi
cosmais amplos que os oferecidos por Popper. Heiskanen a~mite que esta
necessidade fica insatisfeita se a base da investigaç~o cientifica con _
sist Lr, apenas no individualismo me t odoLog Lco 'de cunho racionalista, "I'he
approach Popper favbrs leads to reduction strategy (alth6ugh not
necessarily psychological reduction) and non-informative explanation '.
(Ob. Cit~ 1967:188).

Heiskanen nao aceita a versi6 de que a posiçio popperiana se-
ja a Única compatível com o individualismo metodológico, pois os postul~
dos desta postura metodológica sio incorporados em sua estratégia contex
tual que procura entender todos os fenômenos coletivos, em razio das a-
ç5es e interaç5es di individuos singulares, segundo as tradiç5es e per

- • • ccepçoes destes 1nd1v1duos, 'It is only a methodological necessity, the
desire to develop broader, non-tautological theories, that makes us
operate on different aggregate leveI, not the 'mystical' idea of according
independent existence to social collectivities. But, as a matter of fact,
we must not allow the 'mystical' idea of niethodological individualism to
derail us .from the track we considerto be soun d from the point of view of
the philosophy of science'. (Ob. Cit. 1967: 188).

Aponta as contradições popperianas, aO lembrar que Popp~r,. ao
pri~ilegiar o' individualismo metodológico ~as ci~ncias sociais, ~retendeu
argumentar com a necessidade de defesa do liberalismo e da sociedade de-
mocráti.ca, mas sua postura', quando aplicada ao campo especifico da teoria
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organizacional tem sido acusada, justamente, por sua Lnc'apacLdad e demo cr-a
tica., Porque; ao ver de muitos cientistas sociais, justifica a ideologia
da elite dirigente,auxiliando na manipulação dos individuos e do seu sis
tema de valores. Heiskanen lembra que a escolha da racionalidade 'como
fundamento da análise social, não é em si mesma racional, mas consiste nu
ma opção metafisica por um valor determinado. Neste caso, a própria ra-
cionalidade.

Heiskanen não concorda com a exclusão do nivel macro da inve~
tigação cientifica, tal como foi proposta porPopper baseando-se pratic~

-' c· • '.mente, na premissa de que nao e posslvel prever o curso da hlstorla hum~
na, porque este curso é influenciado pelo crescimento do conhecimento h~
'mano que é impredizivel, torn-ando falhas qualquer predições históricas.

Neste ponto, a conclusão de Heis~anen é estritamente weberia-
na, pois e certo, que o próprio Weber não concordaria com a exclusão do
nivel histórico na pesquisa sociológica.

Em' termos da aplicação dos resultados das pesquisas, interes-
sa ~ análise sociai, nao apenas poder intervir no nivel micro, como de
certa maneira, já é possivel, a partir das abordagens racionalistas. Mas,
interessa, também, informar a aplicação a nivel macro, co~trolar e predi
zer os processos de 'mudança social mais amplos. ,Sem contar os efeitos
sinergisticos que a aplicação alternativa, em nivel macro e micro, pode

. , t·trazer as teorias contextuais que vinculam varios nlveis agregados.

Heiskanen procura dotar a teoria das organizações de uma teo~
ria geral de sociedade e também, de uma teoria das ideologias administr~
tivas. A incorporação de uma teoria de sociedade e de uma teoria das
ideologias pode efetivamente evitar o reducionismo na teoria organizaci~
nal.

I
l
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Ao discutirmos os problemas de mensuraçao nas ciencias so-
ciais, a questão mais importante envolve o distanciamento entre técnicas
de pesquisa e teoria. cApenas o operacionalismo extremo cre ser posslyel
o processo de mensuração sem uma teoria explicita. A principal contri
buição do operacionalismo e do empirismo extremado consistiu em chamar a
atenção para o problema da mensuração. Sem um critério adeguado de medi-
da toda teoria Rermanece não test~vel e.mesmo tautológica. Sabemos que
mesmo no inte~ior de um paradigma uma ampla gama de teorias oferecem-se
como alternativas. - -Apenas, os processos de mensuraçao serao capazes de
indicar as teorias mais bem constituidas e suscetíveis de desenvolvimento
futuro. O problema fundamental, no entanto, est~ na capacidade de cone~

. -,,,
·tar n Íveis de abstração intei~amente distintos e que não estão ligados _
diretamente. O operacionalismo é, neste sentido, uma facilitação engan~
sa. Em situaç5es causais simples, onde a co~relação entre os indicado
res pode. ser produzida, por apenas, uma vari~vel, procedimentos opera _
cionais, tais como a an~lise fatorial podem ser usados. Mas, em situa
ç5es· mais complexas precisam ser encontradas alternativas metodológicas
mais sofisti6ada~.

Assim sendo, a est:;:-atégiacontextual foi apresenta como uma
alternativa. Pouco importa, que tal·estratégia metodológica seja ainda
incipiente. Sua relevância metodo~ógica é crucial se procurarmos nos li
bertar das opç5es pàradigm~ticas,reducionistas. fi. posição operacionali~
ta foi defendida em sociologia por Lundberg, 'Foundations of Sociology',.
1939.

-, -Este·àutor afirma, enfaticamente, que a mensuraçao era uma forma
de definição". Assim, por exemplo, a inteligência é o que.um teste de QI
mede. Eddington assume o pressuposto de que as vari~veis devem ser defi
nidas, através do modo, como são recor~ecidas nos testes operacionais •
Bridgman, em 'The Logic of Modern Physics', 1927, ac-red i,tava que ao mu-
dar a operação de medida, estariamos modificando os conceitos. Deste mo
do, a essencia da explanação consistiria em reduzir uma situação comple-
xa a uma situação familiar. O operacionalismo pode conduzir a situações
absurdas. Deixando ao arbitriodo investigador toda e qualquer definição
necessária. Northrop, 'The Logic of Science and the Humanities', 1947
disti~gue na história das ciências, conceitos por intuição que denotam

- c •propriedades, dos conceitos por postulaçao caracterlstlcoS de uma teoria
formulada dedutivamente. Estas duas fO:!'masdistintas de denotação e co-
notação devem ser reunidas pelo que Northrop chama de 'correlações epis-
t~micas'. T~is correlaq5es não são, nem inteiramente 16gicas, nem dire-
tamente observáveis. Sendo convencionais. .Portanto, a linguagem cientl

O resultado disto, é gue na"fica comporta duas diferénteslinguagens.
\
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nhuma proposição de uma teoria é diretamente testável. O processo que
parte. de proposiç5es t~6ricas para cheg~r a hip6teses test;veis est~ lon
ge de ser simples, ou mesmo natural.

Sem dúvida, ciências pouco formalizadas, como a teoria organi
zacional, podem eventualmente, recorrer a métodos de operacionalização,
como á ana'l i.se fatorial, e discutir os resultados da ana Ld se, sem um ·qu§;.
dro te6rico muito definido. Contudo, subjacente a estas an;lises iremos,
sempre, encontrar a teorização da 'ciência normal'. Rupturas paradigm;-
ticas necessitam estra~égias metodo16gicas mais refinadas. Sabemos que
em metodologia, o conceito· de confiabilidade é construido a partir da.
noçao de definição operacional. Igualmente o conceito de validade e ob-
'tido, operacionalmente, .atr-avea da int errelação de do is procedimentos o-

peracionais, ou dois conceitos intuitivos. Do,ponto-de-vista 16gico ou
te6rico a validade d~ uma ~edida, ou seja, de que o procedimento de medi-
da r.ealmente mede o que intenta medir, é meramente consensual. Qualquer
correlação epistêmica necessita de um· conjunto de operaç5es de medida con-
fi;vel, e de uma série de pressupostos te6ricos consensuais. Dai, a in~

1

vitabilidade do paradigma cientifico. Nas ciências sociais o problema
'"ve-se, ainda, agravado.

Para Cicourel,· em 'Method·and·Measurement in Sociology', os
conceitos te6ricos da sociologia permanecem ambiguos e divorciados de sua
mensuração nas situações de.pesquisa, 'Current measurement in sociological
research .may be of value in providing intuitive knowledge about the

'-

structure of theory and the proper sets of relations between elements of
the theory but the measurements and the theories to which they are
supposed to be related remain ambiguous because they are not.related by
what Nagel calls 'explicit rules of.correspondence'. Cicourel(Ob. Cito
1964:4). ~orias axiomatizadas, ou explicitas, são virtualmente inexis-
tentes em sociologia. E as teorias implicitas, embora, possam conter:
leis e interrelações entre sua~ afirmaç5es descritivas e suas definições,
carregam a ambigUidade referente ~ falta de sistematização de sua estru-
tura conceitual e de seus critérios externos. Apoiando em artefatos, co
mo tipologias, suas contradições internas.. Um sistema axiomático não re
quererá interpretação, se for constituido, apenas, por termos l~gicos
traduzind~-se, portanto, em verdades 16gicas ou tautologias. Se o siste
ma axiomatizado contiver, também, termos descritivos deverá ser interpr~ .
tado, requerendo que se demonstre acorresp6nd~ncia, entre elementos,re-
lações e operaçoes dos sistemas 16gico e dos sistemas substantivos. Uma
teoria explicita é um sistema axiomático interpretado, onde os axiomas _
do sLst'erna 16gico-matemátli~0 podem ser traduzidos nas leis da teoria ex-



pLd c í ta , de tal forma, que haja correspondênc ia um a - um dos termos
dos doi~ sistemas e de· suas afirmaç5es ~ que as conecxoes 16gicas entre
axiomas e leis sejam preservadas. Os dois sistemas sendo isom6rficos.

Ser~ necessário termos uma teoria explicita, para que a ménsu-
raçao possa ocorrer?

O fisico Norman Campbell definiu a mensuração como, 'the
assignment of numbers to represent proprierties', Nagel refere-se ~ men-
suraçao como a correlação entre nÚmeros de entidades que não são nÚmeros.
Stevens refere-se a atribuição de nÚmeros a objetos de acordo com regras.
Diferf~tes regras originarão diferentes tipos de escalas·e de medidas.
Torgerson define, 'the essence of the procedure isthe assignment of
numbers in such a way as toreflect this one-to-one correspondence
between .these characteristics of the numbers and the corresponding
relations between the quantities'. O dilema do sociólogo está, em que,
se os seus conceitos te6ricos não forem, suficientemente, precisos para
dizer-lhe Que formas de mensuração são adequadas para medir seus dados ,
provavelmente,! iludir-se-á com a imposição de métodos que forçarão rela-
cionamentos incongruentes e falsas interpretaç5es de sua teoria e dados.
Por outro lado, se os instrumentos de medida empregados forem inapropri~
dos pela natureza de sua construção, ocorrerá a mensuração por 'fiat' e
não a mensuração literal. Quais são as bases apropriadas da mensuração
em sociologia? Para Cicourel, 'The precise measurement of social process
requires .first the study of the problem of meaning in everyday life.·,
Social inquire begins with reference to the common-sense world of
everiday life'. Cicourel (Ob. Cito 1964:14). Em outras palavras, a men-
suração pressup5e uma rede de significados partilhados, uma teoria da
~ltur~. Se as 'regras' governando o uso da linguagem para descrever o

.-/" objeto e os eventos na vida diár{a e no discurso socio16gico são obscuras,
então a atribuição de numerais ou nÚmeros ~s propriedades do objeto e
eventos de acordo com um conjunto de regras relativamente congruente,ta~
bém refletirá alguma falta de claridade.

Mesmo a posição inteiramente oposta de Lazarsfeld consideran-
do essencial a partição do conceito num 'razoável' nÚmero de dimens5es _
que possibilitem a operacionalização e amensuração, não exclui o papel
relevante da teoria. Porque é apenas ap6s este redimensionamento, do
qual a teoria partilha, que serão combinados os indicadores, operação n"a
qual a teoria· não tem papel relevante.

Na sociologia qualquer método de medida implica em uma -opçao
I
\



teórica prévia. Assim, qualquer estudo sério de mensuraçao sociológica
requer o estudo dos elementos separados e interrelacionados da linguagem,
dos significados culturais e dos postulados da mensuração. Para que se-
ja poss!vel o entendimento do processo pelo qual a teoria e o métodoad-
quirem a posição de mensuração formal é necess~ria uma an~lise das condi
ç3es impostas pelo paradigma cientifico que produziu tal teoria e tal mé
tcdo, Os resultados da mensuração são, na realidade, os mais adequados p~
ra avaliarmos o conteúdo informativo e de aplicação de uma teoriá e as
possibilidades de ampliação de um 'framework' teórico. "

, O positivismo d~finiu três propriedades que representam a equi
valência lógica entre postulado teórico e hipótese observacional. são a
~eflexividade, a simetria e a transitividade. Deste modo, a teoria deve
gerar propriedades lógicas aplic~veis a conceitos e dados emp!ricos, de-
finindo o valor ou a significancia de uma dada propriedade atribu!vel ao
sujeito. Estabelece-se, assim, a equivalência de objetos e eventos pos-
tos em corres;pondência com ~úmeros naturais.

Contudo, as três propriedades que definem a equivalência, o
fazem de modo genérico e abstrato, e, o que é mais Lmpo rt ant e , em um úni
co n!velagregado. Cabendo ~ postulação teórica discutir o problema da
mensuraçao em diferentes n!veis agregados.

A ?imples passagem do Behaviorismo ao interacionismo simbóli-
co torna. tais propriedades irrelevantes. Pois, "ao assumirmos as peculi~
ridades do mundo ineracional é a tomada do papel de outrem durante a in-
teraçã~ evidentemente, não podemos assumir a existência de classes de
equivalências que satisfaçam as leis reflexivas, simétrica~ e translati-
vas. Porque, para este paradigma o car~ter temporal dos objetos e even-
tos sócio-culturais é determinante.

Na teoria organizacional, a necessidade da an~lise das ideolo
gias, dos valores organizacionais, do compromisso público com as idéias
de senso comum, tornam forçoso o abandono das classes de equivalência es
táticas do positivismo. Isto se procurarmos encontrar uma estratégia me
todológica não-reducionista.

O problema está em que a estratégia proposta por Ilkka
Heiskanen é tentativa e implicita, incapaz, portanto, de gerar propried~
des numéricas que correspondam ~s escalas de mensuração e a seus postul~
dos. A teoria organizacional não pode escapar ~ mensuração reducionista
do behaviorismo senão, através, da reformulação ou rearra'njo de seus po~
tulados teóricos de modo ~plicito. Isto ainda naO ocorreu. Pois, a
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teoria assume, freqUentemente, que certos comportamentos, .valores, e atri
butos ideo16gicos s;o operativos. Al~m disto,_ a impossibilidade metodo-
16gica de separar estrutura e processo organizacional leva a serlssimos
problemas de mensuraç;o quando se tenta relacion~-los. Como, j~ afirmou
Cicourel, por vezes, o que os sociologos honram como 'dados' apenas os
distraem de suas teorias.

N;o ~ possivel negar a crescente formalizaç;o do beh~viorism~,
mas; possivel contestar os resultados mensurados, admitindo alternativas

( . .pOSSlVels para a mensuraçao na teoria organizacional.

Modelos como as escalas de Likert e a análise fatorial -sao
elogiados com base nas suposições n;o testadas das escalas de intervalo.
'Argumenta-se que os' r esu'Lt ados pragmáticos obtidos pelas escalas de inter
valo justificam sua utilização. ~ais resultados, como adverte Coombs,
1964, não são, entretanto, muito diferentes, ou, ao menos, não estão em
conflito com os resultadosobteniveis de modelos de mensuraçao menos so-
fisticados. Coombs chega a "advertir o pesquisador para que naO se sinta

/

tranqUilo com suas inferencias m~tricas. Primeiro porque nenhuma pro-
priedade dos dados pode ser, seriamente, ·considerada a não ser que os mé
todos de coletar e analisar tais dado~ permitam o surgimento de proprie-
dades alternativas, segundo porque nossas conclusões mesmó ao nivel- . de
mensuração e de escalas de medida, j~ são a conseqUência de uma teoria,a

.pr ópr í a mensuração ou escala já representa em si, uma teo rí.a do comport~
mento do pesquisador, ainda que a nivel de miniatura, ainda assim, uma

'-teoria.
As técnicas clássicas de Thurstone, Likert, Guttman possuem

caráter radicalmente diferente quanto a teoria de comportamento utiliza-
da para interpretar as respostas aos itens de questionários e quanto aOs
algoritimos utilizados para tratamento dos dados; contudo, os resultados
obtidos por qualquer destas t~cnicas estão muito pr6ximos, o que confir-
ma sua validade contextual, embora as consegUências das implicações teó-
ricas permaneçam obscuras. ".

o importante é lembrar que a maior preocupação metodológica
não deve residir na justificação das técnicas de mensuração, mas em pro-

C' ..., _

blemas extrlnsecos apropria mensuraçao.

Posições opostas no dominio da mensuraçao ~ão exemplificadas
por Lazarsfeld e Cicourel que concluiu que a mensuração válida é impossi
vel na ci~ncia social, em raião da imprecisão de seus conceitos.

Lazarsfeld e os filosofos da ciência Hempel e Kaplan tem afiL,
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mado que a elusividade na definiçio dos conceitos e esse~~ial para a ci~n-
cia •. A clariticaçio conceitual ~ algo que deve surgir com o avançar dos
procedimentos de formalizaçio e o que deve preocupar o teórico organiza-
cional ~ justamente a definiçio das condi~es de formalizaçio no interior
de seu campo de conhecimentos.

Já se argumentou que a confiabilidade e a validade da operaçio
de mensuraçao dependem do grau de consistência do mundo social, de tal
forma que se as contradiç~es e ambigUidades deste mundo forem extensas ,
as escalas, apenas imporaçio uma ordem ficticia a esta realidade. Tam-
bém se tem alegado que toda a mensuraçio estatlstica·embora, semanticamen
te, significante, nio é generalizável para outras amostras. Padecendo,
'portanto, de uma grave limitação cie·ntifica. Estas objeções, contudo
não afastam a import~ncia crucial.do problema da formalização, sobretudo
na tradiçio positivista de Hempel, entre outros, que afirma que toda a
teoria social deve ser avaliada em termos de seu poder preditivo. Incluin
do a história.

O. individualismo metodológico tornou-se uma corrente extrema-
mente interessada no poder preditivo das variaveis teóricas.O inter~re-
lacionamento dos problemas de mensuraçio, prediçio e conhecimento cienti-
co dá lugar a uma s~.rie de dilemas metodológicos. ,

Lembremos que, na pr~
tica cientifica, as noções de confiabilidade e validade emergem porque a

'prediçio é tomada como Único crit~rio de.validade de um instrumento meto
dológ~co. Neste sentido, as pesquis~s o~ganizacionais sio instrumentos.
confiáveis, -p~rque sio capazes de medir algo, (formalização, por ex.) •

. \

A validade, por seu turno, decorre da comparaçio dos resulta-
dos obtidos, através de uma escala, a outros resultados de outras escalas,
de forma a 'determinar que est~s escalas estão medindo o mesmo fenômeno •
Entretanto, a análise metodológica deve preocupar-se com os problemas e-

pistémicos envolvidos na ampliaçio de teorias.ao nivel da prática empiri
ca.

S. Coleman exclui a escala nominal como forma de mensuraçao
Cllntroduction to Mathematical Sociology', 1964:cap. 2). Se admitirmos
a escala nominal, todo, o cieritista social é capaz de medir os fenômenos
que estuda, pois nio existe cientista social que nio se preocupe com cla~
sificações e taxonomias que se 'conformam ~s regras da .escala nominal. As
escalas ordinais sio largamente empregues em sociologia, a escala de
Guttman recebeu grande at~nçio da sociologia organizaciona~ na década de
60 (IA Basis for Scaling Qualitative Data' - Louis Guttman', ASR, 9
(1944:139). As escalas de intervalo trouxeram maior sOfisticaçio aos



processos de mensuração, medindo as distincias entre cada ·classe de eve~
tos •. Neste sentido, o modelo de Thurstone inclui a noção de um continuum.
com respeito ~ ati~ude, sendo possivel avaliar as distincias de um ponto
a outro da esc~la (tT'echniques of Atti tude Scale Construction'. A.· L.
Edwards, 1957:cap.4).

A teoria organizacional tem se valido de instrumentos estati,2.
ticos refinados que vão desde ~s escalas nominais que incluem a ~oda e
os testes não-paramétricos, ~s escalas ordinais que empregam a mediana,o
percentil, o coeficiente de Speerman e os testes não-paramétricos, ~s e.2.
calas de intervalo que incorpora~ a médià, o desvio-padrão, a correlação
de Pearson e os testes paramétricos e não-paramétricos.

Resta indagar, qual o estado atual da formalização na teoria
organizacional, quais as condições desta formalizaçã·o. ,

Para tanto, sera
necess~rio indagar, precisamente, em que consiste a formalização, que
força a resposta~ pergunta, em que consiste a operação de formalização
e quais as razões pr~ticas que conduzem ~ formalização.

Mesmo entre os praticantes da formalização existe um desacor-
do acentuado sobre em que consiste esta pr~tica. O processo de formali-
zação envolve o encontro de uma relação exata entre dois sist emas f orma í.s,
o observacional e o ·~int~tico, o primeiro constituido de objetos, o se-
gundo por sinais. Tais sistemas se constituem em oposição reciproca.Não
, ( -e posslvel dar uma definiçab completamente formal do sistema observacio-
nal ou do sistema sint~tico, porque estes extremos jamais são alcançados
no desenvolvimento da formalização, pois o sistema formal completo assU-
me sempre algum tipo de compromisso entre os sistemas observacional e
sint~t Lco ,

A operação de formalização modifica um conjunto observacional,
cujos elementos são determinados, por meio de SUas propriedades intrins~
cas ç e por meio de suas relações com os não-membros do conjunto, por um
conjunto de elementos determinados apenas por SUas relações reciprocas.

Num primeiro est~gio, a teoria a ser formalizada refere-se a
uma região da realidade,g,uando a teoria tiver sido formalizada, não ser~
mais teoria, porque est~ internamente determinada, seus elemento origi-
nais tendo sido substituidos por elementos do sistema sintático.

,Na verdade, falamos de graus de formalização, pois o ponto ma-
ximo de formalização não pode ser atingido, desde que a própria formali~
zação é o resultado de um compromisso.. Podemos ordenar os sistemas t eó...;
ricos em informais, semi-formais e formais. A formalização é um proces-



so dinâmico, um movimento que envolve um conjunto' de sinais, de expres-
sões, de axiomas, de teoremas que possuem uma definição clara e exata. O
grau de ambigliidade destas classes ~ inversamente proporcional aO graude
formalização da "linguagem teórica. Neste sentido, sistemas formais podem
ser defin~dos como uma seqUência de classes. A falta de algumas destas
classes carâcteriza o menor grau de formalização.

'-.

O problema da correspondência ~ crucial nas dis~ussões sobre
a ~fic~cia ontológica da formalização que supõe a possibilidade de isomor
f í.smo entre o mundo real e o sistema formal, atr?-v~.sda existência de um
nivel atomistico de fatos, ov entidades, correlacionadas a sinais eleme~
téÍres. Estas eram as suposições de Demócrito e Wittgenstein. Mesmo os
~eóricos que não compartilham destas suposições, a aproximação atomisti-
ca ~ sempre a primeira, e talvez mesmo a última. A justificação ontoló-
gica da formalização -~ auxiliada pela justiiicação lingUistica e pela ju~
tificação psicológica ou pr~tica que coloca. o problema a n Ív eL de inte-
riorização das relações externas. A comparação entre o movimento fen,ome-
nológico guepropõe uma filosofia isenta de pressupostos, e a tendência
~ formalização absoluta não é contingente ou superficial. Não menos cru
cial ~ a questão da possibilidade de transformação de um sistema aberto
e heteronomo num sistema completament~ autônomo e fechado, no qual todos
os termos estão completamente definidos.

Neste sentido, ~ extremamente valiosa a advertência de Leo
Apo st el , «», Cito 1970:36), 'For the same reasons that make f'or-ma.l.Lsà t Lon-,
worthy to be~pursued de]ormalisation is also worthy to be pursued. Then
it is worth-while to construct systems not entirely defined by their
internaI relations but strongly dependent upon externaI relations; it is
worth-while to construct non completely communicable systems; it is
worth-while to construct systems having no strong Lsomo rph Lsm ",

Devemos possuir o ~~ximo grau de mobilidade posslvel entre os
múltiplos eixos que conduzem da m~xima formalização ~ minima formaliza-
ção. Necessitamos a capacidade de expressar cadà linguagem não-formal de.
modo mais formal, e cada lingua~em formal de maneira menos formal.

A teoria das organizações possui um grau de formalizaç~o mui-
to pequeno, mas decididamente, incorpora as razões ontológicas, lingliitl
cas e praxeológicaE da formalizaç~o. Seu paradigma, o behaviorismo, ori
gin~rio do empirismo lógico, defende a necessidade de um constante apri-
moramento formal. _Por seu turno, a filosofia ana~itica e a d~al~tica ~6~
tulam um grau muito pequeno de formalização. .



Heiskanen procurou demonstrar algumas possibilidades de con-
ciliação ao nIvel da formalização. Estamos certos dá viabilidade das al-
t~rnativas propostas, embora, tenhamos que admitir que, em seu interior,
o~ par~digma6 e~contram suas próprias regras de formalização, rendo, por-
tanto, inócuos os esforços externos de intervenção neste campo. Entretan:

.to, sem dilvida, permanecem as possibilidades metodológicas de análise dos,
problemas envolvidos na formalização .das linguagens cientIficas.

-,

. \



VI - A~ilise comparativa das teorias organizacionais
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Not alI çoncepts in the theoretical. language need have
an operational counterpart, nor is it absolutely necessary
to link concepts in a one-to-one fashion. But one must be
on guard against creating an extremely flexible theory
which cannot possibly be rejected because of'too many
unknowns and un apec Lfí.ed linkage,s•

. /

Hubert Blalo·ck, Jr.
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Popper e Lakatos referiram-se a si mesmos como demarcacionis-
tas, em virtude, de suas crenças quanto 'a existência de critérios univer
sais de distinção entre ciência e pseudo-ci~ncia. Feyerbend, Toulmin,
Polanyi e Kuhn situaram-se no interior de um pensamento que não privile-

·gia, epistemologicamente, as teorias cientificas, senão pelo consenso so
bre a.relev~ncia de determinados problemas cientificos.

Deste ponto-de-vista a teoria das organizações é um empreendi
mento cientifico recorihecido que, atualmente, pode oferecer problemas-m~
delo e soluções para uma comunidade cientifica, ?endo dotada de um conj~
to de métodos e instrumentações adequados aos problemas que propoe,enqua~
to • A· •

c a en c a.a ,

o que .para as teorias organizacionais constitui um 'problema',
um 'fato', uma 'solução' depende dos pressupostos behavioristás que cons
tituem o paradigma, apartir do qual se tem construido a teoria, e que i~
dica a existência de coerência e.unidade de visão de mundo, positivista,
não-voluntarista, fundada no individualismo metodológico e baseada numa
teoria de comportamento humano, que é praticamente a mesma desde os tem-
pos' da escola cl~ssica da administração cientifica até os modernos siste~
mas sócio-t~cnicos. As mensurações em teoriã organizacional, portanto ,
medem '0 comportamento de pessoas e grupos na situação de trabalho.

As. dimensões da organização são dadas neste paradigma pela in
terveniência dos fatores contextuáis com as caracteristicas operacionais.
Individuós nas organizações são afetados por fatores, tais como, ambien-
te e.tecnologia,ou de 'span of control', mas seu comportamento é, tam-
bém' afetado pelas demais pessoas que compõem a organizaçã6. O problema
da teoria organizacional tem sido, portanto, medir o grau de' influência
destes diferentes tipos de vari~vei~ sobre o comportamento organizariio-
nal.

Importa demonstra~ que as teorias organizacionais nao apenas
adotaram uma posição racionalista baseada nas premissas do individualis-
mo metodológico lpopperiano, m~s que além disto incorporaram uma teoria
comportamental como explicação ~ltima, recaindo, portanto, no reducionis-
mo psicológ~ •

. Como sabemos Nagel, May Brodbeck, Maurice Mandelbaum, Leon
Goldstein e Abraham Kaplan rejeitaram a noção de que o individualismo me
todológico e o holismo metodológico. constituam alternativas
e mutuamente exclusivas.

exaus t Lva s

Mandelbaum (1955) argumentou que seria impossivela re dução de
i
\
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uma teoria so cLoLog í ca ~ psicologia, porque um num ere infinito de expl.a.••.
nações seria necessário para explicar Q significadosituacional de termos
sociológicos, em termos psicológicos, envolvendo um nÍimero infinito de
interações entre os participantes, tarefa claramente ·impossivel.
argumentação de Mandelbaum permanece frágil, na medida em que não

Mas, a
-sao si

tuaçõ~s que requerem explanações e sim fatos, observações ou achados de
pesquisa.

Nenhuma teoria cientifica se propõe explicar uma situação de
modo exaustivo e os requisitos propostos por Ma~delbaum para a irreduti
bilidade de certos conceitos sociológicos e pela explanação holistica de
situações parecem utópicos. É certo que o reduc í.on â smo psicológico com-

~reende as posiçõe~ do {ndividualismo metodológico, contudo, nem todas
as proposições cientificas fundadas em individuos são psicol~gicas. Para
que ocorra a redução· de um campo de conhecimento a outro, certos requisi
tos devem se p~eenchidos. Se nos referirmos ao corpo de conhecimentos
sociológicos com T2 e as propo~içõe~ psicológicas qecessárias para a
redução com~ Tl e aos achados sociológicos por 02 e aos achados com-
portamentais como 01 admitimos que as proposiçõ~s teóricas T2 são ad~
quadas para explanar 02
°1• Demonstrando que T2

e as proposições teóricas Tl adequadas para
foi reduzido· a T·I deveremos estar prepara-

,dos para explicaI! de modo adequado os achados °2• Deduzir T2 de Tl e
demasiadamente dificil, poir proposições cientificas, em qualquer campo
do conhecimento não estão delimitadas com absoluta precisão, quer quanti
tat iyà, que r- -em sua própria formulação, pois como sabemos um paradigma
cientifico ~ elaborado continuamente e mesmo 'construido' e ampliado, e
os conceitos se alteram sutilmente, ~ medida que novos conhecimentos em-
piricos se verificam. Isto não leva, evidentemente, a conclusão de que
qualquer redução ~ impossível. Toda a vez que achados empiricos poderem
ser explanados por proposições teóricas de um campo de conhecimento dife
rente daquele que os produziu estaremos diante da redução. Thomas Kuhn
crê que a redução é quase, virtualmente, impossivel nas ciências 'fortes'
que constituiram paradigmas, modos de fazer ciência. Lembremos que no
campo das ciências sociais a situação é inteiramente, diferente. A redu
ção das proposições sociológicas não implica na necessidade de dedução
destas proposições da psicologia comportamental. (M. Webster, Jr. Ob.
Cito 1973:262).

Não se está negando a exist~ncia·de leis sociológicas, mas ~
inegável que hem a teoria sociológica, nem a teoria psicológica possuem
um alto grau de 'fechamento' ou 'completude', isto não impede a busca de
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regras de correspondência entre os dois campos de conhecimento. Webster
tenta.',demonstrar a inviabilidade da explanação, psicológica dos fenômenos
sociais, em razão do presente estado do conhecimento empirico e das pro-
posições teóricas, em ambos os campos. Mesmo constatando-se que o indi-·
vidualismo metodológico tem ganho aderentes, não é poss:Lvel negar a ale-
gação de que artigos de fé ou meta-teorias não são verificáveis ou sujei
tos à falseab"ilidade.

Interessa-nos, entretanto, tentar demonstrar que as duas con-
dições estabelecidas por'Nagel para que possa operar a redução de um cam ...
po de conhecimento a outro, a saber a condição de conectabilidade a'con-
dição de derivabilidade, são cumpridas no c8.mpo teórico que tem por obje-
to as organizações.

A condição formal de conectabilidade estabelece que existe uma
definição explicita'de todos os termos coletivos de um campo da teoria so
cial em termos individuais.

Uma,vez preen~hida a condição de conectabilidade, deverá ser
enfrentada a condição formal de derivabilidade que estabelece que as pr~
missas sobre a conduta individual devem ser suficientes para a deduçào
de afirmações sobre as ações grupais.

Se examinarmos a teoria organ â z.ací.onaL iremos encontrar indi-
cios muito fortes do preenchimento destas duas condições formais.

Identificar uma teoria de' com~ortamento que tenha fundamenta7
do toda a teorização sobre organização, desde seus primórdios, até seus
mais recentes estudos, torna-se a tarefa imposta.

Taylor já especificava que a administração cientifica era uma
filosofia, 'uma atitude, embora seus exemplos e técnicas especificas se
destinassem precipuamen~e ~os niveis mais baixos da organização, sob o
quadro conceitual da administração cientifica já está 'implicita uma teo-
ria comportamental, relativamente, bem desenvolvida. Os cinco elementos
deadministràção de Fayol e seus 14 principios, publicados, em 1916, na
França e só lidos na América, algumas décadas mais tarde, partilham de
pressupostos comportamentais que, ainda hoje, na década de 70 são pl~na-
mente utilizados nas con\ceptualizaçõesteóricas mais eof Lsti.cada s ,

EqUidade, estabilidade,.iniciativa, 'esprit de corps', ain-
da hoje surgem como conceitos básicos para o entendimento do processo o~,
ganizacional. Fayol já se referia à idéia de proporcionalidade como fo~
ma de injetar flexibilidade nas o~ganizações. Mary Parker Follet consi-
derava ,importante referir-se a 'lei da situação'. As principais pressu-
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posições de Mooney e Reiley para suas generalizações baseavam-se no pri~
c Íp í o ,de coo rdenaçjio , como melhor modo de 'doutrinação' e trato com fa'-
tores comportamentais. Sheldon reconhecia que o homem era o principal
fator na administração e que, portanto, não poderia ser tratado como uma
máquina ou um bem. Estes primeiros teóricos, não obstante SUa aparente
ingenuidade, antecipavam as dimensões cmn!J)ortamentaisgue seriam introduzi-
das na teoria das organizações por Mayo e Roethlisberger. A busca da
identificação da estrutura e dos procedimentos organizacionais esteve sem
pre mergulhada numa densa, camada de pr-e ssupo st os compo rt amen t ai s ,

A idéia de coordenação e ajustamente como ,um processo comporta-
mental interativo entre a situação e os individuos é uma idéia que acom-
panha a teoria organizacional', enfatizando a neçessidade de ajustes reci-
procos.

As tão discutidas id~ias de equilibrio e congruencia surgem
exatamente dos pressupostos comportamentais da teoria. O equilibrio pr~
vavelmente, explica o que Romans chamou o modo de padronização de um gr~

, , '

po. Romans representou Uma sintese de certos conceitos da micro-econo -
mia, reforçados numa teoria psicológic~ que lança seus fundamentos em di

Hreçao a teoria do controle social.

Provavelmente, tudo o que se sabe sobre organizações deve ao
paradigma behaviorista a sua origem. Os conceitos de atividade, valor ,
recompensa, custo, vLuc ro , largamente utilizados no conhecimentos das or-
ganizações s~o, dLr etamerrte, derivados das teorias de utilidade marginal.

O problema do equilibrio é essencialmente, o problema dos es-
tabelecimentos de arranjos e compromissos, pelos quais, os disturbios cria
dos numa fase sejam reduzidos em outra. O dilema comportamental consiste
em que é impossivel reduzir um disturbio, sem criar outro. Dai, a preoc~
pação que permeia toda a teoria organizacional sobre a equalização do p~
der. Esta preocupação é paradigmática, mas resulta em duas vertentes ni
tidamente distintao, uma é rogeriana, e dá origem a trabalhos de aconse-
lhamento e a pesquisas organizacionais baseadas no chamado 'treinamento
de laboratório'. Nesta linha, temos McGregor, Likert, Argyris, Bennis e
outros. Sem esquecer, o trabalho pioneiro de Mayoe Roethlisberger. A
outra vertente procura identificar as caracteristicas estruturais da or-
ganização, mas uma'simples convivê~cia com seus métodos indicará, irrefu
tavelmente, que tais métodos se baseiam em pressupostos comportamentais ,
que detem o monopqlio das'investigações e pratic~mente restringem estas
investigações ao nivel individual de análise.
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Subjacente a toda teoria organizacional est~ a crença comportamental de
.Que todo o sistema social tende ~ desintegração a menos que alguma forma de me
canismo o impeça. Os sistemas de controle são um destes mecanismos. Tannenbaum
(1968) afirmaria que organizações são impens~veis sem alguma forma de controle.

A articulação crescente do paradigma behaviorista apenas foi compondo I

Eradualmente uma teoria de comportamento que respondesse aos continuos ajustes
organizacionais. E. Lawler 111, (ob. cit., 1976:1247) lembrou que a teoria co~
po r-tamen t aL c4-~ssica que supunha a racionalidade total, a maximização do resul
tado econômico, a padronização de atitudes, a necessidade de reforços motiva -
cionais, pôr parte da administração, não poderia responder pela totalidade dos
conhecimentos compor-tament ed s •.A vinculação de recompensas ao sist ema de con -
trol~ das organizações originou disfunções no sistema de controle. E as expli-
caç~es destas disfunções analisadas por B'lau , .(1955)" Burns & Stalker, (1961) .
~, nas an~lises cl~ssicas .de M~rton, Gouldner, S~lznick, e Thompson seguem,-
Sem exceção os parametros e'limites impostos por Romans.

As causas apontadas para tal comportamento desviado nos oferecem uma
prova exata da utilização do paradigma behaviorista e de .suas suposições com -

-portamentais fundadas no sistema de trocas de Romans, pois, referem-se a nao-~
ceitação individual das metas, da organização"em razão de padrões de controle
muitos altos e f'ora do controle do ator individuaL As disfunções ocorrem por.
que as pessoas deixam de exercer um auto.-controle sempre que não possuam inf0r.
mações sobre as tarefas e devam atingir padrões de desempenho moderadamente di
ffceis. O processo de troca que se estabelece entre informações organizacionais

. (' -e auto-controle individual fornece aO indivlduo e a organizaçao possibilidades
.de correç,ão e auto-correção do comportamento, favorecendo 'os processos org anã-.

zacionais, ao mesmo tempo, em que proporcionam uma satisfação intrínseca. Po;-'
tanto, as disfunções nesta exp.Ldcaç ao , possuem sua origem nos desequilíbrios I

do processo de trocas.
Assim, os sprimeiros teóricos organizacionais apenas' se preocuparam com

sistemas de controle baseados em medidas extrínsecas do comportamento e com re
compensas objetivas. A articulação do paradigma behaviorista levou os teóricos
recentes a preocupações com medidas int~ínsecas e recompensas subjetivas. No-
temos, entretanto, que são as duas faces de uma mesma teoria comportamental,
quer rta sua vertente estrutural, quer na sua vertente participativa. Lawler
torna isto explicito ao dizer: 'In summary, a number of organizational factors

I

influence whether extrinsic rewards should be distributed on the basis of
control system measures of performance in order to generate extrinsic
motivation. In many situations rewards should not be tied to the control system
measures of performance because the cost in terms of resistence, bureaucratic
behavior, and invalid information can be expected to exceed any gains in
extrinsic motivation. It is also true that some kind of motivation for effectivE
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performance is usually needed if the organization' is to survive.
Intrinsiy motivation does represent a potential alternative to extrinsic
motivation'. (Ob. Cit. 1976:1277).

A teoria de comportamento subjacente a teoria organizacional,
também, pode ser conhecida se analisarmos sua interpretação dos efeitos
do conflito. Alguns dos temas recorrentes, enfatizam que um moderado
grau de conflito não deve ser necessariamente um custo para as partes
envolvidas, a ·confrontação de ponto-de-vista divergentes freqUentemente
produz visões individuais mais compreensivas, o ~omportamento agressivo
em ,situações de con~lito não.é necessariamente irracional ou destrutivo.

Deutsch procurou entender o conflito e Kahn·e Boulding, ('Power
and Confl:Lct in Organizations' , 1964), procuraram demonstrar:a utilidade
comportamental do conflito sempre a n ÍveL Lndí.v'idua'L de ana.l.d se , através
do estudo da din~mica interna dos episodios conflituais. (Modelo proce~
sual).

Entretanto, se examinarmos o modelo estrutural do conflitope~
ceberemos que este modelo apenas se apresenta como contraparte ao modelo
processual através da identificação, das pressões e dos constrangimentos
opostos ao comportamento individual. Kenneth Thomas, (Ob. Cit. 1976:926),

~ . .,' . A ••afirma que o,modelo processual esta focalizado na seqUencla de eventos de
uma sit1,laçãode conflito, auxiliando o processo de intervenção na situa-
ção.' Enquanto o modelo estrutural analisa as condições que modelam o
conflito e perm í.te reestruturar uma situação, facilitando o aparecimento
de padrões de relacionamento aceitáveis. Não existe neste modelo qualquer
menção de uma teoria de sociedade. Para Thomas, a t eorâ,a e a pesquisa do
conflito organizacional permanecem sem maior integração. Acreditamos que
exista uma integração paradigmática dos temas de pesquisa propostos, mas,

, " (sem duvida" so sera po as í.v e.L desenvolver o tema do conflito organiz'acio-
nal se 6 vincularmos a uma teoria de sociedade que de conta das greves ,
do absenteismo, das tensões sociais e até mesmo dos cismas religiosos e
etnicos.

Sabemos, entretanto, que o paradigma behavior~sta, através de
sua postura metodológipa reducionista exclui de seu campo de interesses
a sociedade mais ampla e a formulação de uma teoria geral das ideologias.



Tema 11

Problemas epistemológicos envolvidos pela escolha de uma teoria
especifica de comportamento.
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Após Hegel a epistemologia tornou-se simples teoria da ciên
cia, preocupada com uma reconstrução 'ex post facto' do m~todo cientifi-
co. Habermas, COb. Cito 1971:650), definiu 'a teoria da ciencia como uma
metodologia que permite a cientificação da ciência. Resultando na con
vicção de que a ciência não mais deve ser considerada uma forma posslvel
de conhecimento, mas deve equiparar-se aO próprio conhecimento. Para tan
to, são buscadas razões de justificativa do monopólio congnitivo, padro-
nizand~-se, portanto,'asconcepções metateóricas das ciências.

Nos sistemas industriais avançados o ~rescimento econômico e
mesmo' a din.imicada evolução social dependem dos progressos da ciênc ia e
tecnologia, deste modo os conceitos de conhecimento teórico, método cien
tifico, e progresso cientifico adquiriram significado politico.

Pode-se afirmar com certeza que o, campo dos objetos simbólicos
•..nao possui ainda um sistema teoricamente fertil que possa ser tornado o-

peracional, isto restringe enormemente as possibilidades de constituições
. ' I

diferenciaisd? objeto, as quais não são nem mesmo permitidas a nivel a-
nalitico. Deste modo, uma teoria do comportamento pode ser posta em uso
tecnológico, mas exclui os procedimentos racionais d~ clarificação das
questões, práticas. Mais do que nunca é necessário suscitar as preocupa-
ções epistemológicas aos teóri6~d oriani~a8io~ais.

Neste sentido, uma volta a Durkheim parece imprescindivel po~
que seu trabalho demonstra a relação entre opções epistemológicas e con-
clusões teóricas de um modo muito evident~. Isto não significa que a
teoria organizacional deve opt~r por este ou aquele posicionamento, mas
indica que opções epistemológicas são absolutamente necessárias para o
desenvolvimento das teorias organizacionais.

As principais correntes epistemológicas contemporaneas estão
de alguma forma 'esgotadas e não podem se constituir em grande auxilio p~
ra a reflexão dos teóricos organizacionais. O pragmatismo e o positivi~
mo, como escreveu Horkheimer a Lowenthal, compartem da identificação da
filosofia a cientificismo. A compreensão que os pragmáticos tinham da
relação entre verdade e atividade humana era demasiado simples e pouco
dialética.

Dissociada de uma teoria definida de sociedade toda epistemo-
logia continua sendo formal e abstrata. No caso das teorias organizaci~
nàis o problema ainda se agrava mais, porq~é tais teorias tem como supo~
to uma teoria de comportamento humano que nada, absolutamente nada, nos'
diz sobre a sociedade, a nao ser que esta sociedade é atomistica e raci~
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nal. Lembremos a exist~ncia de teorias sociológicas que apresentaram uma
visão epistemológica sobre a possibilidade de conhecimento da sociedade.
Tanto o pragmatismo, quanto o positivismo, e certamente mais o positivi~
mo, carecem de forças para especular sobre a sociedade como um tod.o. E
são estas duas qorrentes que fornece~ os principios epistemológicos da
teoria organizacional. O própri,o marxismo tem sido incorretamente redu-
zido a um pragmatismo. Não negamos o potencial dialético da tradição'
pr-agma t Lca , mas certamente esta corrent,e epistemológica ocupa posição bem
menos relevante na teorização sobre o~ganizações.

Mesmo que esta posição fosse alargada'seria'necess~rio fazer
a teoria surgir de opções epistemológicas próprias que se ajustassem aO
,conhecimento do problema organizacional nas sociedades modernas. E que
permitam, na Sua aplicaç,ão pr at í.ca, opções politicas. Além disto, a in-
flu~ncia de Weber acentuou a distinção entr~ meios e fins, e foi incorp~
rada a teoria organizacional~ embora não fosse certamente esta a intenção
de Weber.,

Á teoria organizacional como vimos s~rgiu no interior das for
mulações do individualismo metodológico e epistemológico. E recebeu a
critica devastadora de que o individualismo pode ser um mero veu ideoló-
gico numa sociedade realmente inumana.

As origens epistemológicas da teoria organizacional tornaram-
-se bem nitidas na construção do paradigma behaviorista alicerçado nos
proce~sos de troca social. As dificuldades de ampliação ou articulação
este paradig~a j~ foram analisadas. Parece bastante claro que a teoria
das organizações est~ limitada a uma visão, pelo menos estreita da socie
dade. c 'Da1, ser taxada de me~a ideologia. Entretanto, tão pouco o mar -
xismo pode auxiliar a teoria organizacional, porque, em Marx, temos uma
redução implicita do homem a lj.manimal 'laborans'~ Como bem lembrou
Hannah Arendt ('The Human Conduct',' 1958), qualquer teoria de comporta _
mento humano deve elaborar a distinção entre 'homo laborans' e 'homo
faber', distinção que, sem dúvida, o marxismo não aprofunda, deixando-a
por conta de uma utopia.

Também a contribuição de Weber 'é praticamente insignificante,
pois em seu neo-kantismo Weber é cético e mantém a irreconciliabilidade
entré razão pr~tica e razão teórica. Por seu turno, a base positivista
da teoria organizacional recebe as criticas,de Dilthey que distingue en-
tre ciências sociais e naturais. E sua bas e marxista recebe as criticas
de LÚkacs ,que se opõe ~ redução do marxismo a uma ciência natural, ten-
dência verificada na 'Internacional' de Kautsky e Engels.

I
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Nenhuma das correntes de pensamento que tem teorizado sobre _
organizações pode constituir uma teoria 'de sociedade que servisse de ba-I
se à teorização. E sem esta teoria de sociedade ocorreu a micro-redução
conceitual, ou o inverso, a macro-redução que aboliu as preocupaçoes .com
as organizações por consider~-las decorr~ncia pura e simples de um sistew
ma social e econômico mais amplo.

A critica di~l~tica, não obstante sua legitimidade, não ser-
viu de báse à construção da teoria organizacional. Horkheimer escreveu,
em 1947, 'The Eclipse of Reason', afirmando que o refúgio real da verda-
de é a negação, ao invés da busca prematura de resoluçõe~. A razão mani .
pulativa, subjetiva, instrumental serve para a dominação tecnológica.Pr~
servar a não-identidade e a negaç;o significa desconfi~r da realidade dos
grupos competitivos na sociedade humana. Isto, não auxilia a teorização

I

sobre as organizações, pois a escolha da razão em forma negativa e sile~
ciosa implica em admitir que a teoria é a única forma de 'praxis' acessi
vel a homens honestos, o que por SUa vez anula o contexto de aplicação
da teoria organizacional.

Se o positivismo não d~ conta de uma teoria de comportamento
que esteja inter-relacionada a uma teoria de sociedade mais ampla, o he-
gelian.ismo, também, pouco pode fazer' para a a.m:pliaçãodas teorias organi
zacionais. Hegel se apercebia do distanciamento entre sujeito e objeto,
entre consci~ncia e realidade. Chegou a isto depois de uma critica à ló
gica, de~onstrando que o conceito,o juizo, o raciocinio, instrumentos

-,
Lnevi t ave â s -de apreensão do objeto, vão parar em todos os casos, numa co~
tradição com estes e atendo-se a uma idéia enf~tica da verdade todos es-
tes instrumentos são falsos. Hegel impugna a idéia,de totalidade do idea
lismo, opondo a esta a idéia de contr~dição. Este principio por sua vez
é incorporado pelo marxismo, em sua ênfase economicista.

Na sociedade hegeliana, a atuação puramente moral de um indivi
duo que se possui total e inteir.amente é um engano, um auto-engano. O in
dividuo é para o hegelianismo algo determinado por seu trabalho. A neg~
tividade dialética capta a essencia do trabalho e concebe homens objeti-
vos, como resultado do seu próprio trabalho. O trabalho é uma forma de
reflexão, enquanto dialética entre sujeito e objeto. Adorno lembraria
que a metafisica do trabalho e a apropriação do trabalho alheio são com-
pletares.

. , (PO'r asso , e po as í.veL falar-se em ideologia na obra hegeliana,
sobretudo na 'FenomenologÜl-', na medida em que se ident ifica o trabalho
ao ab$~luto. O mundo hegeliano é um sistema que se constitui a partir
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da universalidade do trabalho social, até a natureza aparece em sua rela
ção negativa com o trabalho. Nada acontece, a não ser o que se passa a-
través do trabalho.

Isto levou Marx a afirmar em 'Miséria da Filosofia' que a hu-
manidade sem o tr.abalho estaria livre da dominação. O trabalho reconci-
lia LdentLdade e não-ident idade no hegelianismo. Ora, uma teoria das 0E.
ganizações pode se beneficiar dos desdobramentos do hegelianismo (inter~
cionismo, fenomenologia), mas , não pode cons t r-uã.r sua epistemologia a-
partir de Hegel, mesmo porque o pensamento de Hegel, é penosamente fragmen-
t~~io. A~o~no díriaque s~o"mais filmes do pensamento que textos'. E
somente a 'fantasia engenhosa e precisa de algum participante apaixonado,
em um semin~rio sob~e Hegel, far~ com que se acenda a luz do entendimen-
to sem viol~ncia'.

,Assim, a teoria ,das organizações nao possui uma base ep í.s t erng,

lógica, afora o behavioris~~.' Necessita, portanto, urgentemente, pensar
os p;roblema~_"e:pistemológicos prop r-Lo s de seu campo de conhecimento. E

não ppde pensar estes problemas sem umÇl.teoria de sociedade. Seria o ca
so de exam í.na.r mais detidamente as teo r-í.as de comportamento, examinando,
em que medida, tais teorias incorporam implicitamente uma teoria de so-
ciedade, e quais as formas de tornar explicitos estes pressupostos, am-
pli~-los, sujeit~-los ~ falseabilidade. Isto retiraria da teoria organi
zacional as v'isões de sociedade extremamente mecanicistas,' que tornam re
levantes apenas os mecanismos de troca social.

"
, \ Marx, também, não formulou uma teoria de sociedade explicita.

Po:ts,'a verdade ou falsidade de uma teoria de sociedade para o marxismo
depende da possibilidade de discernimento dentro de suas categorias das
leis de movimento e das cone~ões internas dos processos sociais que deter
minam a vida dos homens" mas SUa pretensão de verdade, só será confirma-
da no piano da história.

\

Provavelmente, Durkheim pode ser o melhor 'cl~ssico' a inspi
rar os teóricos organizacionais. Sua preocupação com o caráter coerciti
vo e o poder das instituições socializadoras, sobretudo, sua crItica a
Comte, ~omo manejador de idéias e não de 'fatos',é extremamente·releva~
te. E de certa forma, os teóricos organizacionais sabem di~to, quando
tratam com precisão dos pr-oc easos de diferenciaçã.o e integração organiz~
cional.

Outro àpoio a uma epistemologia organizacional poderia vir da
constru~ão de uma teoria geral das ideologias. Como sabemos, o problema

I
\
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. .'.~deolog~co foi tratado, inicialmente, como mero extravio subjetivo do
pensamento racional CBacon e a teoria dos idol_os). Depois, a int erpreta
ção do fenômeno ideológico passa pela fase da psicologia dos interesses
(enciclopedistás).

_ Só,numa-terceira fase, ,compreende-se a necessidade objetiva e
socialmente condicionada do fenômen~ ideológico, como 'ilusão socialmen-
te necessária' (Hegel e Marx). O século XX presenciou a separaç~o do pr~
blema ideológico de uma teoria de sociedade (conceito de ideologia total
de Mannheim), Na realidade, a:teoria das org~nizações deveria propor a
inversão da postura de Mannheim, quando este propõe que nenhum conhecimen
to necessita ser primeiro legitimado por uma epistemologia. A teoria das
organizações deve, portanto, afastar-se do empirismo; para construir uma
teoria de sociedade, para construir uma epistemologia própria, um discur-
so filosófico que de conta do papel das oorganizações na sociedade contêm

.poranea, e da estrutura e gênese das sociedade que as geraram.

Para aprimorar sUas teorias, os teóricos organizacionais neces-
sitam construir uma teoria de sociedade e uma teoria das ideologias. Es
las são tarefas monumentais. A simples reflexão sobre estes dois probl~
mas cruciais leva inexoravelmente o t~órico ~ formulação de uma ciência
I extraordinária' que_ só costuma ocorrer com a ruptura de uma paradigma
de ciência 'normal' anterior. Pode-se mesmo afirmar que a teoria organi
zacional est~ condenada a uma ampliação muito lenta, muito gradual, e e~
tremamente tautológica, a menos que surjam pensadores capazes de romper
a dicotomia -entre o pensamento posi t-ivista, behaviorista, e o pensamento
dialético.



Tema III

Análise Comparativa

,

Conclusões.



Uma grande distinção deve ser traçada entre me bo doLog La cien-
ti,ica e tecnologia de pesquisa. t imediatamente aparente que a ~ltima
não substitui a primeira. A cQnsCiêucia metodológica só advém com a'an~
lise do paradigma subjacente a mera manipulação dos dados empiricos. Um
desejo premàturo de definiç5es 'operacionais' não somente negligência o
fato de que existem v~rios est~gios de definição, mas Eositivamente tor-
na-se um erro ao encorajar o abandono do chamado est~gio 'nomin~l' de de
finição, isto é, ~efinição de sentido.

A teoria orga.nizacional tradicional herdou uma vasta ordem
de conceitos que foram previamente definidos e aperfeiçoados, para o me-
lhor e para o pior, por geraç5es de cientistas soc~ais. ConseqUentemen-
te, até certo ponto o teórico' organizacional pod-e-riase permitir ser um
'pensador inconsciente'. Isto acqnteceu sobretudo pelo predominio abso-
luto do paradigma behaviorista na an~lise organizacional.

A an~lise compar~tiva das organizações exige agora uma '~eco~
ceitualizaç~o' para que sejapossivel a expansão comparativa da discipli
na.

De fato, estamos diante da grande expansão organizacional. À
parte da expansão organizacional uma fonte mais especifica, de desafio con
ceitual e metodológico advém da expansão crescente dos si;temas organ1z~
cionais. E o que é mais importante ainda; a expansão dos sistemas orga-
nizacionais inclui uma variedade de po.lLt í.c aa difusas, -de organizações
primitivas e em vários estágios de diferenciação e consolidação.

"
. \ Assim, quanto mais amplo o mundo sob investigação, mais neces

sitamos de instrumentos conceituais afinados. Ficou igualmente claro que
o vocabul~rio organizacional do behaviorismo não est~ projetado Eara com
preender aS sutilezas de uma an~lise comEarativa. Por outro lado, é f~.,.
cil entender as dificuldades de uma exigência de afastamento radical de
um vocabulário com uma sólida tradição empírica.

A Eergunta fundamental é : até onde e de que modo podemos con-
tinuar com a terminologia conceitual do behaviorismo?

De modo geral seguimos a linha de meno~ resistência, e isto foi
feito de modo quase involunt~rio, alargando o sentido, e deste modo o al-
cance das conceitualizações existentes. Ou seja, quanto mais se amplia
a área comparativa, mais temos de lançar mão da extensio conceitual. Qs
defensores desta estratégia afirmam que iqto contribui para tornar tais
conceitualizações mais 'livres dos critérios culturais de valor'.' Seus

(t'cr~ ~cos,
I
\

de modo talvez mais pertinente, demonstram o 'efeito de bumeran



gue' aa extensão conceitual ao regenerar as categorãas comportamentais -
de análise bem pouco capazes de produzir explanações sobre o nivel macro-
-organizacional.

o r~sultado liquido da extensão conceitual e o ganho em cober
tura extensional que tendeaser igualado ~ela perda em precisão conotati-
Va. A expansão conduziu ~ i~definição~ a conceitualizações não~delimit~
das que levam a pseudo-equivalencias que, finalmente, conduzem a uma re~
nião sem sentido. Quanto maior o.mundo mais tem sido utilizadas as con-
aeitualizações universais que se ppestam bem pouco aO teste empirico e
~s refutações. De acordo com Croce, em 'Logica come.Scienza de Concetto
Puro', um conceito universal é, por definição, supra empirico, ou meta-

{ .--emp~r~co •

A negligência ao enfrentar os pro.blemas da ana.l í.s e organizaci~
nal comparativa tem origem numa 'ilusão matem~tica' que leva a crer na
superação das dificuldades em lidar com uma linguagem qualitativa, atra-
vés da adoção de uma lingua quantific~vel.. ..~

A crença na infalibidade da mensuração que aponta as diferen-
ças de grau e não de tipos se esquece que a compreensão do fenômeno exi
ge pontos interrompidos. Estes pontos interrompidos só podem ser desco-
bertos, logicamente,. através de uma sutileza conceitual, e não por m-e'di-
ção. Não podemos -medir, a menos que saibamos o que estamos medindo, NiE:,
guém duvida da possibilidade e da utilidade da conversão de conceitos
categóricos 'ou um ou outro', em con·ceit~s de gradação. No entanto, en-, .
quanto escalas nominais ou classificações e escalas ordinais são relati-
vamente f~ceis de construir, o oposto é verdadeiro para as escalas de in
tervalo e especialmente para as escalas de proporçao. A medição real co-
meça na escala intervalo que não constitue instrumento metodológico ade-

.> quado para preencher o vazio Emt re o nível macro e o nível micro da an~-
lise organizacional. Uma quantomania mal colocada resulta apenas numa
dr~stica perda de articulação lógica. Rejeitamos o modo cl~ssico de a-
n~lise 'per genus et differentiam' sem obter uma ciência de co-relações
funcionais. A análise organizacional comparativa não conseguiu escapar
do paradigma behaviorista, produzindo apenas do ~ngulo da aditividade e
da comparabilidade dos resultados.

A an~lise comparativa n~~essit~ de informação que seja sufi -
ciente e precisa para que possa ser comparada de modo significativo. Is-
to requer meticulosas taxónomias, complexas redes taxonomicas, classifi-..caçoes e tipologias.
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o paradigma behaviorista tende a receber uma adesão cega e
carece de poder adequado de discriminaç~o.

Hempel, em 'Fundamenhls of Concept Formation in Empirical
Science', admite a necessidade de redes taxonômicas para resolver os 'pr~
blemas de descoberta de fatos e coleta de dados. Assim, a extensão pura
e simples dos conceitos não resolverá. Conceitualizasão indefinida,pseu-
do-equivalências e universais supra-empiricas são de pouca utilidade pa-
ra a análise comparativa. ,Também, não podemos medir antes de conceitua-
lizar. O problema da análise comparativa deve s~r confrontado com Suas
qu~st~es metodolbgicas.

Uma dimensão ,do problema é a chamada escala de abstração. En-
quanto a escala de abstração está relacionada aO problema dos niveis
ana.Ld ae , pode acontecer que um nivel de anál,ise altamente abstrato

de
-nao

resulte de uma subida na escala. !a realidade, uma quantidade de concei-
tos universais não é extraida de observáveis, tendo apenas uma significa-
ção sistemát'ica, tal é o caso de isomorfismo, homeostase, regeneração,en-
tropia etc., tais conceitos representam partes de uma teoria. Podemos,
também, atingir niveis de conceitualização altamente. ab atrat os via ascen
são de escala, isto é, via inferencias abstrativas vindas de observáveis.
Por exemp Lo , termos como gr':lPo,poder, influência, comunicação, conflito,
tomada de decisão p6dem ser usados tanto cOm significaçã6 muito abstr~?a
como muito concreta, com relação distante com observáveis, ou com refere~
ciá a,observaç~es diretas. Tais conceitos podem ser localizados e se m~
vem em vários pontos de uma escala de abstração. Temos portanto, o pro-
blema de avaliar o nivel de abstração em que os conceitos estão localiia
dos e as regras de transformação para obter proveitos extensionais sem
sofrer perdas em precisão conotativa e testabilidade empirica.

Deve 'ser, igualmente claro, que os vários niveis não estão se
parados por limites nitidos. Não obstante, há em toda escala dois pdntos
decisivos, mesmo cruciais : a) o ponto em que um conceito se torna genéri
co (nivel m~is alto de abstração); e b) o ponto no qual o conceito se tor
na operacional Cnivel de abstração mais baixo).

O ponto decisivo se relaciona ao processo de ascensaO e, parti
cularment~, ~ transformação de categoria~ de nivel médio em categorias -
de nivel aLto. Um conceito geral representa uma r'eLaç ao de espec tficos
dos quais se retiram, ou aos quais se juntam, conjuntos identificáveis de
esp~ci'ficos. De modo inverso, um conceito genérico não pode ser justifi
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cado p.or espe c Íf'Lco s , podemos mesmo dizer que um conceito sem oposição é
um 'universal'. Um coric eito universal sempre se aplica por definição não
tendo oposto especificado. De modo oposto, 'sempre que um conceito for
qualificado por um oposto é testável e falseável.

o conteúdo informativo das categorias genéricas e quase nulo.

Na análise comparativa das organizações a utilização de uma
teoria. de .comportamento prévia, faz, 'por exemplo, do grupo de trabalho
uma categoria de alto 'nivel de abstração, uma construção· analitica uni -
versal. Nunca somos informados de que o grupo de trabalho não é. Segue-
-se, que .nunca , em nenhum lugar encontraremos não-grupos~ Algumas con-
ceitualizações intuitivas, concretas, apenas demonstraram a falta de su-
porte teórico e a inexistência de uma moldura taxonômica, deixando claro

,
que a generalidade da teoria não ~e adapta ~ e~pecificidade das descober
te.as emplrlcas. Somos assim deixados com um corpo de literatura que dá a
sensação frustrante de desmontar teoricamente tudo o que descobre empiri
camente ,

o segundo ponto critico na escala deiabstração é o ponto de
passagem de definições de significado para definições operacionais. Limi
tes podem ser obtidos em toda escala de abstração apenas por estipulação.
Mas, cada tipo de definição,cofresponde a um nivel diferente de análise
e não pode ser substituido ou incorporado em outro. Definições operac~~
nais conduze~ freqUentemente a uma drástica redução de significado,'impli
cando,numa redução equivalentemente drástica da área de explanação. To-
memos, por exemplo, a sugestão de que o conceito de estrutura organizaci~
nal deva ser dispensado e substituido por um conjunto de afirmações ope-
racionais referentes a estruturação de atividades, concentração da auto~
ridade, controle de linha do fluxo de trabalho, tamanho do componente ad
ministrativo, etc. Se a sugestão é adotada, indiscriminadamente; a per-
da de subst;ncia conceitual é não só consider~vel, somo injustificada. O
mesmo se aplica ao conceito de poder. Esta preocupação na an~lise comp~
rativa com a medição do poder naO implica que a significação do conceito
deva ser reduzida ao que pode ser medido sobre poder. Pois, temos dois
niveis de análise que não são mutuamente exclusivos, ~as complementares.
Definiçõe~ operacionais aparelham, mas não substituem definições de sig-
nificado. Na verdade, são aS definições de sig~ificado, e raramente,as
definições operacionais que estimulam a descoberta intelectual.

Podemos pensar em tr~s niveis d~ conceitualização necessárias
ao desenvolvimento da análise comparativa que permita a vinculação dos
niveis micro e macro. A utilização do paradigma .behaviorista, embora
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comporte estes três n:1veis, tornou desnecess~ria a investigação intelec-
tual que transcende a op~racionalização por me~ição. Sua teoria de com-
portamento tornou desnecess~ria a criação de taxonomias de nivel médio e
mesmo impediu a discussão de seus' axiomas de a'Lto ni vel de ab st r-açao, E
isto ocorreu em virtude dos pressupostos de apIi caç áo da teoria. A sofis
ticação estat:1stica e a tecnologia do computador tendem·a obscurecer a
extensão a que a an~lise de dados ~ompilad~s é condicionada po~ estrutti
ras ~onceituais que não são conseqUência dos próprios dados. NÚmeros não
~~m por si mesmo poder expla~atório, conseqUentemente, quanto mais exigi-
mos que a an~lise quantitativa seja explanatória, menos a an~lise é real-
mente quantitativa. )pois, o poder explanatório depende de uma estrutura
.conc eLtua'l , que no caso do behaviorismo é· uma estrutura de comportamento
humano. A questão se torna, portanto, reconilecer que nenhum n ÍveL da
an~lise pode ser traduzido exataménte e convettido para o nível seguinte.
Neste sentido, sempre se perde algo, ou se ganha ao longo da escala. A
àn~lise organizacional comparativa só poder~ desenvolver-se na medida em

-que o uso disciplinado de termos e processos de comparaçao gerem, em ca-
da nivel, conjuntos de proposições que reforcem ou contradigam aS propo-
sições de níveis vizinhos, permitindo a ~mpliação da teoria de comport~-
mento subjacente.

-,
.:--
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'If sociologists ought not express their personal values
/ - -

"

in the academic setting, how theh ar~ students to be
safeguarded against the unwitting influence of these
values which shape the sociologist' s selection of
problems, his preference for certain hypotheses or
conceptual schemes, and his neglect of others? For these
are unavoidable and, in this sense, there is and can be
no value-free sociology.
-rrwe would teach students how science is made, really
made rather than as publicly reported, we cannot fail to
expose them to the whole scientist by whom it is ~ade,
with alI hisgifts and blindnesses, with all his methods
and his val ues as well'.

.Gouldner (1965)
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CONCLUSOES GERAIS

Dois livros e uma série de artigos expressam a posição de
Popper no campo das ciências sociais, suas polemicas com a Escola de
Frankfurt e com Thomas Kuhn são bastante conhecidas. Ao longo deste tr~
balho as 'posturas do racionalismo critico popperiano sao aceitas na medi
da em que procuram reintroduzir a preocupação com a coerênc{a l6gica na
discussão filos6fica e cientifica, renunciando a posicionamentos hostis
ao dogmat ismo em nome de uma liberdade' tout c~urt".

Lembremos que' a exist~ncia de uma pluralidade de id~ias e con
-dição necessiria d~ toda a discussão racional, Popper demonstrou que des
de seus prim6rdios, na Grécia, o pensamento cientifico buscava crit~rios
que permitissem decidir entre mitos rivais, quer pela construção de uma
16gica que permitisse a con:strução paradigmitica das regras fundamentais
da discussão cientifica, quer c~nsiderando os mitos como enunciados ~e6-
ricos,'hip6téses, capazes de explicar a realidade empirica. Isto demon~
tra que a ciência não decorre de um inUutivismo a John Stuart Mill, e
nem de um empirismo ingenuo e vulgar. Sequer a observação atenta, ou a
experimentação fundamentam a ciência, cujo pressuposto último reside uni-
~nte numa discussão critica e razoavelmente fundada numa l6gica. O
saber cientifico procede não do estabelecimento de um corpo cumulativo
de cónhecimentos, verdadeiros por definição, mas de um 'modus tollens'
de ~a refutação possivel. Não existe um saber absoluto, ou infalivel,
mas tão somente um saber que aceita inevitavelmente, a possibilidade de
erro.' As verdade cientificas não são mais que conjecturas e pressuposi- .'
ções submetidas ~s regras da falseabilidade. Uma teoria cient{fica não
procura somente fornecer explicações, mas deve ser suscetivel de amplia-
ção atrav~s de refutações parciais. Toda a teoria que recusa admitir a
coerência l6gica como condição 'sine qua non' da verdade ~ uma variante
do irracionalismo.

Nem Platão, nem Arist6teles podem ser considerados os ances~
trais do racionalismo crítico, porque sua l6gica era essencialista, pois
o nome ou a definição das coisas continha a sua essencia. De tal forma
que as operações l6gicas s6 confirmavam e explicitavam esta essencia.

Tais pressupostos tornaram a discussão critica imposslvel e
culminaram no vazio da escol~stica.

Popper acredita ter provado que, a' critica ~ condição necess~,
ria da acumulação do saber científico. A ciência é o domínio das mudan-

I
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ças radicãis que Popper não hesita em chamar revolucion~rias, em virtude
da f a.l seab í.Lddade ('modus tollens') como condição do empreendimento cien
d.fico.

Popper afirma que a explanação cientifica é a redução do co-
nhecido ao desconhecido.

Todas as regras e -critérios estabelecidos por Popper sobre o
plano epistemológico são v~lidos sem qualquer restrição para as ci~ncias
ditas humanas, desde que estas se desembaracem dos paradoxos, que possam
existir s.eus enunciados fundamentais.

A irrefutabilidade que caracteriza certas teorias sociais
,
e

auto-destrutiva Neste sentid9, são consideradas pseudo-cientificas as
posturas do historicismo ingenuo que seguiu-se a Hegel e Dilthey, a socio
logia do conhecimento ~ Mannheim e Alfred Weber, e a psican~lise, em to-
das as suas formas, porque estas três correntes sucumbiram num relativis
mo esté~il, não susceptivel de falsificaçãb.

P~;per critica seus adversários reconhecendo-lhes as qualida-
des, ea verdade parcial de suas idéias. 'Suas criticas são, no entanto,
devastadoras, configurando um empreendimento de'demolição, cujas reper -
cussões filosóficas e politicas são bem conhecidas.

A dialética hegeliana-marxista foi submetida a uma critica ló
gica impiedosa, cujos fundamentos estão longe de serem desinteressantes.
A noção moderna de dialética nasce, de uma pressuposição de Hegel, para

~ racional da mudança necessita tipo
,

quem a compreensao de um outro de 10-
gica que a lógica formal e de que esta lógica deveria partir da contradi

Para Popper, abolição do { de não-contradição torna todaçao. a pr-dnc í.p í,o

a discussão racional impossivel. Pouco importa saber se Popper captou,
em toda sua extensão, o pensamento hegeliano. Basta aceitarmos que a in
trodução da dialética na filosofia contêmporanea viola a precaução kan -
tiana a respeito do dogmatismo da razão pura. _A contribuição de Marx não
faz senão agravar a situação, pois sua teoria contempla a dialética como
instrumento cientifico de previsão, irrefutável, elaborando uma série de
mecanismos que permitem ignorar os fatos reais, sob a alegação do deter-
minismo histórico.

A dialética, possui valor metodológico a, 'p.osteriori' , como
auxiliar da compreensão da totalidade histórica. Mas, o conhecimento
cientifico se faz a pa rt í.r-de parcelas desta totalidade. A qualidade fun
famental que caracteriza a metodologia' do racionalismo critico está em
sua oposição ao positivismo. Pois, ao contr~rio deste, a posição poppe-



v .", •. I •

riana não dita regras de comportamento aO pesquisador, nem exige fideli-
dade .a normas de pesquisa cientifica, mas propõe uma argumentação segun-.
do o'modus tollens'; a possibilidade de falseabilidade das hipóteses e
teorias cientificas, a possibilidade de apontar erros nas construções teó
ricas.

o fascinio deste posicionamento consiste, exatamente, em des-
~ocar para um plano secund~rio a guestão, fregUentemente, debatida da
objetividade do conhecimento cientifico. A 'Wertfreiheit', como tal, ,

e

um falso problema surgido do desconhecimento fundamental da ciência como
.instituição.

." .A c~enc~a popperiana forma um corpo de conhecimentos estabel~
cido, segundo regras estritas de validação, e descarta a debatida questão
dos valores e sua intromissão na eiência, enquanto empreendimento subje-
tivo. Para Popper, o saber objetivo se desembaraça, completamente, do

·sujeito do conhecimento. Pode parecer extranho que tal idéia tenha par-
tido, exata~ente, de um dos mais convencidos opositores das posturas ho-
listicas e que vê as instituições, sobretudo, a instituição cientifica
·como passivel de constantes criticas, reformas, mudanças e alterações pr~
fundas, e que ~ diferença de Hegel e Marx não co~sidera o individuo subor
dinado , necessariamente, ~s instituições.

Popper, como sabemos uniu-se ~ corrente epistemológica parti-
d~ria do individualismo metodológico nas ciências sociais, corrente re-
presentada p_o_rWindelband e Rickert .na Alemanha e mais tarde, por Hay ek ,
na Inglaterr~~ Preconizando, antes de mais nada, a necessidade de com -
preensao da ação· do ator individual, seus valores, e situações determina
das.

·0 método popperiano é compreensivo, mas, contrariamente,a
./ Dilthey e sua Escola, é compreensivo de um modo objetivo (objektiv:

verstehende Methode). E, ao contr~rio, de Weber não é voluntarista, mas
adequado ~ situação (situationsgerecht). Pois, se as leis causais nao
possuem validade quanto aOs acontecimentos históricos particulares, na
versao weberiana, porque não dispomos de um encadeamento de motivos dos
atores envolvidos, (Sinnzusamme~~ang), para Popper, podemos considerar a
lógica da situação (Anfangsbedingung) como condição inicial de uma dedu-
çao que conduza~ explicação.

o mais importante é destacar o surgimento de uma lógica moder~
~ - muito diferente da lógica cl~ssica, e da lógica de Stuart Mill, a
qual era, ainda, utilizada ao iniciar-se o século XX, tendo sido a lógi-
ca subjacente a metodologia webe~iana~

\



Popper, como o definiu Eug~ne Fleischmann (Ob. 'Cit.'1976:155),
representa uma curiosa 'mélange' de lógica e paixão, objetividade cient:1.
fica e engajamento pol:1.ticoliberaL

Fleischmann, num elogio a Popper, diria - 'Cette honnêteté
intellectuelle, qui révele elle-même ses propres insuffisances, n'est-
-elle pas aussi difficile que rare de nos jour? - t indiscut:1.vel, que
a clareza e a lucidez do modelo popperiano revelam suas insuficiências ,
pois falta-lhe uma antropologia filosófica capaz de superar SUaS raizes
kantianas. Mas, também é inegável que a contribuição de Popper permitiu
deslindar uma das mais graves polêmicas na filosofia da ciência, qual s~
ja, a da validação das teorias cient:1.ficas,pouco importando que a solu-

, H ,çao encontrada tenha sido semelhante a de Alexandre ao cortar o no gordio,
antes iludindo do que executando 9 or~culo que lhe prometia o império da
Ásia.

Um segundo problema crucial, a saber a emergência de uma teo-
ria de sociedade, começou a ser discutido pela Escola de Fra~kfurt e re-
cebeu com Habermas' sua fórmulação mais ~~isa.

A teoria cr:1.ticada sociedade não é, em si mesma, uma forma
distinta de conhecimento. Seu relacionamento ao interesse emancipatório
não é simétrico ao relacionamento entre ciências empirico-anal:1.ticas e
histórico-hermeneuticas, e seus respectivos interesses constitutivos.

Uma teoria cr:1.ti'cada sociedade envolve estas duas formas de
conhe2imento" numa atividade metodológica de auto-consciência. Mais espe-
cí.r í.camerrt e, uma teoria critica da sociedade inclui os seguintes tipos -
de investigação ~ primeiro, um entendimento interpretativo, através dos
métodos das ciências histórico-her~eneuticas, dos sistemas de crenças e
modos de comunicação presentes em uma sociedade,' segundo, sua avaliação
cr:1.ticacom referência a normas de uma situação de discurso ideal que per
mitiria uma análise critica das ideologias, em terceiro, uma investigação
pelos métodos da ciência empirico-analiticas, dos determina~tes causais
destes modos de comunicação e crenças, e de seu afastamento das normas -
que podem ser justificadas pela auto-reflexão e o argumento critico. Isto
conduziria a especificação de uma forma de sociedade não-repressiva e a
constituição de novas tipologia~ organizacionais. Sem uma teoria cr:1.ti-
ca de sociedade e uma análise geral das LdeoLog La's a teoria das organiz~
ções pe rrnan ec er-a alicerçada numa teoria de compo rt am errt o humano excLus í,«.

vamente nomológica, portanto, técnica, sujeita a restrições ontológicas
e epistemológicas imensas.

1, •• . \
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·Instrumentos metodológicos capazes de propiciar novas estraté
gí.as de estudo organizacional existem. Difici.l, entretanto, é a consti-
tuição de um programa teórico que possa romper com os ditames dos para-
digmas existentes. Sobretudo, o behaviorismo, e a dialética marxista.

" Estes paradigmas tem isolado um só aspecto da realidade, o
comportamento consciente, a interação social e a crise do capitalismo.N~
nhuma destas abordagens pode, entretanto, oferecer possibilidades de con~
trução de uma teoria de sociedade e de uma teoria organizacional capazes
de superar a inadequação dos métodos das ciências naturais quando aplic~
dos ~ problem~tica social A única forma de propor uma alternativa não-
~ositivista consiste na enf~tica procura de principios e~istemológicos •
E sobretudo, em romper com a idéia de que a mente humana é uma 'tabua ra
sal equipada com sensores que lhe ,permitem captar a realidade de um mun-
do co~creto e autônomo.

Do empirismo de Locke e Hume, passando pelo marxismo, até ao
positivismo lógico do séculó XX, certas posições epistemológicas funda-

. .•.. . ,
mentais tem permanecido imutaveis. O mundo concreto é uma realidade au-
·to-contida, o processo de conhecimento sepaTa as posições do sujeito e
do objeto. Toda tentativa de conh eci.mento que se afaste da observação da
realidade manifesta é, ou impossivel, ou destituida de significado.

Esta epistemologia deixa bem pouco espaço para qualquer meto-
~dologia que nao seja Eositivista. Pois, com efeito, torna o papel da

mente inteiramente passivo.
Kant.,.:faz 'ressurgir uma epistemologia não positivista na 'Cri

tica ~ Razão Pura', ao estabelecer o papel ativo da mente humana no pro-
cesso de conhecimento. Hegel expandiu o escopo do conhecimento kantiano
ao acrescentar-lhe o processo histórico. Assim, todas as epistemologias
não-positivistas possuem um elemento histórico, Um elemento social funda-,
mental. Entretanto, desafortunadamente, não se constituiu uma epistemol~
gia Bocial que admitisse que a teoria do conhecimento e a teoria da so-
ciedade devem derivar de um mesmo principio epistemológico que afirmasse
serem o conhecimento e a realidade uma e a mesma entidade. E, portanto,
que as formas sociais e organizacionais são, com efeito, a codificação
ou representação simbólica do conhecimento. A sociedade nao representa
nada mais que um conjunto de significados comuns. O mesmo ocorre com as
organizações. Significados constantemente revisados pelo conhecimento.

O interacionismo, a fenomenologia, o pragmatismo, e mesmo a.
teoria critica de Habermas propuseram este problema. Contudo, não se
transformaram em autenticos paradigmas de an~lise social e muito menos
organizacional. Pois, sua oomp Lex Ldad.e metiaf Ls í.ca atemorizou os· 'técni-
cos'de um mundo empobrecido.

x x x x x
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Só resta afirmar que, quando pensei em reàlizar este trabalho,
o temam~todológico exercia um extraordi'n~rio fasd.nio sobre minhas pre9.,

H ,..,' '".

cupaçoes. Depois de te-lo estudado, e tendo transcorrido tanto tempo,e~
te fas~fnio Q.nda permane·ce. Pois , acredito que as exí.gencias de ponde-
ração critica estão nas raizes do desenvolvimento da pr9pria capacidade

"

humana de fazer ciência e, portanto, conhecer. Também, aprendi que nao
há transmissão de conhecimento que possa intitular-se verdadeira, sem
que inclua em seu interior indagações de cunho metodológico. Como parti
cipante do ambiente academico das ciências sociais, sempre me encantaram
as hipóteses e os resultados substantivos das pesquisas realisadas. Mas,
sempre, procurei indagar sobre o modo 'adjetivo' de realiz~-las. Esta ên

.f'ase ~, no entanto,. real e eminentemente poI Í'tí.ca , A ciência é institui
ção, e como tal, -exige uma vigilância institucional que se apresenta co-
mo consolo numa ~poca crivada por ideológias' m~noliticas, dogmat í.cas ti-
das com; invulner~veis, resultando em polarizações arbitr~rias que agri-
dem a capacidade virtual de.opção e cr:1tica•

...-i'
Ja se afirmou, certa vez,

~, sem dúvida, uma afirmação falsa.
que a verdade reside no poder. Esta

I

Todavia, qualquer perspectiva menos
simplista ou ingenua,- cedo concluir~ que existe uma correspondência nat~
ral entre deter o poder e.suscitar o·maior nÚmero de questões.

Exercer ~ critica cientifica das questões sus~itadas, eis, o
papel do cien-tista em geral. e do met odoLogo, em .particular.

-, Outra não deve ser a tarefa de 'quem detenha qualquer parcela
de r~sponsabilidade pela produção cient:1fica, que é, por definição, E,ere-
nemente, aberta ~ critica e ~ reconstrução.

Resta uma última referência dirigida ao trabalho de Miguel A.
de A. Gabriel que em sua dissertação de mestrado apresentada ~ FEA-USP
preocupou-se com alguns dos mais sérios problemas metodológicos da Teo-
ria das Organizações, e sobretudo, realisou uma an~lise do behaviori~mo
que considero extremamente interessante, principalmente, por ter sido fei
ta em nosso ambiente acadêmico, em geral tão avesso ~s considerações e
problemas metodológicos, sempre que estes envolvam o confronto de para
digmas rivais ou as conseqUências epistemológicas das opções paradigm~ti
Caso Devo um Último agradecimento ~ bondade, proficiência e esp:1rito de
colaboração de Irma Lourenço Gondim e Célia Barbosa Rodrigues que dedica
damente datilografaram estas páginaso

x x x x x
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