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RESUMO

o

presente estudo procura trazer ao saber administrativo uma nova
perspectiva, ao evidenciar a natureza parcial e instrumental das teorias organizacionais
até então desenvolvidas.
Ao buscar introduzir a percepção dos valores no estudo da administração,
procura-se fazê-lo sob a ótica dos indivíduos, enfatizando-se o seu ponto de vista.
Neste ensaio, a administração é concebida como ciência social não neutra, que
tem reproduzido, no ambiente organizacional, os valores do sistema. Na medida em
que os diversos arcabouços teóricos se desenvolveram, variadas e cada vez mais
complexas foram as formas por intermédio das quais as teorias organizacionais
procuraram submeter os indivíduos às necessidades produtivas.
Teria a administração se distanciado, tanto de sua razão de ser, o indivíduo,
como das grandes discussões desse final de milênio. Ter-se-ia tornado técnica,
direcionando-se para o atendimento das demandas organizacionais, entendendo o
homem como mero agente produtivo.
Para a compreensão dessa feição das teorias organizacionais, o presente estudo
lança mão da Teoria Crítica, que é uma proposta de visão do meio social, transpondo
seus pressupostos para o domínio organizacional, no intuito de evidenciar os valores
das diversas teorias e a caracterização do homem que cada uma delas promoveu.
Na busca do entendimento das dificuldades existentes para que outros valores
sejam percebidos pela administração, já que no universo consciente os valores do
sistema tornaram-se hegemônicos, recorre-se aos ensinamentos de Carl Gustav Jung e
suas definições de inconsciente pessoal e coletivo.
Em seguida, tratou-se de contextualizar e associar às idéias previamente
desenvolvidas sobre valores e teorias organizacionais o universo no qual desenvolveuse a pesquisa de campo, as Forças Armadas Brasileiras.
Por fim, a pesquisa de campo desenvolvida constituiu reforço do que, até
então, tinha-se procurado deixar evidente: que as teorias organizacionais têm
privilegiado outros valores, que não os do indivíduo, que existe outra forma de se ver a
realidade, mais substantiva e que, embora a administração tenha-se esforçado, pelo
menos ao nível do discurso, para atender às demandas básicas do indivíduo no
contexto organizacional, não obteve êxito.
A nova perspectiva de que trata o presente estudo refere-se ao entendimento
de que existem outros valores, que não os organizacionais, que precisam ser
percebidos pelo saber administrativo. Procura-se alertar o corpo teórico quanto ao
papel social que incumbe à administração e propõe-se que ela se afaste da
instrumentalidade e se aproxime da substantividade, visão de mundo sempre possível e
tantas vezes negligenciada por ela e por outras ciências auto-denominadas sociais.

ABSTRACT

This paper aims at bringing a new prospect to the administrative knowledge,
by pointing out the parcial and instrumental nature developed by organizational
theories.
Aiming at introducing the understanding about values in the scope of
administration, one attempts to do that through the individuaIs' perspective,
emphasizing their points of view.
In this essay, administration is conceived as a non-neuter social science that
has reproduced the values of the system in the organizational environment. In so far as
theoretical administrative framework was developed, organizational theories were
becoming increasingly complex, subjecting individuaIs to productive demands.
On that perspective, adminstration was departing as far its main reason of
existence, man, as significative issues ofthis millenium ending. Indeed, administration
would have became tecnique, conducting its efforts to satisfy organizational needs,
considering man a mere productive agent.
This study uses the CriticaI Theory, a proposal of comprehension of society,
by carring forward its statements to the organizational scenary, to bring home and to
show up the values professed by administrative theories and the characterization of
man that each one has developed.
Carl Gustav Jung's teachings and his definition corcerning personal and
colective unconscious are used to explane why administration has not taken into
account another values, that not those that has became hegemonic by the system
action, in conscious universe.
Next, one attended to set and to associate to the ideas beforehand developed
concerning values and organizational theories, the uni verse in which the fieldwork was
gotten over, the Brazilian Armed Forces.
Eventually, the fieldwork served as a reinforcement for the ideas that
beforehand were presented: that organizational theories have privileged another
values, that not those of individuaIs, that there is another way to understand reality,
more substantive and that, although administration had exert, at least on speech, for
answaring individual's basic needs, in organizational context, in fact, has not been
successful.
The new prospect that this paper aims at presenting refers to the understanding
that there are another values, that not those that have been privileged by organizations,
that must be taken into account by administrative knowledge. One seeks both to alert
administrative theoretical body as regards the social rule which commits
administration and to suggest that administration departs instrumentality and comes up
substantivity, that is a world vision always possible and so many times disregarded by
administration and other self-called social sciences.
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I - INTRODUÇÃO

A filosofia ... essência do pensar. Não são raras as vezes em que um
interlocutor, ao deparar-se com uma resposta não objetiva a uma questão formulada,
afirma ironicamente: "você está filosofando".
Tal afirmação, freqüentemente, toma outras facetas negativas: a indignação e o
desdém. Este fenômeno tem suas razões de ser. Reflete um conjunto de postulados
presentes na sociedade contemporânea, em que o pensar é cada vez menos uma das
formas de expressão do ser e, cada vez mais, uma prática de reprodução de idéias
correntes.
No mundo contemporâneo, a rapidez, a resposta objetiva, o resultado, os fins,
a absolutaneidade, o agir, o realizar são substantivos imperativos. O vagar, a
subjetividade, os meios, o relativo, o refletir, o postergar, por outro lado, são palavras,
no mínimo, em desuso.
Na verdade, os conjuntos que querem nos fazer pensar irreconciliavelmente
antagônicos das palavras anteriormente mencionadas, fazem parte de um mesmo
universo, convivem. Mas inegável é que existe, no imaginário contemporâneo,
supremacia do primeiro conjunto de termos em relação ao segundo, considerando-se
os valores que predominam nas modernas sociedades industriais, o que caracteriza a
situação hegemônica do instrumental sobre o substantivo.
Desta forma, não é de se estranhar que muitos pseudo-pensadores
contemporâneos tenham anunciado a morte da filosofia, pois é nela que se procura,
originalmente e sem sucesso, afortunadamente, definir-se as ordens do ser e do deverser, bem como a ordem dos valores (a axiologia ou filosofia dos valores), igualmente
um campo da filosofia fecundo em conceitos e não homogêneo, felizmente. É por
intermédio da filosofia que se permite estabelecer, com clareza, o predomínio da
racionalidade instrumental e a ordem dos valores que determinam o agir e as escolhas
individuais.
Tal é o domínio do instrumental sobre o substantivo que o futuro é tão certo
que já é presente. Todos os ordenamentos da vida humana estão definidos. O indivíduo
nascerá; lhe serão ensinadas regras básicas de convívio social, até os seis anos:
obediência, respeito, boas maneiras; lhe serão facultados diversos acessos à
informação: televisão, microcomputador e periódicos; e lhe serão disponíveis as mais
variadas formas de consumo. É o pré-treinamento.

Chegada a idade escolar, ele será alfabetizado, aprenderá pouco sobre muitas
coisas, tantas que suas habilidades natas perder-se-ão no emaranhado de informações e
será habilitado a concorrer no mundo adulto. É a fase do treinamento.
A fase da reprodução inaugura-se com a chegada à universidade da vida; os
mais afortunados, a instituições de ensino superior, também chamadas universidades.
Os de menor sorte, se já não tinham sido derrotados na concepção, no
nascimento, na intància ou na adolescência, estarão fadados a, meramente, reproduzir
o que está instituído. Os de melhor sorte chegarão à faculdade, sem saber muito bem o
que estão fazendo lá. Metade deles a concluirá, sem saber bem o que, e virá a se somar
a aqueles que a haviam abandonado antes. Uma terça parte deles ingressará no
mercado de trabalho e ficará mais confuso quando verificar que o pouco que aprendeu,
que ele não sabia muito bem para que, não lhe serve para nada. Lhes será permitido, na
verdade, reproduzir o que está instituído. Os mais hábeis em fazê-lo, talvez dois, do
um terço mencionado, serão bem sucedidos.
Mas voltemos aos dois terços de desocupados. Deles, em tomo de seIS, a
maioria por falta do que fazer, ingressarão no mestrado, sem saber bem o que é, e lá
alguém lhes dirá que, ao final, deverão escrever, cada um deles, uma dissertação. Dois
deles as escreverão, provavelmente ambos farão belos resumos de tudo que leram
sobre determinado assunto, posicionando-se favoravelmente em relação a uma
corrente de pensamento e as concluirão. Dissertações enormes de que, sabem bem eles
de antemão, serão lidas as introduções, algumas páginas dos desenvolvimentos, as
conclusões e as bibliografias.
Improvável é que algum deles se habilite a escrever a dissertação e que
proponha a superação de um impasse, ainda que o universo em que trabalhe seja o
instituído. Quase impossível esperar que algum deles se dê ao trabalho de buscar uma
forma de romper com o instituído, até porque é arriscado, pouco ortodoxo e,
invariavelmente, os que o fazem, têm seus estudos taxados de superficiais. Serão, os
dois, mestres na reprodução do conhecimento corrente.
Dos dois, talvez uma décima parte chegue ao doutorado. Estes privilegiados já
saberão que deverão desenvolver uma tese, algo inédito, se possível, devendo se ater a
uma minúscula parte da realidade. Chegarão ao máximo da decomposição e se lhes
exigirá algo novo. Mas como se eles são a essência do instrumental? Como poderão
eles pensar fora do instituído? A que valores eles se reportarão quando escreverem?
Mas voltemos ao inexorável futuro-presente do homem.
Finda a fase da reprodução, aos indivíduos é compulsoriamente apresentada a
fase do ocaso. Já cansados, eles se dirigem ou são conduzidos as duas formas asilares
conhecidas: ao asilo propriamente dito ou à sala de uma residência. Lá, uns poucos
10

dar-se-ão conta de que o futuro já chegou, que o dia de hoje sempre chega ... que não
existe futuro. Mas não adianta, ninguém os ouve. É a incontestável vitória da
racionalidade instrumental sobre a substantiva.
Mas a instrumentalidade não exerce seu domínio sobre a vida, diretamente.
Ela está presente em outras dimensões: na ciência, na cultura, na comunicação e nas
organizações. E é particularmente esta última dimensão, as teorias organizacionais e a
forma ativa como elas reproduzem os valores do sistema, que constituem o pano de
fundo das idéias que pretende-se discutir no presente estudo.
Procurar-se-á mostrar que os valores, invariavelmente não manifestos pelas
teorias organizacionais, orientam-se para a satisfação das necessidades, não dos
indivíduos como elas querem nos fazer crer, mas das organizações; dentro de uma
perspectiva mais ampla, as teorias organizacionais reproduzem os valores do sistema.
A partir da caracterização dos valores das diversas teorias organizacionais,
procurou-se enfatizar as tipologias de indivíduo por elas criadas, evidenciando-se sua
natureza manipulatória e a visão unidimensional e utilitária que elas têm do indivíduo,
privilegiando-se a percepção substantiva, intencionalmente negligenciada pela ciência
administrativa por não ser considerada "neutra".
Intencionalmente e tendenciosamente, fomos nos deslocando para o outro lado
do pêndulo. Selecionamos alguns valores significativos para os indivíduos no trabalho
e procuramos verificar, essencialmente, o grau de importância que as pessoas atribuem
a eles em três níveis: o pessoal, o esperado e o real e, em seguida, procedemos as
análises, sem nos abstermos de oferecer uma visão instrumental, embora tenhamos
enfatizado a percepção substantiva, que nos acompanhou desde o início.
Não temos, na verdade, a ilusão de que, a partir da identificação de alguns
valores significativos na vida de um indivíduo, muitos deles discutíveis e transpostos
para a realidade organizacional, particularmente de Organizações Militares das Forças
Armadas Brasileiras, como bem poderiam ser outras, tenhamos condições de alterar,
imediatamente, a feição instrumental do saber administrativo. Empenhamo-nos em
demonstrar que esta feição existe e é hegemônica, que os valores da organização não
são os mesmos dos indivíduos, embora todo o esforço da teoria para assimilá-los (se
fossem, acreditamos que um trabalho desta natureza seria impensável), que a ciência
administrativa afasta-se do indivíduo (é utilitária), que existe uma outra racionalidade,
a substantiva, que permite perceber a realidade por um ângulo diferenciado e que,
enfim, existem outros valores, mais humanos.
Como corolário do que pretendemos desenvolver, está a idéia de que a
administração se reporta a determinados valores e que sua percepção e discussão é tão
ou mais importante do que: descobrirmos qual a melhor forma de se produzir mais
11

com menos desperdício, adotarmos ou não um programa de qualidade total,
conhecermos a modelagem organizacional que melhor atende à natureza das atividades
organizacionais, reconhecermos a tênue linha que separa a reengenharia da
readministração, e assim por diante.
Acreditamos que, se nos ativermos a estas questões, que normalmente nos são
postas pela administração, estaremos preocupados em conhecermos formas de
melhorar a administração e não em discutirmos que administração queremos.
Temos uma única pretensão: de sermos o idoso do asilo, ainda que ninguém
nos ouça.
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11 - RELEVÂNClA DO ESTUDO

1 - O ESTUDO DOS VALORES E AS BASES DE UMA NOVA

ADMINISTRAÇÃO

Vive-se o tempo que se convencionou chamar modernidade. Em todos os
cantos do globo é ressaltada a maravilha da obra humana sobre a terra. As distâncias
foram drasticamente reduzidas, a informação circula rapidamente e em todos os níveis,
as viagens espaciais são cada vez mais freqüentes, a biotecnologia traz auspiciosas
descobertas todos os dias, o Muro de Berlim veio abaixo, e, com ele, a bipolarização e
a globalização permitiu o livre trânsito de capitais. Tudo leva a crer que o futuro será
melhor. A questão é: para os mesmos ou para cada vez menos?
Permanecendo hegemônicos os mesmos valores, a questão será exatamente
esta. E as respostas poderão ser: os mesmos ou menos.
Mas esta é uma indagação, acredita a esmagadora maioria, fora do escopo
administrativo. Uns poucos como Dwight Waldo (1964, p. 121) pensam
diferentemente. "A administração não pode ser estudada ou praticada separadamente
das respostas às grandes indagações. Enganamo-nos a nós mesmos se assim
pensarmos. A administração está no centro de nossa civilização e a civilização está
ligada às grandes interrogações, de uma maneira ou de outra".
O estudo sobre valores tem sido negligenciado pela ciência administrativa. A
administração, como outras ciências sociais, não traz em seu corpo teórico o estudo
sobre valores, não de forma sistematizada, muito menos crítica. Mas isto não implica
dizer que os valores não estejam presentes em seus pressupostos.
Os valores estão presentes de forma decisiva na concepção das diversas teorias
organizacionais, como tomaremos evidente, mais adiante, ao desenvolvermos o
embasamento teórico necessário ao entendimento dos conceitos sobre os quais se
assentam o presente estudo. Os valores na administração, embora poucas vezes
explicitados, ora porque já compõem a doutrina da ciência, ora porque a sua
caracterização tomaria evidente a manipulação, a cooptação e a reificação do
indivíduo no ambiente organizacional, são tendenciosos, beneficiam a lógica do
sistema por intermédio da utilização da racionalidade instrumental.
Mas não existe uma única forma de se perceber a realidade; há, pelo menos,
uma segunda. São indiscutíveis os avanços e as contribuições da administração neste
século. Dos pressupostos do Taylorismo-Fordismo à Teoria Contingencial, chegando-

se, mais contemporaneamente, à qualidade total e a reengenharia, a ciência
administrativa, dentro de uma concepção mais ampla, viabilizou a modernidade. As
mais variadas técnicas desenvolvidas, a absorção do desenvolvimento tecnológico e
sua implementação no ambiente organizacional, a melhoria nas condições de trabalho,
a maior produtividade, entre outros tantos exemplos, conferem ao saber administrativo
o título de principal protagonista como propulsor da modernidade neste final de
milênio.
Não é menos verdade, por outro lado, que tal papel de destaque da
administração, pelo seu alinhamento automático ao sistema, tomou-a, da mesma
forma, a principal figura operativa das mazelas por ele produzidas. A administração é
co-responsável pelos 2 bilhões de miseráveis existentes no planeta, pela brutal
concentração de renda que assola as sociedades, especialmente as dos países
periféricos, pelos crescentes índices do desemprego e pela reprodução da estrutura de
classes.
Esse duplo papel desempenhado pela administração deve-se ao fato de que os
valores que são defendidos e difundidos pelas teorias organizacionais são os mesmos
do sistema. A administração parece ter-se esquecido de que possui importante papel
social a desempenhar. O tecnicismo que impera no meio administrativo inibe a
percepção de outros valores que não os institucionalizados.
O presente estudo tem uma pretensão básica que é a de, em um pnmeIro
momento, denunciar o caráter racional-instrumental do saber administrativo, sua
tendenciosidade e, posteriormente, demonstrar que existe outra forma de se perceber a
realidade administrativa, que não a funcionalista que privilegia as necessidades da
organização, mas a substantiva, que procura ver o resultado sob pontos de vista mais
humanos. Secundariamente pretende-se, por intermédio da crítica dos valores não
manifestos nas teorias organizacionais, introduzir, ainda que de forma tênue, a
discussão sobre valores na ciência administrativa e procurar reorientá-Ia na direção de
outros.

2 - A ESCOLHA DO INSTRUMENTO DE COLETA E DO MÉTODO
DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Os instrumentos utilizados na pesquisa social têm por objetivo precípuo a
coleta dos dados necessários. Vários são os instrumentos disponíveis: o questionário, a
entrevista, a observação, os testes. Há autores que consideram estes instrumentos como
método. No presente estudo, instrumento, método utilizado para a apresentação dos
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dados e método de análise, como veremos a seguir, são elementos propositalmente
diferentes.
Já os métodos de apresentação de dados nas cIencias SOCIaiS teriam por
objetivo fornecer ao pesquisador os meios para que fossem garantidas a objetividade e
a maior precisão possível na investigação do fato ou da ação social, pretensões que,
diga-se de passagem, não temos neste estudo. Em última análise, o que se buscaria
com a escolha do método de apresentação seria a validação dos dados a que a
problemática a ser estudada nos remete, o que, é mister que se saliente, não é objetivo
nem razão de ser da pesquisa de campo. No caso deste ensaio, o método de
apresentação dos dados é um instrumento de consolidação das informações, nada mais
do que isso.
Tanto a escolha do instrumento de coleta de dados como do método para sua
apresentação seguiu o que existe de mais ortodoxo. Desde a concepção do
instrumento, a aplicação do piloto, as observações dos participantes, a aplicação do
questionário, chegando-se à tabulação dos dados, enfim, todos os passos necessários à
validação da pesquisa de campo foram seguidos, o que, de certa forma, atenderia aos
dogmas do cientificismo reinante, que confere à rigidez metodológica posição de
destaque quanto à credibilidade de uma investigação, garantida pela neutralidade,
como se ela existisse.
Mas fomos tendenciosos desde o princípio, especialmente na concepção do
instrumento de coleta de dados. Aliás, como todas as pesquisas no campo social o são.
Não menos tendenciosos do que Elton Mayo em seus estudos em Hawthorne, A. H.
Maslowe Frederick Hezberg em suas pesquisas sobre motivação.
O que nos diferencia desses autores, além de serem eles de capacidades
infinitamente maiores, são os valores, quer os de que dispunham para financiar seus
estudos, igualmente infinitamente maiores, quer os que eles privilegiaram ao conceber
seus instrumentos de coleta de dados, como de resto todo o corpo teórico por eles
desenvolvido.
Os valores que privilegiamos ao concebermos não só nosso instrumento de
coleta de dados, mas, principalmente, o método de análise que revelaremos a seguir,
foram os do indivíduo, diversamente de nossos ilustres teóricos. Mais do que isto,
revelamos que a racionalidade que norteia nossos pensamentos é a substantiva, embora
não neguemos a importância e os feitos protagonizados pela racionalidade
instrumental e por seus seguidores, conscientes ou não, ao passo que reconhecemos,
por outro lado, sua dominância e os impactos por ela produzidos, fruto de sua posição
hegemônica.
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A - O instrumento de coleta de dados

o instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, precedido de
aplicação de piloto e aprovação por parte dos respondentes.

B - A apresentação dos dados

A tabulação dos dados coletados realizou-se por intermédio da utilização do
método estatístico, tendo sido utilizado o programa Excel para o cálculo de médias,
elaboração de tabelas e gráficos necessários às posteriores interpretações.

3 - A ESCOLHA DO MÉTODO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO

DOS DADOS
Pela escolha do instrumento de coleta de dados e, principalmente, pela opção
pelo método estatístico para apresentação dos dados poder-se-ia inferir que o método
de análise e interpretação seria o hipotético-dedutivo ou mesmo o fenomenológico.
Pode-se, evidentemente, transitar por estes dois métodos, mas a escolha recaiu
sobre o método dialético. O presente estudo, em função de sua complexidade, não
permite a utilização de um método que privilegie a simplificação, a dedução, o
empirismo, a indução e a redução. O objeto de estudo que trabalhamos envolve
aspectos polêmicos, que evidenciam contradições, ambigüidades e antagonismos, em
que interativos são os enfoques a serem abordados.
O terreno por onde trafega o estudo é altamente ideologizado e as diversas
interfaces de uma mesma realidade são interpretadas à luz de condicionantes
históricos, em que estão presentes dicotomias e variáveis como: identidade e diferença,
crítica e aceitação e instrumentalidade e substantívidade.
A ciência administrativa é dotada de múltiplas formas de pensar e agir, em que
as diversas partes de seus postulados, ainda que pareçam contrárias, são a expressão de
um todo que se transforma na dinâmica interativa de seus opostos. A dialética, como
método de investigação da realidade, e é nesta acepção que é compreendida neste
estudo, permite a percepção do objeto em vários aspectos, permitindo-se identificar
16

suas relações e conexões. Mas é a natureza do método dialético, que se opõe a todo
conhecimento rígido e que admite a mudança por acreditar, segundo Gil (1987, p. 32),
que "" .sempre há algo que nasce e se desenvolve e algo que se desagrega e se
transforma", que teve significado decisivo para sua escolha.
Toda a concepção do presente estudo, desde sua forma embrionária, até a
dissertação propriamente dita, é dialética. Trabalhou-se, desde o início, por exemplo,
com o princípio da unidade e luta dos contrários. Dois universos de valores: os do
indivíduo e os da organização, contraditórios, mas que constituem uma unidade de
opostos em constante luta, com a supremacia do segundo em relação ao primeiro.
O princípio da passagem da quantidade à qualidade também encontra-se
presente neste estudo. Está intimamente relacionado com nosso objetivo. Este
princípio considera que as coisas não mudam sempre no mesmo ritmo; o processo de
transformação por vezes é lento e por vezes se acelera. Quando lento, o processo
produz alterações quantitativas; ao acelerar-se, produz saltos, modificações radicais,
marcadamente qualitativas. Konder (1985, p. 59) cita o exemplo de Engels para
explicar este princípio "".a água que vai esquentando, vai esquentando, até alcançar
cem graus centígrados e ferver ... " muda sua qualidade, toma a forma gasosa, deixando
de ser água. Aproveitando-nos do exemplo acima, digamos que nossa intenção é levar
a chaleira com água ao fogo.
O princípio da negação da negação também permeia nossas análises.
Acreditamos que a realidade faz sentido, não é absurda, não se esgota em contradições
irracionais ininteligíveis, não se perde na eterna repetição do conflito entre teses e
antíteses, entre afirmações e negações. A afirmação cria sua negação, mas ambas são
superadas e prevalece uma síntese. Esta síntese terá sua negação e assim por diante.
Isto gera um desenvolvimento em espiral; as fases se repetem, mas em nível superior.
O que estamos propondo é que se reconheça a existência de outros valores, que são
mais humanos do que os da modernidade, de certa forma são antíteses aos instituídos.
É um primeiro passo para que, quem sabe, cheguemos a uma nova síntese, a um nível
supenor.
Pode o leitor desavisado influenciado pelas idéias de Marcuse, indagar: o
método dialético é estranho aos procedimentos operacionais, milita contra a
quantificação e matematização de um lado, e, de outro, contra o positivismo e o
empirismo; a presença do método estatístico para a apresentação dos dados da
pesquisa de campo não invalida, metodologicamente, a idéia do pesquisador?
A resposta é taxativamente negativa. A escolha do método estatístico nas
ciências sociais deveria ser sempre um meio de tradução de determinado fato social, e
reducionista, diga-se de passagem. O que dá contornos analíticos ao modelo estatístico
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são as hipóteses formuladas anteriormente, que já não são neutras e as interpretações
que, a partir do modelo, são encaminhadas e que são sempre tendenciosas.
Marcuse ao salientar que a dialética milita contra as matematizações e contra o
empirismo, quer atacar a racionalidade instrumental e a pretensa neutralidade
científica, não o modelo estatístico. Um dado estatístico diz tanto quanto uma folha
sem palavras. Tudo depende dos valores que privilegiamos ao analisarmos o dado ou
escrevermos na folha virgem.
Mas o que incomoda nosso interlocutor desavisado é o fato de que a dialética
assusta tanto o conservadorismo dos conservadores como o conservadorismo dos
revolucionários, segundo Konder (1985, p. 86), a dialética impossibilita " ... escamotear
as contradições, incomoda os beneficiários de interesses constituídos e os dependentes
de hábitos mentais ou de valores cristalizados".

4 - A PESQUISA

Seguindo a taxonomia proposta por Vergara, em 1990, o presente estudo,
quanto aos seus fins, pode ser considerado exploratório, pois há pouco conhecimento
sistematizado sobre o tema. Sua natureza é de sondagem, não comportando hipóteses
prévias, embora muitas tenham surgido ao longo de seu desenvolvimento e muitas
possam vir a se estabelecer pela crítica ou pela ampliação do que é proposto.
Quanto aos meios, é uma pesquisa de campo, embora a investigação empírica
não seja o objetivo em si; constitui reforço do que se procurou discutir ao longo de
toda a investigação. Pode, ainda, ser considerada bibliográfica, pelo estudo
sistematizado desenvolvido em livros e periódicos, que nos possibilitou o
fornecimento de instrumental analítico.

É importante salientar que o resultado da presente dissertação diverge de seu
estágio embrionário. As idéias iniciais, que se consubstanciaram no projeto de
dissertação aprovado, tomaram contornos e rumos completamente diferentes dos que,
inicialmente, poder-se-ia prever.
O estudo sistematizado do material bibliográfico disponível deslocou
sobremaneira a ênfase inicial do trabalho da organização para o indivíduo. Pensava-se,
inicialmente, realizar um levantamento dos valores formais professados pelas Forças
Armadas e buscava-se, no público interno, verificar em que medida tais valores seriam
legitimados. Acreditava-se, com isto, contribuir para que a organização viesse a dispor
de um instrumento para redirecionar, redimensionar ou atualizar seus valores,
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reforçando alguns deles, substituindo outros tantos. Mais do que isto, tal instrumento
poderia ser empregado como diagnóstico de situações conflitivas, fornecendo às
Instituições a antevisão de situações constrangedoras futuras.
Mas, gradativamente, fomos deslocando o eixo de análise para o indivíduo. A
preocupação com os valores da organização, paulatinamente, foi cedendo espaço para
os valores do indivíduo no trabalho. Nos apercebemos que os valores da organização
não são, ainda, felizmente, os mesmos do indivíduo, embora caminhemos a passos
largos para que isto ocorra. Procuramos, a partir dos trabalhos de Fanny Tchaikovsky,
identificar quais seriam os valores básicos do indivíduo no trabalho, a partir dos
valores do indivíduo em relação à vida.
Em seguida, voltamo-nos para as teorias organizacionais, procurando,
criticamente, identificar os valores invariavelmente não manifestos em seus
pressupostos. A partir deste exercício, foi-nos dado perceber que o indivíduo, em
momento algum, independentemente da teoria analisada, teve os seus valores levados
em consideração. Quando muito, traços de sua personalidade identificados pela
psicologia vieram a contribuir para a criação de instrumentos de controle e alienação.
Embora a roupagem mais humana, a essência permanecia a mesma. A ótica e a ênfase
era, e tem sido, a organização.
Passamos, então, a perceber que uma dissertação que privilegiasse os valores
organizacionais, ainda que desse atenção a uma faceta negliGenciada pelo corpo
teórico-administrativo seria, somente, um instrumento a mais, diferente, é bem
verdade, mas, ainda assim, mais um. Estaríamos reproduzindo o instituído,
manteríamos a atenção na organização.
'-;

Procuramos ver a realidade organizacional sob outro prisma, deliberada e
manifestamente tendencioso, sob o ponto de vista do indivíduo, em que os seus valores
são a referência. Isto não significa dizer que os valores escolhidos sejam, de fato, os
que representam o conjunto de crenças e atitudes compartilhados por todos os
indivíduos no ambiente organizacional ou que os sujeitos da pesquisa, de fato, tenham
manifestado suas verdadeiras impressões acerca dos valores propostos. Não seria
igualmente correto afirmar que outros pontos de vista em relação a valores no contexto
organizacional sejam menos verossímeis, mesmo aqueles mais instrumentais.
Diga-se de passagem, as interpretações sobre os resultados da pesquisa de
campo não dispensam a visão instrumental. Ela será apresentada. Só que, desta feita,
será acompanhada de outra forma de análise, substantiva. Ao exercitarmos essas duas
racionalidades, não temos a pretensão de esgotarmos todas as vias possíveis de análise.
Não buscamos, de forma alguma, o consenso. Procuramos despertar a
administração para a existência de outra forma de se compreender a realidade
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organizacional, procurando trazer para o seu corpo teórico a discussão sobre os
valores. Pretendemos uma ciência administrativa verdadeiramente mais humana.
Todavia temos a consciência de que a discussão sobre valores transcende a ciência
administrativa. Ente filosófico que é, os valores estão presentes em toda ciência que se
produz. Já não nos apercebemos que eles existem, pois parece-nos pouco conveniente
que os discutamos.
Mas temos que nos aventurar a discuti-los. Não podemos, simplesmente,
aceitar conscientemente que os valores da modernidade se tornem cada vez mais
hegemônicos, ao ponto de se tornarem indiscutíveis. E foi esta inquietude que
modificou a ênfase do presente estudo. Ao invés de discutir-se como melhorar a vida,
debater-se que vida desejamos; ao invés de nos preocuparmos em saber como
melhorar a administração, saber-se que administração queremos.

5 - OUTRAS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO

o presente estudo não se limita aos objetivos traçados pelo pesquisador, nem
são categóricas e definitivas suas percepções e interpretações. A perspectiva dialética
que direciona suas afirmativas, da introdução ao último capítulo, dão margem a
críticas, à formulação de outras hipóteses e a discordâncias, pois este é o objetivo
primeiro do presente estudo: instigar a discussão sobre valores pela ciência
administrativa, independentemente da abordagem que venha a considerá-los.
O instrumento utilizado para a coleta de dados, por exemplo, poderia ser
utilizado para se verificar se outras organizações ou setores atendem às expectativas de
funcionários e colaboradores quanto ao nível de importância que estas pessoas
atribuem a determinados valores.
Pode o presente estudo servir como referência, dentro de uma perspectiva
instrumental, para que organizações redirecionem seus esforços para atender valores
básicos de seus empregados. Estudos paralelos poderiam identificar as causas de
eventuais distorções.
Pode-se, ainda dentro de uma perspectiva instrumental, que coincide com o
que estava proposto no projeto deste estudo, identificar-se quais seriam os valores de
uma determinada organização e verificar-se em que nível eles se legitimam nos
ambientes interno e externo, próximo e remoto. Tal percepção poderia orientar ações
organizacionais no sentido de abandonar alguns valores, reforçar outros ou mesmo
introduzir outros tantos.
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Outras tantas possibilidades são possíveis de serem desenvolvidas com o
presente estudo. A percepção de que os valores são componentes essenciais do saber
administrativo, indubitavelmente, abre uma perspectiva nova para a administração.
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111 - REFERENCIAL TEÓRICO

1. VALORES

1.1 - VALOR - UM ENTE FILOSÓFICO

É fundamental a necessidade da discussão sobre valores, especificamente na
sociedade contemporânea, mercê das constantes e cada vez mais rápidas mutações
deste final de milênio. Têm-se debruçado os filósofos na busca de uma definição do
termo valor e o consenso, parece, ainda não surgiu.
O mecanicismo, o materialismo e o instrumentalismo reinantes no século XX
têm marginalizado esta e muitas outras discussões a respeito do ser. Todavia não há
como dissociar o homem dos valores, ainda que os últimos não se queira discutir, por
razões que, oportunamente, tomar-se-ão mais claras ao definirmos valor. Desta forma,
o atual momento histórico tecnicista não tem permitido reflexões de nuance metafísica,
menos ainda quando o tema é valores, contudo, na prática, não se prescinde deles. De
acordo com Girardi (1978, p. 5), "o homem é aquilo que são seus valores".
Mas é no dissenso que a discussão filosófica permite que mais verdades se nos
apresentem. A definição de valores, ao menos na acepção que assume neste trabalho,
aparecerá, mas não sem discussão, sem a percepção evolutiva de sua caracterização.

1.2 - UMA BREVE HISTÓRIA DO VALOR

Valor, na verdade, existe e sempre existiu. Mas o estudo sistematizado da
teoria dos valores ou filosofia dos valores na civilização ocidental iniciou-se na
antigüidade clássica.
Dos clássicos, Sócrates é o primeiro pensador cujo nome merece referência.
Tal é sua importância na filosofia grega que admite-se uma definição cronológica e
evolutiva dos períodos filosóficos gregos, tomando-se o insigne pensador como
referência.

Sócrates concentrou seus estudos e esforços no combate ao relativismo e
subjetivismo dos sofistas, segundo Franca (1997, p. 48), " ... mestres populares da
filosofia, homens venais e sem convicções ... ", contrapondo a eles a objetividade e a
absolutaneidade.
Seguiu-se a ele Platão, que trilhou o caminho da metafísica, concebendo,
como o núcleo central de sua filosofia, a Teoria das Idéias, que culmina com a idéia de
bem, ágathon. Revela-se, pois, em Platão, a partir de sua Teoria das Idéias, uma
primeira Teoria dos Valores, não como se entende atualmente, mas sem dúvida uma
teoria.
Já Aristóteles abandona a esfera das idéias e investe sobre o universo das
formas. Estaria, segundo seu ponto de vista, a idéia, e a idéia de bem, atreladas às
coisas e a própria realidade empírica. Despem-se da transcendência do imaginário
platônico e assumem uma imanência cósmica. As formas essenciais seriam o princípio
da perfeição das coisas. O valioso, da mesma forma, inscreve-se neste universo.
Note-se que, embora a palavra valor não esteja contemplada na obra dos
filósofos gregos, a idéia de valor já se encontra subjacente.
Entre os romanos, igualmente, o substantivo valor não se faz conhecer e a
palavra bonum, bem supremo, é empregada com freqüência.
Embora reconheça-se, contemporaneamente, que o nascimento da teoria dos
valores deu-se com os filósofos da antigüidade clássica, não se permite afirmar que
tenham eles desenvolvido a axiologia, muito menos invariantes axiológicas,
caracterizadas por Reale (1996, p. 95) como: " ... valores fundamentais e fundantes que
guiem os homens, ou lhes sirvam de referência em sua faina cotidiana".
Mesmo nos textos filosóficos clássicos da idade média não se encontra o
vocábulo valor, prevalecendo a palavra bonum. Mesmo em Santo Tomás a palavra
valor não aparece, embora inegáveis tenham sido suas contribuições para o campo do
estudo axiológico. Somente em Dante Alighieri, discípulo de Santo Tomás, é que vaise encontrar as palavras eterno valore, indicativas de supremo bem. Vive-se o período
da Escolástica Aristotélica.
Na filosofia moderna foi Kant um dos que mais contribuiu para a filosofia dos
valores, rompendo com os dogmas aristotélicos, deslocando a idéia de valor do cosmos
para o domínio da consciência.
A consciência moral torna-se, então, o locus privilegiado dos valores éticos.
Todavia, para Kant, o valor ético não é apenas subjetivo, está intimamente relacionado
com a metafísica. Na verdade, a metafísica moral kantiana assenta-se na perspectiva de
que a realidade se move em torno dos valores da nossa consciência moral e que o ser e
o bem coincidem.
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Contemporâneo de Kant, Lotze, considerado por muitos o pai da filosofia dos
valores, introduz os conceitos de "valor" e de "valer". Promove uma distinção bastante
clara sobre valor e ser, contrapondo os dois mundos. Segundo Lotze, apreender-se-ia o
ser por meio da inteligência e o valor por meio de uma particular forma de sentir
espiritual. Todavia Lotze, como Kant, admite existir, em algum lugar, uma raiz
comum entre ser e valor.
Nietzsche, por seu turno, propôs a derrocada de todos os valores vigorantes a
sua época e a substituição daqueles por outros. Nietzsche, na verdade, posicionou-se
unicamente em relação aos valores cristãos, de forma violentamente contrária, não
elaborou qualquer doutrina axiológica.
Importantes foram as contribuições de Brentano à investigação filosófica
relacionada aos valores. Para este autor, o valor se funda num sentimento de existência
que envolve um juízo existencial. Os juízos de valor, segundo Brentano, entrelaçam-se
com os fenômenos de amor e ódio, com implicações necessárias no campo do
conhecimento moral.
Mas é em Max Scheler que se verifica um divisor de águas no que concerne
aos postulados básicos da teoria dos valores.
Max Scheler, discípulo de Husserl, considera valores essências materiais,
conteúdos intencionais não unidos a significações; algo desprovido de lógica, não
inteligível. O valor dar-se-ia de uma apreensão imediata, desprovida de conhecimento
reflexivo.
Scheler afirma a existência de um a priori material, de um reino absoluto de
valores. Haveria, portanto, descoberta de essências axiológicas e não criação. Scheler
entende, desta forma, que o reino dos valores é absoluto e objetivo, descartando
qualquer possibilidade de aplicação do relativismo ou subjetivismo à teoria dos
valores.
Segundo este filósofo, os valores seriam dotados das seguintes características:

=> são fruto da intuição;
=> são não- independentes;
=> não derivam do real, mas são objetivos;
=> não se dão em forma de relação;
=> são essências a priori; e
=> são universais.
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Tais características atribuíveis a quaisquer valores, segundo Scheler, seriam
explicáveis pelos seguintes aspectos:
~

por ser o valor oriundo da intuição estaria ele intimamente relacionado com
a emoção e não com o intelecto;

~

a não-independência dos valores dar-se-ia pela necessidade de estarem
eles, invariavelmente, transitando pelo real e pelo ser. Tal vinculação dos
valores ao mundo real e especialmente ao indivíduo é que colocaria os
valores em evidência. Por este motivo é que os valores fariam referência ao
ser e se manifestariam como seus predicados.

~

a não-derivação dos valores do mundo real dar-se-ia pelo fato de sua
existência ser anterior. Nesta perspectiva, a experiência seria a "ocasião" na
qual aparece o valioso ou a consciência do valor, eis que, assim como as
leis da natureza pré-existem a sua descoberta, pois não são inventadas, o
axiológico, da mesma forma, não dependeria do empírico. Não seria,
portanto, a experiência que criaria os valores, mas seria um caminho para
sua descoberta; e

~

a objetividade e a universalidade seriam uma resultante da posição anterior,
qualificando os valores como "essências", que não se estabeleceriam por
relações, pelo simples fato de pré-existirem.

Outros tantos autores e filósofos não mencionados poderiam ser citados a fim
de que se chegasse a um conceito de valor. Todavia, como anteriormente comentado,
não há uma definição universal para o termo valor. Para o momento, basta que seja
caracterizada a existência de duas correntes básicas de pensamento filosófico: a
absolutista e a relativista.

1.3 - A AXIOLOGIA CONTEMPORÂNEA

Embora os primórdios da teoria dos valores no ocidente sejam encontrados em
Platão e Aristóteles, a axiologia é uma disciplina recente.
Isto, em parte, explica a situação de indefinição pela qual passa a axiologia,
todavia, contemporaneamente, é perceptível a existência de quatro corpos doutrinários
a embasar os estudos sobre o tema. Todos opostos e excludentes, aparentemente, e
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todos concebidos com o objetivo de responder a duas indagações básicas: de onde vêm
os valores e o que são valores.
A primeira destas doutrinas, o psicologismo axiológico, afirma que os valores
nascem na psiquê, a partir das experiências vivenciais e serão valores somente as
coisas que sejam percebidas como tal, o que caracteriza esta doutrina como relativista
e subjetivista, sendo Brentano seu expoente máximo.
Por outro lado, a cosmologia sustenta que os valores se originam no cosmos.
O valioso das coisas coincidiria com o ser essencial delas. Não distingue entre o ser e
os valores, não percebendo os valores como um fenômeno diferenciado, mas
totalmente assimilado à natureza ... um ente metafisico. Segundo a cosmologia, os
valores seriam uma determinação particular do ser. Esta doutrina, da mesma forma que
a anterior, alinha-se ao relativismo e ao subjetivismo, filiando-se a ela Aristóteles e os
Esco lásti cos.
A terceira doutrina elege a lógica como locus privilegiado dos valores.
Segundo esta corrente, os valores não seriam entes, mas coisas que valem, objetos
valentes e, nesta perspectiva, tudo aquilo que tem um valor ou validade chama-se
valor. Alinham-se a esta corrente os neokantianos, defensores da absolutaneidade.
U ma quarta corrente concebe valores como entes totalmente autônomos, sendo
um mundo totalmente a parte do ser, não no sentido de uma existência real, mas no de
um ser ideal objetivo. Desta forma não são qualidades, mas figuras. Trata-se da
ontologização dos valores, sendo eles pois, entes absolutos. Scheler é um dos
representantes desta corrente, mas é superado por Hartmann, pelo radicalismo de suas
idéias.
Percebe-se, desta forma, que tanto a ongem dos valores como sua
conceituação são aspectos de dificil encaminhamento. As correntes mencionadas, em
número de quatro, não são tão independentes e diferentes como pode parecer, nem
permite colocar-se, com exatidão, determinados pensadores alinhados a uma ou outra
corrente. Há, ainda, autores que reduzem este número e outros que o expandem. Mas
não são, absolutamente, como entende a maioria dos estudiosos do tema, doutrinas
totalmente excludentes. Há que se buscar, atualmente, uma aproximação entre elas.

1.4 - UM CONCEITO PARA VALORES

Independentemente dos corpos doutrinários que deram atenção à questão dos
valores, em menor ou maior grau, nenhuma delas nega a intervenção do ser. Os
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valores, embora alinhemo-nos a aqueles que acreditam que eles pré-existem, são,
necessariamente, percebidos pelo indivíduo e assimilados na medida em que uma
pessoa ou um grupo delas passe a se manifestar positivamente em relação a eles, os
assuma como seus e passe a agir de acordo com eles, consciente ou inconscientemente.
Nos dias atuais, diga-se de passagem, o agir e mesmo a escolha dos valores é um
processo predominantemente inconsciente.
Desta forma, pode-se afirmar que os valores balizam, em uma perspectiva
antropológica, os meios pelos quais se expressam as pessoas, igualmente estabelecem,
ao nível social, as bases sobre as quais as comunidades se manifestam, constituindo,
assim, pela reprodução constante e afirmativa de determinados aspectos, a cultura.
Tais reflexões, se associadas,

permitem-nos afirmar que os valores

" ... fundamentais e fundantes que guiem os homens em sua faina diária ... ", afirmados
por Reale, de fato, existem. Mas as escolhas destes valores não é autônoma, individual.
O processo é viciado e as pessoas os assumem de maneira inconsciente. São valores
previamente escolhidos e, propositalmente, não sujeitos a discussões e análises,
tomam-se hábitos e crenças, verdadeiros dogmas a serem seguidos por todos.
Mas voltemos, por breve momento, a uma observação feita, anteriormente,
quanto à inexistência de um debate sobre a questão dos valores. O debate inexiste não
porque seja o assunto desprovido de essência ou de significado, mas justamente por
não sê-lo.
A discussão acerca do tema levaria à observação da natureza dos valores que
ora vigoram e que são reproduzidos intermitentemente. Poder-se-ia perceber, entre
outras coisas, que os ditos direitos universais, consubstanciados em 1948 com a
declaração dos direitos humanos, nunca passaram de um conjunto de boas intenções.
Segundo ela, seriam direitos básicos e liberdades fundamentais, comuns a
todos os homens, entre outros, os seguintes: o direito à vida, à liberdade e à segurança;
a proibição da escravidão, da servidão, da detenção e prisão arbitrárias; o direito de
julgamento imparcial; a inviolabilidade do lar e o sigilo da correspondência; a
liberdade de movimento e de residência; o direito à nacionalidade, ao casamento, à
família e à propriedade; a liberdade de pensamento, de consciência, de religião, de
expressão, de associação pacífica; o direito de trabalhar, de votar e participar do
governo, de segurança social, de um padrão de vida adequado, de educação e de
participação na vida cultural da comunidade.
Na verdade, a declaração universal de que se lançou mão não teve e não tem
expressão real porque os valores que ela se propôs estabelecer não eram
compartilhados pelas nações em fase de desenvolvimento industrial mais avançado e
pelos interesses de corporações que acabaram se tomando transnacionais. Os valores
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por eles defendidos, que se tomaram cada vez mais hegemônicos, como a acumulação
de capitais, o desenvolvimento econômico, o consumo de massa, a especialização, o
desenvolvimento tecnológico e outros tantos, acabaram por se legitimar, até mesmo ao
nível individual e em nada lembram os valores que emanam da declaração de 1948.
O debate sobre valores tende, desta forma, a subverter a ordem instituída pela
análise, mesmo simplista, dos resultados que a adoção de alguns dos valores
mencionados têm promovido. Resultados estes que representam, no mais das vezes,
verdadeiras antíteses aos postulados da declaração universal dos direitos humanos.
Este é apenas um dos vários exercícios possíveis, que bem caracterizam as razões
pelas quais o debate sobre valores não é bem-vindo.
Em síntese, valores, entre as muitas definições possíveis, segundo a visão que
melhor se aproxima do sentido que se quer a ele emprestar no presente estudo,
constituem: o conjunto de regras, atributos, e conceitos básicos que pessoas e
organizações preservam.

2. TEORIAS ORGANIZACIONAIS: SEUS VALORES E O HOMEM

A revolução do operariado não ocorreu, a União Soviética se desintegrou, o
capitalismo e suas múltiplas facetas tomou-se hegemônico, os arsenais bélicos foram
sensivelmente reduzidos, as informações são acessíveis a todos e em qualquer parte do
mundo e a tecnologia teria cumprido sua promessa de dar ao homem maior conforto.
Teria, então, a história acabado, como profetizou Fukuyma?
Parece-nos que não. As desigualdades continuam sendo a marca da
modernidade. Se antes elas estavam mascaradas por um eminente conflito leste-oeste,
hoje elas estão na pauta do dia, em maior ou menor grau, em todas as sociedades.
Sob a égide da globalização das economias e da busca da qualidade total,
procura-se, uma vez mais, ocultar a verdadeira face de uma sociedade altamente
industrializada, que avançou de tal forma, que atingiu os estados nacionais,
transferindo para estes sua estrutura de dominação e subordinação, criando uma legião
de miseráveis, dos quais a esmagadora maioria encontra-se ao sul do globo.
Nesse contexto, dizer-se que a história acabou constitui, no mínimo, um
engano. O homem tomou-se, cada vez mais, alheio a sua própria história, envolvido
que está pela sociedade de consumo de massa. Urge, então, que o indivíduo retome,
para si, o controle de seu destino. Um primeiro passo para que isto aconteça consiste
numa mudança significativa na forma pela qual o homem percebe o mundo. Para isto,
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a adoção de uma postura crítica é fundamental. Ele precisa transcender a estreiteza de
sua visão, superar a comodidade de ver as coisas como verdades absolutas e se inserir,
definitivamente, no contexto analisado, como participante do processo.
Com isto, certamente, perceberá que não é um ser autônomo, emancipado,
livre. Os grilhões da modernidade lhe impõem um bem estar, que tornou-se um
objetivo a ser perseguido por todos, indistintamente. Esta ideologia inibe as diferenças,
fazendo do homem um ser dependente, incapaz de reconhecer sua individualidade, e
mesmo que esta faceta humana se faça presente, o sistema trata de interpretá-la,
transformando-a em um produto, se possível rentável, divulgando-o, posteriormente,
na mídia, para que se torne mais um produto a ser objeto de consumo das grandes
massas.
Este é o estereótipo do homem moderno. A Teoria Crítica trata justamente da
perda da identidade do homem em face das "beneces" que o sistema lhe proporciona,
sistema este que estaria impregnado pela razão instrumental, que distancia o
pesquisador do objeto de sua pesquisa e, em última instância, o homem de sua história.
Evidentemente, a ideologia dominante não se manifesta somente em
determinadas áreas do conhecimento humano. Ela está disseminada em todos os níveis
e está presente em todos os substratos do saber, inclusive no saber administrativo que
se estrutura nas teorias organizacionais.
Se, por um lado, o homem das organizações é também o homem
"unidimensionalizado" da sociedade e, se por outro, as teorias organizacionais
constituem o arcabouço teórico do saber administrativo tradicional, que está
perfeitamente alinhado ao status quo vigente, a Teoria Crítica, tradicionalmente
utilizada para denunciar a dominação do homem e o caráter instrumental da moderna
sociedade industrial, pode, perfeitamente, servir para que se perceba o elevado grau de
alienação a que o indivíduo está submetido no ambiente organizacional e o caráter
preponderantemente instrumental das teorias organizacionais.
A partir da compreensão das linhas gerais da Teoria Crítica e da apresentação
dos valores básicos e tipologias de homem privilegiadas pelas principais abordagens
organizacionais, pode-se promover a análise crítica destas abordagens à luz da Teoria
Crítica, em que procura-se verificar, sobretudo, o viés cooptativo, alienante e
homogeneizador que estas abordagens possuem e de que forma o homem é atingido,
na sua plenitude, pelos instrumentos de que elas se utilizam para obter dele a
produtividade esperada.
Fukuyama se equivocou e os ideólogos das abordagens organizacionais
também. Se o neoliberalismo de Fukuyama acenou com o fim da história, ou seja, com
fim das desigualdades e isto não ocorreu, haja vista as legiões de marginalizados
29

produzidos pelo sistema, os teóricos organizacionais seguiram pelo mesmo caminho:
anunciaram o fim das desigualdades, que seriam traduzidas por menos trabalho, mais
salários, melhores condições de produção, mais participação dos trabalhadores nos
processos de tomada de decisões e mais empregos; o que se verificou, na prática, foi a
imensa contribuição que os valores professados por todas as abordagens produziram
sobre os números do desemprego, da marginalização e da concentração de renda.

2.1 - A ESCOLA DE FRANKFURT

A Escola de Frankfurt, segundo Freitag (1980, p. 09), "... refere-se
simultaneamente a um grupo de intelectuais e a uma teoria social."
Entre seus principais expoentes destacam-se: Max Horkheimer, Theodor
Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e, mais recentemente, Hürgen Habermas.
A Escola não possuiu, ao longo de sua existência, uniformidade de pensamento. Na
verdade seus principais representantes divergiam em vários pontos, contudo estavam
identificados com os valores do marxismo não-ortodoxo, distanciados do marxismoleninismo quanto a seus pressupostos teórico-ideológicos e quanto a sua militância
partidária na busca da emancipação do homem.
A Escola de Frankfurt, como hoje é conhecida, passou por diversas fases até
ser reconhecida como uma "Escola", no sentido mais complexo do termo. Na medida
em que a Escola passava a desenvolver seu campo de estudos e sua orientação, valores
e características foram sendo substancialmente alterados, até mesmo em função das
diferentes experiências vividas por cada um de seus membros. Embora a Escola não
conceba uma divisão temporal em sua evolução, ainda assim percebem-se momentos
diferentes em suas características, valores e orientação, que nos permitem dividi-la em
fases, para melhor compreensão de seus principais pressupostos.

}a

Fase: 1923 à 1930

Esta fase foi marcada pela criação do Instituto de Pesquisa Social, vinculado à
Universidade de Frankfurt, que viria a se tomar, mais tarde, a Escola de Frankfurt. O
então Instituto nasceu com orientação essencialmente documental e teórica, voltada
para a análise dos movimentos operários na Europa, procurando descrever, dentro da
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teoria marxista, as transformações estruturais pelas quais passava o sistema capitalista,
sob a égide da relação capital-trabalho.

2 a Fase: 1930 à 1933

Max Horkheimer assume a direção do Instituto e altera substancialmente sua
orientação e características, ampliando sobremaneira o escopo de análise dos
problemas apresentados pelo capitalismo moderno.
O Instituto passa a ser um centro de pesquisa por excelência. Entre outras
providências, Horkheimer, percebendo o crescente anti-semitismo e a ascensão do
nazismo na Alemanha, cria filiais do Instituto em outras capitais: Genebra, Londres e
Paris. De fato, em 1933 o governo ultra-nacionalista toma o poder, fecha o Instituto,
obrigando Horkheimer a se transferir para a filial em Genebra.
No que diz respeito à orientação e características do então Instituto neste
período, várias foram as mudanças processadas:

- a análise documental descritiva dos problemas do capitalismo dá lugar à
análise crítica dos problemas por ele provocados, ao se privilegiar o estudo das
macroestruturas;
- a análise documental de como a classe operária enfrentava as CrIses do
capitalismo foi substituída pela análise teórica com vistas a resgatar os motivos pelos
quais esta classe não conseguira assumir o seu destino histórico de revolucionar a
ordem estabelecida;
- a análise da conjunção específica das macroestruturas capitalistas com as
microestruturas da família burguesa e proletária passam a ser uma constante na busca
das razões que poderiam explicar o "fracasso" da classe operária;
- a ênfase da filosofia social de Horkheimer, inspirada no freudo-marxismo de
Reich e Fromm se intensifica; e
- a busca da integração do marxIsmo com o freudismo, na tentativa de
encontrar os motivos da perda de consciência da classe operária e a conseqüente
submissão à dominação e à exploração torna-se uma constante.
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3 a Fase: 1933 à 1950

o Instituto, sediado a partir de 1934 em Nova York, permanece sob a direção
de Horkheimer. Sob a influência da cultura americana, caracterizada por Freitag (1980,
p. 17) como a "... expressão máxima do capitalismo moderno e da democracia de
massa", os frankfurtianos passam a se empenhar na salvação da reflexão dialética, em
função do crescente empirismo que passara a "infectar" as ciências sociais.
Em 1937 Horkheimer lança as bases da teoria crítica frankfurtiana, com a
publicação de um ensaio denominado: "A teoria crítica e a teoria tradicional", em que
o autor procura lançar, e, com efeito obtém êxito, um profundo dilema sociológico,
balizado, de um lado pela dialética; por outro, pelo positivismo.
Este dilema estaria norteado pela reflexão sobre juízos existenciais e valores
comprometidos com a liberdade e autonomia humanas. Assim, Horkheimer desloca o
pensamento sociológico que até então se encontrava estabelecido por Max Weber e
Rocher & Knies, cujas bases sublimavam o debate nos juízos de valores e na suposta
neutralidade das ciências sociais, para o que os frankfurtianos e, especialmente
Horkheimer considerava essencial: a libertação da humanidade do jugo repressor, da
ignorância e da inconsciência, um dos valores mais importantes a serem preservados.
Esta é uma fase em que os frankfurtianos e especialmente o diretor do Instituto
estão muito próximos das idéias de Marx, mas, gradativamente eles passam a se
distanciar da teoria marxista.
Já em 1947, com a "Dialética do Esclarecimento", escrita por Adorno e
Horkheimer, os frankfurtianos rompem com suas obras anteriores e apontam para o
ocaso da razão kantiana, que, segundo eles, ter-se-ia revelado ilusória. Concebida
como instrumento de libertação do homem com vistas a sua autonomização e
autodeterminação, ter-se-ia transformado em seu contrário: constituiu um instrumento
de dominação e repressão do próprio homem.
Nesta mesma obra, teriam verificado a força do capitalismo e seu poder de
reificar o homem e de, portanto, aliená-lo. Assim, a razão estaria a serviço do próprio
sistema. Os autores vão ainda mais longe: afirmam a deturpação dos ideais e valores
iluministas, asfixiados pelo capitalismo que teria passado a ser a prática e a ideologia
da modernidade.
Na verdade, a razão libertária dos iluministas não teria conduzido o homem à
emancipação, mas teria, de fato, convertido-se na razão instrumental, o substrato da
ciência e técnica positivistas.
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Ao passo que se afastam do positivismo, adotam semelhante postura em
relação ao materialismo histórico. Ao partirem da premissa de que os indivíduos, em
maior ou menor grau, têm suas idéias e suas razões assimiladas pelo sistema, como
esperar-se deles autodeterminação ou resistência crítica?
Se, em 1937, os pensadores frankfurtianos estavam bem maIS propensos a
"alinharem-se" ao materialismo histórico, ainda que não o declarassem expressamente,
a partir de 1947 há uma radicalização do pensamento teórico-crítico que os afasta
definitivamente do positivismo e do próprio materialismo histórico, conduzindo-os a
uma identidade própria.

4 a Fase: 1950 à 1970

No ano de 1950, o Instituto é reorganizado em Frankfurt e Horkheimer
permanece como seu diretor, sendo substituído em 1967 por Adorno.
Nesta fase, observa-se o distanciamento cada vez mais perceptível dos
frankfurtianos em relação à doutrina marxista e aos pressupostos defendidos pelo
positi vismo.
Segundo Barbara Freitag (1993, p. 40), ao analisar o gradativo distanciamento
de Horkheimer em relação a Marx, que se teria evidenciado claramente com a
publicação de um ensaio em 1970 intitulado "A Teoria Crítica Ontem e Hoje", três
seriam os pontos de divergência dos autores: I) a não confirmação da tese da
proletarização progressiva, anunciada por Marx; 2) as crises cíclicas do capitalismo
que o levariam a desarticular-se, uma previsão elaborada por Marx e não confirmada; e
3) o fato de que a justiça seria realizada, concomitantemente, com a liberdade, uma
aspiração de Marx que, igualmente, não se teria confirmado.
Na verdade, os trabalhos realizados pela Escola de Frankfurt, a partir de 1947,
passam a demonstrar a nova orientação de seus maiores representantes. Os teóricos
críticos passam a dar ênfase a questões relacionadas às camadas mais desfavorecidas
da sociedade em relação às superestruturas.
Nesse sentido contribuiu, de forma singular Adorno, com a "Dialética
Negativa" (1966), em que o autor, já em uma fase em que o pessimismo transparecia
em seus textos, procura despertar o homem para a necessidade de desconfiar de
propostas tidas como definitivas, ao mesmo tempo que denuncia o caráter alienante da
visão sistêmica e totalizante da sociedade, na qual as diferenças seriam subordinadas
ao consenso.
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Em 1970, Adorno desenvolve a "Teoria Estética", que se constituiria em uma
forma de negação e crítica das condições materiais e sociais da vida em sociedade.
Enfatiza a arte e, em especial, a música, como sendo o último reduto em que o resgate
da verdade pode ser possível. Todavia, Adorno não vê na música popular,
transformada em objeto de consumo, um meio contestatório da superestrutura, seria a
vanguarda musical erudita este instrumento que, ao ser decodificada pela teoria
estética, seria capaz de propiciar a análise crítica da sociedade organizadamente
constituída. A Teoria Estética seria herdeira da Teoria Crítica, propondo-se a ser a
única forma possível de oposição, teórica e praticamente, ao presente instituído.
Os frankfurtianos passam a denunciar, sistemática e enfaticamente, a dupla
face da cultura e a dimensão da indústria cultural. Se na segunda fase da Escola esta
preocupação já existia, a partir de 1947 ela se intensifica. Herbert Marcuse em 1964
publica: "One Dimensional Man: studies in the Ideology 01 Advanced Industrial
Society", cuja tradução brasileira foi realizada em 1968, por Giasone Tebuá com o
título: "Ideologia da Sociedade Industrial". Nesta obra, Marcuse alerta para a
devastadora unidimensionalidade promovida pela sociedade industrial, que massificou
o pensamento, igualou e rei ficou os homens.
Outro eixo temático que foi desenvolvido pelos frankfurtianos, notadamente
nesta 4 fase, foi o Estado e a dominação tecnocrática. Este tema foi explorado por
Marcuse, com mais ênfase, em "Cultura e Sociedade lI", em que o autor promove a
leitura crítica de Max Weber e denuncia, uma vez mais, a "vitória" da razão
instrumental, institucionalizada na vida cotidiana pela ação econômica do
empresariado e pela atuação dos burocratas. Marcuse ainda explora aquilo que,
segundo ele, constituiria a dimensão ideológica dos pressupostos weberianos a
beneficiar a lógica capitalista: a neutralidade da ciência e da razão técnica.
a

5 a Fase: a partir de 1970

Os teóricos críticos deram lugar à razão comunicativa de Hürgen Habermas e
parece ter havido a descoberta de novo paradigma que, enfim, levaria o homem a sua
emancipação. Mas pouco há de realmente novo em Habermas, a não ser a tentativa, no
mínimo frustrada, de tentar igualar, sob a égide da comunicação, dois mundos que
falam idiomas diferentes.
Habennas acredita que o domínio da fala é capaz de colocar em um mesmo
plano as racionalidades instrumental e substantiva. Em momento algum explica como
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isto se dará e quando. Mais do que isto, há uma contradição insuperável em Habermas,
associada a certo grau de ingenuidade.
Ao analisar com muita propriedade o grave problema recorrente nas
sociedades de capitalismo tardio, o crescente conflito entre o sistema e o mundo-davida, com a invasão silenciosa e pretensamente neutra do primeiro em relação ao
segundo, reorganizando este último e impondo suas práticas de acordo com sua lógica
racionalizadora e burocratizante, Habermas percebe uma forma diferente de
racionalidade, a comunicativa, mais próxima da substantiva, que seria capaz de opor
resistência ou mesmo de oferecer mediação entre aquela e a instrumental.
Sustenta Habermas que tal racionalidade articulada ao fazer cultural e à esfera
afetiva, não se submeteria sem luta aos objetivos do sistema. Da mesma forma, admite
colocar a racionalidade técnico-instrumental como realizável dentro dos limites de
uma razão comunicativa. E é justamente neste particular que se estabelece o impasse.
A razão comunicativa não poderia oferecer tal mediação, eis que é parte da
racionalidade instrumental.
A contradição dá-se ao nível da percepção do que Habermas chama de sistema
e de mundo-da-vida, entes concebidos por ele como diferentes. Infelizmente não são.
O sistema, há muito, como admite o próprio Habermas e como denunciavam os
teóricos críticos, invade o mundo-da-vida. Diria melhor Habermas se reconhecesse que
já invadiu. O mundo-da-vida na teoria habermasiana, segundo Siebeneichler (1989, p.
117), " ... transcende o mundo cotidiano dos atores sociais para abranger não somente o
horizonte da consciência (sociedade, personalidade e cultura), mas também o contexto
da comunicação lingüística ... ".
Aqui se encontra a contradição insuperável da racionalidade comunicativa a
que nos referimos, que a faz integrante da racionalidade instrumental. O sistema
tornou-se hegemônico, como já observavam os teóricos críticos. Os valores do sistema
já estão disseminados na sociedade, na personalidade humana e na cultura. E, como
admite Habermas, a comunicação lingüística é parte do mundo-da-vida, logo também
é ela uma das expressões do sistema, de suas práticas.
Poucos, talvez os ingênuos, poderiam afirmar que os meios de comunicação,
preferencialmente os de massa, não invadem, todos os dias, as mentes humanas do
nascimento à morte, com as pretensas benesses que o sistema oferece: melhores carros,
heróis violentos que vencem pela força, as maravilhas das competições esportivas, a
rapidez que os microprocessadores emprestam à transmissão das informações. Enfim,
um número infinito de mensagens são transmitidas das mais diversas formas e
intensidades, todas reforçando os valores do sistema. Tais valores invadem e afetam,
diretamente, o comportamento das pessoas, que passam a reproduzi-los e compartilhálos.
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Desta maneira, a comunicação lingüística ao se processar, estará impregnada
dos valores do sistema, reproduzirá suas demandas. Como poderá uma parcela da
própria racionalidade instrumental servir de mediação justa em relação aos
pressupostos da racionalidade substantiva? Lutará contra seus próprios valores?
Note-se que nos reportamos, exclusivamente, ao universo consciente; o
inconsciente, como veremos, é a ponte que conduz os valores de geração em geração.
Se eles permanecem os mesmos, serão eles que os inconscientes pessoal e coletivo
transmitirão às gerações futuras.
A ingenuidade da teoria habermasiana fica por conta da ação comunicativa.
A crença de Habermas é de que a linguagem, não importa o quanto distorcida
ou manipuladora, tem sempre o entendimento como seu objetivo interno. Segundo ele
as pessoas falam umas com as outras para serem entendidas, mesmo quando a fala
assume tons imperiosos ou ofensivos. Em qualquer ato de fala estariam sempre
presentes critérios de verdade, de inteligibilidade, de sinceridade e de propriedade
performática. A partir destas condições seria então possível estabelecer-se contornos
de uma situação comunicativa ideal, menos propensa a deformações internas e
externas, na qual todos os participantes do diálogo teriam uma distribuição equânime
de oportunidades para escolher e realizar suas falas.
As idéias de Habermas sobre o ideal comunicativo ultrapassa, até mesmo, os
limites da ingenuidade, assumindo contornos utópicos. Admitir-se-ia como possível a
seguinte situação: ordas de famintos dispostos a conversar sobre índices de
desempenho na indústria metal-mecânica ou banqueiros de Wall Street realmente
dispostos a discutir uma forma de reunificação de tribos da África negra. O que teriam
em comum estes grupos para conversar?

É pouco provável que critérios de verdade, inteligibilidade, sinceridade e
propriedade performática possam estar presentes numa situação como a descrita. É
pouco provável que realidades tão díspares, que necessidades tão diferenciadas possam
ser superadas, que o verdadeiro precipício que o sistema produziu entre eles possa ser
transposto e que se possa admitir que ambos tenham as mesmas oportunidades de
escolher e realizar suas falas.
Desta forma a racionalidade comunicativa, pelo menos dentro dos limites
estabelecidos por Habermas, não conduzirá os indivíduos à emancipação; talvez uns
poucos eleitos pelo sistema ... os mesmos. O entendimento ao nível da comunicação,
que seria capaz de se traduzir pela gradativa diminuição das desigualdades entre os
homens, somente reproduzirá no discurso os já conhecidos valores difundidos pela
modernidade.
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o consenso, de fato, poderá surgir, mas privilegiará inexoravelmente a lógica
do sistema.
As teorias e práticas organizacionais, por diversas vezes, colocaram sentados a
mesa lados opostos, empregados e empregadores, para discutir, invariavelmente, temas
de interesse da organização. Quando as necessidades dos empregados são colocadas
em discussão, o atendimento das demandas também fica circunscrito aos limites do
que a instituição é capaz de oferecer. Mesmo quando a organização se dispõe a
melhorar as condições de trabalho de seus funcionários o faz com o intuito de elevar o
nível de satisfação e, por conseguinte, a produtividade.
Isto ocorre porque a essência não muda. Os valores da organização se
sobrepõem aos valores do indivíduo. A racionalidade comunicativa não constitui um
novo paradigma, é incapaz de alterar esta e outras práticas do sistema, visto que não se
propõe a contestar os seus valores.

2.2 - A TEORIA CRÍTICA

2.2.1 - GENERALIDADES

Como anteriormente estabelecido, não existiu unidade de pensamento entre os
teóricos críticos. Todavia, ao longo da existência da Escola de Frankfurt, vários foram
os pontos de convergência entre seus principais representantes, o que permite ressaltar
os principais valores defendidos pela Teoria Crítica.
Ao constituir uma vanguarda de pensamento, não admite o qUletlsmo, a
conformidade e a construção de um paradigma. E é justamente por esta razão que é
alvo freqüente de críticas.
A Teoria Crítica é, antes de mais nada, uma forma de ver o mundo, as relações
nele existentes e o indivíduo. Ao orientar-se, invariavelmente, para a contestação de
"valores estabelecidos", a Teoria Crítica não se permite oferecer soluções para os
problema mais prementes da civilização contemporânea.
Na verdade, esta não era a preocupação central dos frankfurtianos; o que lhes
interessava, em última instância, era a emancipação do indivíduo, não aquele nos
moldes do imaginário nietzschiano, que seria um "super-homem" guiado pelo instinto,
arrogante, conquistador e dominador, mas justamente do seu oposto, daquele
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subjugado pelo sistema, quando muito reprodutor das práticas e valores capitalistas
correntes, sem autodeterminação, melancólico.
Outro aspecto importante a considerar ao analisar-se a Teoria Crítica, dentro
de uma perspectiva generalista, diz respeito ao fato de que ela adota como prática a
contundente crítica das superestruturas, procurando verificar em que medida elas
reproduzem determinados valores que afetam o comportamento do indivíduo. Neste
particular, são objeto de estudo: o Estado, a Sociedade, a Ciência, a Cultura e as
Organizações, como locus privilegiado da manutenção do status quo vigente, a
cooptar, intermitentemente, o indivíduo, em prol de um pretenso "bem estar".
Em outras palavras, estas superestruturas teriam concebido desdobramentos
que, ao invés de levar o homem a sua emancipação, pelas constantes transformações e
evoluções processadas no decorrer do tempo, acabaram por ocultar suas verdadeiras
identidades, agravando, cada vez mais, o estado de alienação do indivíduo. O Estado
capitalista ter-se-ia aproximado, pretensamente, de "concepções mais sociais", ao
absorver a idéia do wellfare state. A Sociedade teria recebido em seu interior e
"protegido" os marginalizados do sistema. A Ciência teria-se tomado neutra e de fácil
acesso para todos. As Organizações teriam aceitado e até valorizado as contradições
nela percebidas, tendo-se transformado em sistemas abertos, que interagem com o
ambiente próximo e remoto.

2.2.2 - PRESSUPOSTOS DA TEORIA CRÍTICA

Os teóricos críticos partem da visão de um mundo caracterizado pela busca da
homogeneização de produtos, procedimentos, ações e de pessoas. Ao perceberem este
movimento, cada vez mais marcante na moderna sociedade industrial, eles partem para
a discussão da razão humanística e verificam a preponderância da racionalidade
instrumental em relação à racionalidade substantiva, cuja nascente estaria na
deturpação dos ideais iluministas.
A razão emancipatória dos iluministas teria-se convertido na razão
instrumental que, à guisa de promover o progresso científico e o domínio da natureza
pelo homem, acabou por subordiná-lo à técnica. A partir de então, o homem teria-se
tomado prisioneiro de sua obra, como se tivesse construído um cárcere e dentro dele
tivesse se trancafiado, tendo jogado, para fora da sela, a única chave existente; e o
pior: teria-se esquecido do que fez e agora procura, dentro dos limites da prisão, a
chave que se encontra do lado de fora.
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A chave é, pois, o único meio que poderia libertá-lo, mas já faz tanto tempo
que o homem está enclausurado que ele sequer se apercebe desta sua condição. Ele
tratou de se adaptar a sua sela e até mesmo sente-se confortável dentro dela; esqueceuse de que existe uma chave, uma sela e de que está preso; esqueceu-se de si mesmo.
A Teoria Crítica, se não diz ao homem onde está a chave, pelo menos lembrao de que ela está fora do cárcere, de que existe uma prisão, quem a construiu, que
materiais empregou e quem está preso. Naturalmente, não analisa a condição humana
com os mesmos instrumentos disponíveis na prisão, prefere:

c::>a crítica à aceitação;
C::>a dialética ao positivismo;
C::>a racionalidade substantiva à racionalidade instrumental;
C::>a contradição ao consenso;
C::>a dúvida à certeza; e
C::>o homem à pseudo-neutralidade científica.

A Teoria Crítica não se limita, unicamente, a visualizar a condição humana na
pnsao, procura observar o próprio sistema carcerário - as superestruturas - e suas
deficiências: sua superpopulação, com a grande maioria vivendo em condições
subumanas, o sistema não igualitário de beneficios, que pune os "indisciplinados" com
a solidão em selas separadas, a diferenciação dos aposentos, com os mais amplos e
confortáveis sendo ocupados por detentos mais eruditos, a sistematização das
atividades diárias, que são obrigatórias para quase todos os detentos,
independentemente de suas habilidades e limitações, a imposição da disciplina, da
ordem, da hierarquia e das normas, com as quais se procura uniformizar, controlar e
subordinar os prisioneiros às necessidades do sistema, sem que as características
individuais sejam respeitadas, tudo em nome do "bem estar da coletividade".
A metáfora até então empregada, que identifica o homem a um prisioneiro, o
cárcere ao sistema e a Teoria Crítica à saída, teve por intuito salientar as características
desta última e seus principais pontos de interesse, especialmente em relação à moderna
sociedade industrial e a forma pela qual esta sociedade trata seus membros.
Desta forma, a Teoria Crítica se empenha em desocultar os verdadeiros
valores sobre os quais se alicerçam as superestruturas e suas tendências a promover a
alienação do homem em nome da manutenção do sistema, sustentado pela ideologia
de dominação. A crescente tendência de uniformização, implementada pela moderna
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sociedade industrial, inibe sobremaneira a percepção das contradições nela existentes.
A impessoalidade, marca de nosso tempo, transforma homens em números e
procedimentos em normas de conduta, que devem ser obedecidas por todos, ainda que
possam ser dotadas de questionável caráter ético.
Segundo os teóricos críticos, a emancipação do homem não se dará sem que se
perceba a dimensão subordinadora da sociedade industrial. Segundo eles, é mister que
se observe não só o "progresso" promovido pela razão instrumental, mas também e
principalmente, as seqüelas que sua utilização indiscriminada têm trazido para a
maioria dos homens.
Tal preocupação está presente também em Guerreiro Ramos (1983, pAO):
"A racionalidade que a tecnologia e a industrialização difundem, quando
entregues a um processo cego, é a que submete o homem a critérios
funcionais, antes que substanciais, de entendimento e compreensão. É nesta
perspectiva que se fala hoje dos perigos da massificação e da robotização
da conduta humana, e que se indaga sob que condições pode o saber tomarse um modo de preservação da liberdade, num mundo em que a tecnologia,
incoercivelmente, terá aplicação cada vez maior em todos os domínios da
existência" .

2.2.3 - TEORIA CRÍTICA VERSUS TEORIAS TRADICIONAIS - UMA
CONTRIBUIÇÃO DE HORKHEIMER

A Teoria Crítica não nega os avanços protagonizados pelas teorias
tradicionais, mas dá as suas conquistas uma importância relativa.
Na verdade, os teóricos críticos divergem dos teóricos tradicionais na gênese
das formulações científicas e nas concepções e valores privilegiados por suas correntes
de pensamento.

• A produção científica:

a) para os teóricos tradicionais: implica obediência ao estabelecido dentro de
um campo claramente delimitado, não devendo comprometer-se, objetivamente, com
aspectos existenciais do homem, justificando seu não engajamento pela ideologia da
neutralidade valorativa;
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b) para os teóricos críticos: justifica-se pela necessidade de se estabelecer um
juízo existencial, é um meio de colaboração na intervenção e redirecionamento do
processo histórico, em favor da emancipação dos homens, logo não é neutra .

• O intelectual orgânico:

a) para os teóricos tradicionais: é alguém que não está articulado à tentativa de
alterar as relações sociais de dominação existentes, mas de produzir a ciência pela
ciência;
b) para os teóricos críticos: é alguém que luta pela libertação dos oprimidos e
sacrificados pelo sistema e o seu trabalho tem esta preocupação sempre presente .

• A crítica:

a) para os teóricos tradicionais: significa, invariavelmente, a falsificação de
uma hipótese dada, por meio de dados empíricos que demonstrem o contrário do
estabelecido ou pela descoberta de erros lógicos no processo dedutivo;
b) para os teóricos críticos: significa o reconhecimento da contradição e o
trabalho permanente da negatividade que estaria presente em qualquer processo de
conhecimento.

• Osfatos:

a) para os teóricos tradicionais: constituem casos particulares, exemplos ou
concretizações do conceito ou da lei geral, não havendo diferenciações temporais entre
as unidades do sistema.
b) para os teóricos críticos: não são subordinados e nem subordinantes de
nenhuma situação, fazem parte de uma dada dimensão histórica dos fenômenos,
indivíduos e sociedades.
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• A contradição e a identidade:

a) para os teóricos tradicionais: a contradição é indesejável, assim como a
diferenciação. Os aspectos desestabilizantes do sistema teórico elaborado devem ser
coordenados a ele, submetendo-se às verdades gerais. Isso caracteriza o viés sistêmico,
conservador, imobilista e quietista das teorias tradicionais.
b) para os teóricos críticos: o indesejável é a identidade, a não diferenciação e
as contradições são o foco central da análise crítica. O sistema passa a constituir o ente
indesejável, pois inibe a intervenção e o redirecionamento do processo histórico com
vistas a emancipação humana .

• A relação sujeito-objeto:

a) para os teóricos tradicionais: o objeto é externo ao sujeito, portanto o
teórico tradicional não é um agente dinâmico, possuindo, da sua atividade científica,
uma percepção distorcida;
b) para os teóricos críticos: sujeito e objeto estão organicamente relacionados
e o teórico reconhece sua condição transformadora e interventora na realidade; é, pois,
um sujeito histórico condicionado e condicionante do processo histórico.

2.3 - TEORIAS ORGANIZACIONAIS - UMA VISÃO CRÍTICA

As organizações constituem as formas materializadas do capitalismo e a forma
pela qual a sociedade industrial se organizou. Assim como as demais superestruturas,
as organizações também desenvolveram suas teorias alinhadas àquelas desenvolvidas
pela ciência tradicional.
O exercício teórico-crítico é perfeitamente possível em relação à ciência
tradicional; aplicável igualmente às teorias organizacionais tradicionais, especialmente
no que concerne às tipificações humanas por elas apresentadas.
Evidentemente, trata-se de exercício pouco usual por ser a Teoria Crítica uma
proposta de visão de toda a sociedade contemporânea, a partir dos ideais iluministas,
chegando à crítica dialética da sociedade contemporânea e de suas superestruturas.
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A proposlçao que ora apresentamos, ainda que tenda a um reducionismo
indesejável, é, antes de tudo, uma contribuição para a percepção da face até então
oculta das teorias organizacionais, que permitirá verificar, em última instância, o
caráter cooptativo destas teorias, suas tendências a reificar o homem e a natureza dos
valores por elas professados.

2.3.1
CONTINGENCIAL

DO

TA YLORISMO-FORDISMO

À

ABORDAGEM

A- Pressupostos da Administração Científica

• Valores

A Administração Científica constituiu a contribuição de Wislow Taylor e seus
associados no campo da administração. As principais características desta Abordagem
são as seguintes:

c::> racionalização do trabalho, com a redução dos tempos e movimentos de

execução das tarefas;
c::> divisão e especialização do trabalho;
c::> especialização da supervisão funcional;
c::> a busca da máxima eficiência;
c::> controle de produção comparado com padrões preestabelecidos;
c::> incentivos salariais como instrumento de obtenção do máximo esforço;
c::> unidade de comando;
c::> subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais;
c::> estabilidade no cargo ou função; e
c::> submissão absoluta do trabalhador aos cargos descritos e às normas de

desempenho estabelecidas pelo método.
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• o homem na Administração Científica - o "homem economicus"
o

indivíduo não era considerado humano, era um instrumento a ser utilizado
pela organização para o atingimento de seus fins. Seria o indivíduo motivado,
somente, pelas recompensas salariais e financeiras, as quais lhe permitiriam atender às
necessidades básicas; em contrapartida, a organização teria assegurado para si o
máximo de esforço do trabalhador - eficiência.
Haveria, pois, identidade de interesses entre o trabalhador e o patrão, não
havendo conflitos significativos: o patrão teria maior lucro e, o empregado, maIOr
salário, tudo em função da maior produtividade.
Esta produtividade era medida em função de um padrão, o qual os indivíduos
deveriam seguir, independentemente de suas condições físicas ou psíquicas. Atingir os
níveis mínimos de produtividade lhes garantiria o salário, a sobrevivência e o emprego
e, ao patrão, implicaria lucro.

• Análise critica dos valores e do peifil do homem na
Científica

Administração

Os pressupostos da Administração Científica, cUJa retórica distributiva de
riquezas baseava-se na lógica ideal de pagar mais a quem produz mais e na busca da
"única maneira certa" de fazer as coisas, revelou-se uma falácia.
Na verdade, ao exercer seus pressupostos, a Administração Científica foi
produzindo o agravamento das diferenças sociais, ao permitir lucros cada vez maiores
aos patrões e ganhos cada vez mais ínfimos aos trabalhadores.
Independentemente deste aspecto, o Taylorismo trouxe outras seqüelas
danosas. A ênfase na produção no período de tempo o mais curto possível - redução
dos tempos e movimentos -, acarretou a rotinização e a monotonia do trabalho,
agravado pela errônea visão da necessidade de estabilidade do indivíduo em
determinado cargo ou função.
Estes aspectos, associados ao caráter não perceptivo da Administração
Científica em relação aos antagonismos entre capital e trabalho, e o sistema de
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autoridade, sempre presente nas relações intra-organizacionais, relegou o indivíduo a
papel meramente operacional, mecânico.
Outra conseqüência observada pela aplicação dos dogmas da Administração
Científica está vinculada à separação do trabalho manual do intelectual, o que
proporcionou o agravamento do diferencial entre as classes, institucionalizando e
formalizando a divisão do trabalho.
O ato de pensar passava a se tomar adstrito a um grupo, enquanto a execução
era levada a efeito por um outro. Essa heteronomia explícita, protagonizada pela
Administração Científica, levou os trabalhadores executores à alienação e à falta de
iniciativa.
Não obstante as características inerentes à Administração Científica, que
protagonizou os desdobramentos anteriormente descritos, o momento histórico e o
estado das artes em muito favoreceram sua propagação. Esta Abordagem nascia no
momento histórico em que os dogmas do capitalismo passavam a se tomar
hegemônicos. A isto some-se a abundante mão-de-obra, uma revolução tecnológica, a
ideologia do progresso e do desenvolvimento econômico, a debilidade dos sindicatos
de trabalhadores e a inexistência de legislação social: teve-se aí o campo fértil para o
desenvolvimento da Administração Científica.
E o homem? Quem, verdadeiramente, seria o homem para a Administração
Científica? Nada além de força produtiva, cuja contraprestação para seu trabalho era,
unicamente, a recompensa financeira; suas aspirações, emoções, vaidades e
pensamentos eram reduzidos a expressões numéricas e matemáticas e convertidos em
"produtividade" .

B- Pressupostos da Abordagem Humanística

• Valores

A Abordagem Humanística procura resgatar uma dimensão mais humana para
a administração. Esta Abordagem, que contou com a contribuição fundamental de
Elton Mayo e de suas experiências em Hawthome, centrou suas análises na relação
existente entre moral, satisfação e produtividade.
Entre as principais características desta Abordagem destaca-se:
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c::> a concepção de que o trabalho é uma atividade preponderantemente grupal;
c::> o pressuposto de que as necessidades de segurança, reconhecimento e o

senso de pertencer constituem algo mais significativo na determinação do
moral e da produtividade do que as condições fisicas do trabalho;
c::> a percepção da importância dos grupos informais sobre o comportamento do

operário, que não reagiria como indivíduo isolado;
c::> a necessidade de que a administração seja capaz de formar uma elite capaz

de compreender e de se comunicar;
c::> a previsão de que a indústria seria, no futuro, o locus privilegiado de uma

nova unidade social que substituiria os grupos primários da sociedade, como a
família, a igreja e mesmo os grupos informais .

• O homem na Abordagem Humanística da Administração - o "homem
social"

Na Abordagem Humanística, o homem é entendido como um ser cUJO
comportamento não está associado única e exclusivamente ao incentivo ou a
penalização financeira. Seu comportamento está condicionado, principalmente, por
normas e padrões sociais. No contexto organizacional, com a experiência de
Hawthome, Elton Mayo verificou que algo semelhante acontecia.
A organização, com suas normas e parâmetros, balizaria o comportamento dos
trabalhadores, sendo considerados bons companheiros aqueles que a elas se
ajustassem, enquanto os que delas se desviassem significativamente, para mais ou para
menos, seriam desconsiderados pelos grupos aos quais pertenciam, criando situações
conflitantes.
A partir disto, Elton Mayo constatou que segurança, aprovação social, afeto,
prestígio e auto-realização condicionavam a produtividade do operariado, bem mais do
que o próprio incentivo ou sanção financeira. A produtividade estaria, assim, também
afetada pelo nível de satisfação que o indivíduo possuía no contexto organizacional.
Desta forma, pela Abordagem Humanística, desenvolveu-se o conceito de
"homem social", que corresponde a idéia de um trabalhador que não pode ser reduzido
a esquemas mecanicistas, necessita de reconhecimento, estima e consideração.
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• Análise critica dos valores e do perfil do homem na Abordagem
Humanística

Com Elton Mayo, avança-se no sentido do atingimento de outras dimensões do
trabalhador que não só sua condição financeira. Avança-se na direção da dominação
de sua essência psicológica.
Esta Abordagem esforça-se por legitimar uma feição maIS humana da
organização, organização esta que, em última análise, seria, no futuro, o sentido
existencial do homem, como substituta dos grupos informais onde todos estes grupos
estariam organizados e controlados.
Todavia Ela acaba por se constituir em instrumento de dominação, em que o
psicológico está a serviço do econômico. O trabalho cooperativo defendido pela
Abordagem esconde a face da imperiosa necessidade de maior integração e
comunicação percebida pelas organizações, em função dos avanços tecnológicos e da
crescente especialização.
Nesse sentido, os grupos informais passaram a ser bem mais importantes do
que o indivíduo tomado isoladamente. Conhecer estes grupos e manipulá-los
representava a garantia de envolvimento destes com os objetivos da organização. Com
isto, estigmatizava-se o conflito; reconhecê-lo resultaria negociação, mas isto
implicaria, segundo Motta (1986, p. 77), " ... diminuição de poder hierárquico ... ", um
pressuposto não privilegiado pela Abordagem.
Na esfera superestrutural, a Abordagem Humanística não acena com qualquer
modificação do stablishment, ao contrário, alinha-se, perfeitamente, ao momento
histórico. Foi desenvolvida no período em que os sindicatos se fortaleciam e o avanço
tecnológico exigia das organizações maior cooperação entre seus departamentos, em
função da crescente especialização das unidades produtivas.
A Abordagem nasce, assim, como "amortecedora" de tensões e como
ferramenta a assegurar às organizações maior produtividade e competitividade, em
uma sociedade de consumo de massa. A interdisciplinaridade que, segundo alguns
autores, passa a estar presente nas organizações, pela presença da psicologia, nada
mais representou do que uma mera instrumentalização de uma área de conhecimento
que passa a subordinar, cada vez mais, os interesses individuais a uma falaciosa
cooperação.
O "homem social" de que trata a Abordagem, foi a representação de um ser
debilitado e dependente, cooptado pela "pseudo participação" que lhe era oferecida.
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"Colaboração, "participação" e "cooperação" eram as palavras de ordem; segundo
Motta (1986, p. 77) "a contenção de Taylor é substituída pela manipulação de Elton
Mayo".
Outro aspecto marcante do "homem social" é a manipulação que lhe é imposta,
cujos fins promovem o aumento da produtividade, às expensas da sua docilização.
Segundo Tragtemberg, citado por Chiavenato (1979, v.I, p.I88), "a Escola de
Relações Humanas aparece como uma ideologia manipulatória que acentua a
preferência do operário pelos grupos informais fora do trabalho, quando na realidade o
operário sonha com a maior satisfação: largar o trabalho e ir para casa".

C- Pressupostos da Abordagem Estruturalista

• Valores

A Abordagem Estruturalista procura assimilar os pressupostos da Teoria da
Administração Científica e da Abordagem Humanística. Inaugura-se com os
estruturalistas a percepção das tensões e dos conflitos existentes nas organizações.
Neste particular, Amitai Etzioni contribuiu fundamentalmente para compor as
características da Abordagem, embora não haja uma uniformidade na formulação dos
pressupostos, até por não haver, por parte de seus formuladores, uma preocupação
prescritiva.
De qualquer forma, algumas características podem ser ressaltadas:

procura visualizar a organização como uma unidade complexa, onde
interagem muitos grupos sociais;

q

utiliza-se, para análise organizacional, do método comparativo,
privilegiando uma visão de totalidade, em que as partes senam
interdependentes e de que elas, somadas, não reproduzem o todo;
q

admite a dinamicidade social e a mutabilidade tecnológica, presentes no
ambiente e que estes aspectos afetam a organização; e
q

q

enfatiza uma visão dialética das organizações.
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• o homem na Abordagem Estruturalista - o "homem organizacional"
o perfil de homem estabelecido pela Abordagem Estruturalista toma por base
a infinidade de papéis desempenhados pelo indivíduo nas diversas organizações das
quais ele participa. Em função disto, o "homem organizacional" deve ser dotado, entre
outras coisas, de elevada flexibilidade, que lhe permitirá adaptar-se aos diversos papéis
desempenhados, aos bruscos desligamentos de organizações e grupos e a novas
participações em outras entidades.
O indivíduo, nesta Abordagem, deve possuir elevado grau de resistência às
frustrações que decorrem, em larga medida, das tensões emocionais suscitadas pelas
imposições normativas da organização em relação as suas aspirações.
Outro aspecto desejável do "homem organizacional" é aquele relacionado à
capacidade do indivíduo de adiar recompensas. É desejável que, embora o trabalhador
exerça atividade rotineira, seja capaz de aguardar pela recompensa de poder
desempenhar outro tipo de atividade que melhor se adapte a seus anseios.

É igualmente desejável que o indivíduo possua disposição para buscar sua
realização, assim como a organização a possuí. Com isto, garante-se conformidade e
espírito cooperativo em relação às normas institucionalizadas.

• Análise critica dos valores e do conceito de homem na Abordagem
Estruturalista

A Abordagem Estruturalista procura constituir a síntese das Abordagens
anteriores. Indubitavelmente promoveu um avanço considerável no corpo teórico da
administração ao conceber e valorizar os conflitos, ao perceber a complexa interação
existente no ambiente organizacional e fora dele, ao salientar que a organização é
afetada pelo seu ambiente externo e ao privilegiar um visão de totalidade na análise
das organizações.
Todavia, a neutralidade desejada pelos próprios estruturalistas, ao conceberem
sua teoria, mostrou-se instrumentalizadora das práticas subordinativas correntes. Ao
orientar o estudo para a organização, deixando em segundo plano o indivíduo, os
estruturalistas acabam por fortalecer o sistema vigente, sem alterar as relações de
mando e subordinação.
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Ao proclamar a amenização de controles, a flexibilidade da estrutura, a cultura
organizacional de tolerância, os estruturalistas escamoteiam um novo instrumento de
dominação: o sistema de informações. Por seu intermédio, as mediações tomam-se
mais fáceis e os conflitos menos tensos e mais controláveis.
A face desideologizada da Abordagem somente reforça a ideologia
hegemônica, que continua a privilegiar a produtividade. Enfatiza Motta (1986, p. 87)
que "o controle de fato não é amenizado, ele é apenas automatizado".
O "homem organizacional" é um ser submisso, envolto pelos inúmeros
"papéis" que lhe são atribuídos nas diversas organizações das quais toma parte.
Seus interesses estão sempre condicionados aos da totalidade - os da
organização. A liberdade relativa de que dispõe está circunscrita a ambientes
impregnados pela ideologia do consumo, estabelecida pela moderna sociedade
industrial.

D- Pressupostos da Abordagem Comportamental

• Valores

A Abordagem Comportamental é de caráter descritivo, não se atendo à
preocupação de prescrever a melhor forma de resolver os problemas organizacionais e
em formular princípios e modelos. É objeto central de estudo desta Abordagem, as
características do comportamento organizacional.
Entre seus principais estudiosos destacam-se: Herbert A. Simon, Chester
Barnard, 1. G. March, Abraham Maslow e Douglas McGregor. Cada um deles
desenvolveu estudos que procuravam identificar os aspectos comportamentais do
indivíduo em relação à organização, não havendo uma unidade de pensamento. Tratase de uma evolução da Abordagem de Relações Humanas e de uma crítica ferrenha a
Escola Clássica da Administração.
Suas principais características são:

transferência da ênfase dos aspectos estruturais e estáticos da organização
para aspectos comportamentais e dinâmicos;
q
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c> a tentativa de verificar os aspectos que caracterizam maior ou menor grau
motivacional do indivíduo no desempenho de suas tarefas;
c> concepção da organização como uma estrutura de tomada de decisões;
c> análise organizacional a partir do comportamento;
c> ênfase no indivíduo;
c> preocupação com a eficiência do sistema em detrimento da produtividade; e
c> aplicação do método científico desenvolvido nas ciências humanas,
especialmente na psicologia, sociologia e política, para a compreensão da
dinâmica organizacional.

• O homem na Abordagem Comportamental - o "homem administrativo"

Para a Abordagem Comportamental, o homem é um ser que não necessita do
máximo para sentir-se satisfeito, mas do suficiente. O "homem administrativo" não
busca a melhor maneira de fazer determinado trabalho, mas a forma mais satisfatória
de executá-lo.
Para os comportamentalistas, o homem procura satisfazer tanto suas
necessidades objetivas, relacionadas com a maior remuneração possível, quanto suas
necessidades subjetivas, relacionadas com as condições de trabalho.
O "homem administrativo" é um homem satisfeito. Isto não significa que ele
seja um ser que não busque a realização, mas a encontra na medida do que lhe é
possibilitado. É também um indivíduo limitado em função das inúmeras hipóteses de
decisão com as quais se depara. É impossível para ele analisar e decodificar todas as
alternativas possíveis, portanto tomará as decisões as mais corretas possíveis, dentro
dos limites de sua competência e da necessidade que a situação apresenta.

• Análise critica dos valores e do conceito de homem da Abordagem
Comportamental

A Abordagem Comportamental proclama maIOr humanização das
organizações que se daria em função de procedimentos que viessem a aumentar a
motivação do indivíduo e de ações que viriam a reduzir os controles e as pressões no
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ambiente organizacional. Essa suposta humanização, introduzida em grande parte pela
absorção de postulados de outras áreas de conhecimento, notadamente os da
psicologia, reforçam o sentido manipulatório da organização em relação aos
indivíduos. A esse respeito, Tenório (1990, p. 6), manifestou-se da seguinte forma: "o
esforço interdisciplinar... não trazia, contudo - ingênua ou propositadamente -, à
discussão as causas estruturais que desmotivam o homem no trabalho".
A característica monótona e repetitiva do trabalho não é alterada com os
comportamentalistas, simplesmente lhe é dada uma outra roupagem. A psicologização
imposta ao indivíduo faz do trabalho algo salutar, satisfatório, perfeitamente
suportável, algo transitório. Uma certa "perspectiva futura" de melhoria das condições
de trabalho e mesmo de uma promoção do trabalhador, premiado com mais trabalho,
igualmente monótono, mas novo por ainda não ter sido executado repetitivamente,
acenava com uma promissora mudança.
Como resultado, o trabalhador passa a exercer maior número de atividades,
talvez não com a máxima qualidade, mas com a qualidade possível; a qualidade
desejável pelo sistema.
Percebe-se, claramente, que a questão do poder na organização está, cada vez
mais, distante da compreensão do trabalhador. O "homem administrativo" é o
estereótipo da submissão e da alienação. Suas ações e desejos são perfeitamente
controláveis; do homem extraí-se o desejável e se lhe fornece o possível.
Nesse contexto de dominação e de alienação proliferada a que o indivíduo está
sujeitado no ambiente organizacional, a Teoria da Decisão de Simon, um dos alicerces
da Abordagem Comportamental, serviu como legitimadora das práticas exploratórias
até então desenvolvidas. A racionalidade professada por Simon é, indubitavelmente, a
instrumental, dominante nas relações de produção, embora a retórica
comportamentalista afirme o contrário.

E- Pressupostos da Abordagem Sistêmica

• Valores

A Abordagem Sistêmica na administração foi desenvolvida a partir da Teoria
Geral de Sistemas de Bertalanffy e Boulding, cuja preocupação básica consistia, na
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análise de K wasnicka (1987, p. 98), buscar uma definição de um "... corpo único da
ciência que pudesse integrar todas as abordagens até então apresentadas por cientistas
e pesquisadores de outras disciplinas".
Os pressupostos da Teoria Geral de Sistemas influenciaram decisivamente o
corpo teórico da administração, introduzindo expressões e conceitos totalmente novos
no estudo organizacional, anteriormente adstritos a outras áreas de conhecimento.
Entre os autores que promoveram a "leitura" da Teoria Geral de Sistemas para o
arcabouço teórico administrativo, destacaram-se: Katz, Kahn, Lawrence e Lorsch; os
dois primeiros procuraram verificar o comportamento da organização em relação ao
seu ambiente; os dois últimos procuraram, a partir da definição das organizações como
sistemas sociais, integrar a macroabordagem sociológica à microabordagem
psicológica, nos estudos das relações entre indivíduos e grupos que pertencem à
organização.
Em linhas gerais, a organização é considerada um sistema aberto, que busca
um equilíbrio dinâmico por meio de seu relacionamento com o ambiente externo.
Paralelamente ao que ocorre com sistemas vivos, a organização possuí elementos de
entrada, que são transformados e processados passando a constituir elementos de
saída.
As principais características da Abordagem Sistêmica são as seguintes:

q

privilegia clara definição dos objetivos do sistema organizacional;

procura separar o sistema global em partes ou subsistemas para promover
análises;
q

q procura demonstrar as interações entre as várias partes do sistema global;

procura avaliar e identificar os efeitos produzidos pelos relacionamentos das
partes e do sistema com o ambiente;
q

q procura possibilitar uma análise pormenorizada das variáveis que compõem

os subsistemas: pessoas, grupos, entre outros;
permite a confrontação de resultados ocorridos no processo em cada
subsistema, em função do fluxo de informações e controles estabelecidos pelo
sistema global; e
q

concebe a troca de energia entre os elementos de entrada, o processo e os
elementos de saída, considerando-a como a mantenedora da vida do sistema
organizacional.
q

,.
53

• o homem na Abordagem Sistêmica - o "homem funcional"
A caracterização do homem nesta Abordagem foi delineada, em grande parte,
pelos estudos de Kahn. Os indivíduos são vistos desempenhando papéis que se interrelacionam em certos conjuntos. O conjunto das ações que se articulam, pela atividade
individual de cada pessoa, é caracterizado como "comportamento do papel". Cada
indivíduo, no desempenho de seu papel, possuí expectativas em relação aos papéis
desempenhados pelos demais, transmitindo-lhes suas expectativas.
Ao perceber estas expectativas, o receptor promove alterações ou reforços no
comportamento de seu papel, transmitindo aos demais suas expectativas, e assim
sucessivamente e intermitentemente, provocando mudanças e reforços nos papéis de
todos os participantes do conjunto.
Assim, o conjunto seria um sistema aberto, cujo funcionamento é afetado por
inúmeras variáveis: organizacionais, de personalidade e interpessoais. Essas variáveis,
no mais das vezes, produzem conflitos que devem ser evitados ao máximo. Cabe ao
administrador promover a harmonização dos conjuntos de papéis, quando da
ocorrência de conflitos, com vistas a eficiência do sistema global, justificando-se ações
de ordem disciplinar, dosadas por inferências de caráter humanitário, que visem
restabelecer o equilíbrio emocional dos indivíduos.

• Análise critica dos valores e do conceito de homem da Abordagem
Sistêmica

Esta Abordagem da administração desenvolveu-se em um período em que a
moderna sociedade industrial já estava perfeitamente materializada e organizada em
todas as culturas, principalmente nas ocidentais, hegemonizadas pelo capitalismo. As
organizações tinham-se tomado complexas e grupos de empresas multinacionais se
multiplicavam e marcavam presença em diversos Estados. A Abordagem Sistêmica foi
resultado desta proliferação de empresas e negócios, instrumentalizadora e ordenadora
de sofisticados e intrincados aparatos organizacionais.
Por outro lado, a interdisciplinaridade professada pela Abordagem, com a
absorção de postulados da matemática, biologia, cibernética e, principalmente, da
psicologia e sociologia, incorporadas ao saber administrativo, não foram utilizadas
para o questionamento das relações de produção. Ao contrário, foram empregadas em
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benefício da racionalidade instrumental, legitimando e facilitando ações de controle e
de interferência de ordem disciplinar.
Segundo esta Abordagem, o equilíbrio do sistema global é fundamental. Para
mantê-lo, justificam-se ações de todos os tipos e em todos os níveis. E o homem, onde
fica em todo este processo? Segundo as palavras de Tenório (1993, p. 11) "o homem
entra como um insumo que serve de recurso para ser processado a fim de alcançar uma
saída sob a forma de um produto que vai ser mensurado (controlado) pelos
critérios/padrões preestabelecidos, com o objetivo de verificar se houve ou não
retroalimentação" .
A reificação do homem, nesta Abordagem, chega ao ponto máximo. As
preocupações da organização quanto ao desgaste emocional do trabalhador têm em
vista, invariavelmente, a não desestabilização do sistema; não é discutido, entre outras
coisas, o desgaste emocional apresentado pelo trabalhador em função de sua
incondicional subordinação às normas, procedimentos e à autoridade funcional.
Desta forma, uma vez mais, o perfil de homem desenvolvido por uma
abordagem organizacional requer do indivíduo completa subordinação profissional.
Todavia, a subordinação solicitada ao "homem funcional" é muito mais abrangente:
seu condicionamento emocional também é atingido sob a égide da uniformização e da
eficiência do sistema.

F- Pressupostos da Abordagem Contingencial

• Valores

A Abordagem Contingencial está intimamente relacionada com a Abordagem
Sistêmica, porém a ênfase de seus pressupostos verifica-se na adaptabilidade da
estrutura organizacional em face das constantes e dinâmicas mudanças no ambiente
externo à organização, enquanto a Abordagem Sistêmica privilegia a análise de
processos e procedimentos no interior das organizações, embora perceba a interação
existente entre elas e seus ambientes. Assim, a Abordagem Contingencial ressalta a
necessidade de se adotar posturas proativas em relação as variáveis intervenientes no
comportamento organizacional, enquanto a Abordagem Sistêmica contempla ações de
natureza reativa em relação às turbulências ambientais.
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De resto, a Abordagem Contingencial é uma evolução e um desdobramento da
Abordagem Sistêmica e uma síntese das demais Abordagens Organizacionais. Os
principais formuladores desta Abordagem são: Warren Benis, Lawrence, Lorsh e Joan
Woodward, tendo desenvolvido os seguintes pressupostos:

os princípios gerais da administração não são universais e têm suas
aplicações condicionadas a situações específicas - não há um único ou melhor
modelo para administrar e estruturar atividades;
c:::>

as estruturas organizacionais são fruto de variáveis contextuais como:
tecnologia, disponibilidade de recursos, tipo de negócio exercido pela
organização, sua localização, cultura e objetivos, situação econômica
ambiental, entre outras;
c:::>

há uma relação inversa entre diferenciação e integração estrutural e
processual no interior das organizações. Quanto mais elevado o nível de
diferenciação, tanto menor é a integração verificada. Em organizações onde a
diferenciação é reduzida, a hierarquia basta para promover a colaboração
intergrupal e a coordenação. Organizações que requerem estruturas, processos
e práticas administrativas muito diversas, desenvolvem mecanismos de
integração acessórios, com o objetivo de melhor coordenar suas atividades; e
c:::>

existem dois tipos básicos de organização, cujas características estão
condicionadas ao tipo de ambiente em que a organização opera: ambientes
estáveis favorecem a proliferação de organizações com práticas mecanicistas
em que uma forte hierarquia de controle, concentração de autoridade, rígida
divisão do trabalho e verticalidade de comunicação e interação entre superiores
são aspectos marcantes; ambientes turbulentos e mutáveis privilegiariam o
desenvolvimento de entidades cujo sistema seria orgânico, onde percebe-se a
valorização do saber especializado,
flexibilidade e elevado grau de
engajamento dos indivíduos com os objetivos da organização .
c:::>

• O homem na Abordagem Contingencial- o "homem complexo"

O perfil de homem desenvolvido pela Abordagem Contingencial procura levar
em consideração as diferenças individuais. O homem seria um ser complexo e a sua
complexidade, ou melhor, suas características diferem das dos demais. É um ser
instável. Seu comportamento em relação a determinadas situações que se repetem de
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tempos em tempos pode ser diferente, pois está condicionado a sua experiência e
aprendizado.
O homem é concebido como um sistema individual de necessidades
biológicas, de motivos psicológicos e de percepções. O indivíduo procura manter-se
equilibrado em suas ações perante as demandas impostas pelo ambiente, contudo é
influenciado, como sistema que é, por este mesmo ambiente.
Em relação ao ambiente, ele desenvolve percepções em função dos valores e
motivos que possuí. Estes três elementos irão condicionar suas ações que, em última
análise lhe propiciarão o domínio de seu ambiente ou o fracasso em buscá-lo. Essas
constantes interações com o ambiente irão possibilitar ao indivíduo aprendizado, que
passará a compor seus valores e, assim, sucessivamente.
Um outro aspecto importante no delineamento do perfil do "homem complexo"
diz respeito a sua motivação. Victor Vroom desenvolveu estudos nesta área e concluiu
que o nível motivacional de um indivíduo é "contingente", ou seja, depende de
diversos fatores. Estes fatores relacionam-se com os objetivos individuais, com a
relação destes objetivos e a produtividade e com a capacidade do indivíduo de
influenciar em seu próprio nível de produtividade.

• Análise critica dos valores e do conceito de homem na
Contingencial

Abordagem

A Abordagem Contingencial dotou as organizações de maior flexibilidade,
dando-lhes condições de melhor aparelharem-se para enfrentar um ambiente cada vez
mais instável e dinâmico, que se reorganiza e se desestrutura em função de avanços
que se processam nas áreas tecnológica, política, social, econômica, entre outras.
Contudo, esta Abordagem, como as demais, não questionou ou propôs
reformas que viessem a alterar as relações de produção, o desequilíbrio entre capital e
trabalho, a feição alienadora da moderna sociedade industrial, ou mesmo a condição de
sujeição do homem às estruturas.
Ao contrário, a Abordagem só fez manter e aperfeiçoar a face racionalinstrumental das teorias organizacionais. As propostas de "melhoria" das condições de
trabalho, o "respeito" as individualidades e a percepção do homem como um "sistema"
não levaram o indivíduo a emancipar-se.
A ideologia da moderna sociedade industrial atingiu todas as esferas da
atividade humana. O homem imerso e sujeitado às estruturas, nas suas formas mais
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singelas de expressão: no trabalho, no laser e na produção científica, não mais se
apercebe de sua condição, sendo, ele mesmo, um instrumento de divulgação e
reprodução da ideologia hegemônica.
A própria dimensão comportamental do homem já se encontra
instrumentalizada: suas múltiplas habilidades, sua capacidade de executar diversas e
diferenciadas tarefas e a percepção do caráter "contingente" de sua motivação,
aspectos privilegiados na concepção do "homem complexo" da Abordagem
Contingencial, estão a serviço da maior produtividade que se possa dele obter; nos
níveis desejados pela organização.

2.4 - O HOMEM MUL TIDIMENSIONAL - UMA CONTRIBUIÇÃO DE
HERBERT MARCUSE

Embora os teóricos críticos não ofereçam às teorias organizacionais, como de
resto a quaisquer outras áreas do conhecimento teoricamente organizadas, soluções
para seus questionamentos, sua contribuições para a percepção das contradições
existentes no mundo moderno são essenciais. Ao dar ênfase a análise das
superestruturas: o Estado, a Sociedade e as Organizações e suas influências sobre o
indivíduo, a Teoria Crítica se permite oferecer uma proposta de emancipação do
homem, não almejando, exclusivamente, uma mera ampliação do saber, ela intenciona
libertar o homem de sua situação escravizadora.
As teorias organizacionais até então desenvolvidas, no maIS das vezes,
trataram de questões que procuravam oferecer às organizações melhor desempenho,
maior produtividade e, conseqüentemente, maior lucratividade. Os interesses e
motivações humanas, embora tenham sido objeto de estudo por parte de algumas
teorias organizacionais, jamais o foram sob o ponto de vista do trabalhador, quando
muito, os aspectos relacionados a personalidade humana foram instrumentalizados
com vistas à obtenção de um melhor desempenho organizacional.
Nenhuma das teorias organizacionais deu ênfase a uma perspectiva
emancipatória do homem, em que as diversas dimensões de seu ser pudessem ser
resgatadas e em que as relações no ambiente organizacional, marcadas pela alienação,
dominação, controle, cooptação, reificação e exploração, pudessem, de fato, ser
revolucionadas.
Na verdade, as teorias organizacionais, como de resto grande parte do corpo
teórico desenvolvido por diversas ciências sociais, ainda que professem uma
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"neutralidade científica", têm sido objeto de instrumentalização e têm-se colocado a
serviço de uns poucos, cuja palavra de ordem é "produzir", não no sentido do
beneficiamento da coletividade, mas para saciar sua ânsia de acumulação. Nesta
perspectiva, a produção não estaria dirigida à vida da coletividade nem se proporia a
satisfazer as exigências dos indivíduos, mas estaria voltada às exigências de
manutenção de poder de uns poucos e se encarregaria, também, da penúria na vida da
coletividade.
Desta maneira, as teorias organizacionais alinham-se ao aparato ideológico
hegemônico protagonista da moderna sociedade industrial de que fala Marcuse, que,
em última instância, procura reduzir as diferenças, uniformizar necessidades e
procedimentos, sistematizar atividades e controlá-las, objetivando promover o "bem
estar social". Nos bastidores, onde de fato o cenário é montado e onde os verdadeiros
artistas - os trabalhadores - envidam seus esforços para colocar no palco a obra
intitulada "modernidade", ninguém conhece o iluminador, o vigia ou o auxiliar de
serviços gerais; normalmente nem mesmo eles se conhecem ou conhecem a si
próprios; não sabem do que trata a peça, aliás, as vezes, nem sabem o que é uma peça.
Isto demonstra, metaforicamente, o resultado protagonizado pela moderna sociedade
industrial: a perda da identidade humana, que agora passa a estar circunscrita nos
limites do sistema. O pensar, o agir e o imaginar humanos não são mais autônomos,
estão condicionados às imposições e necessidades do sistema.
As teorias organizacionais, portanto, teriam auxiliado sobremaneira na
configuração da unidimensionalidade do homem, que se expressa por sua
impossibilidade de pensar fora do sistema. Fora é a palavra mais precisa, pois contra já
implica fazer parte do sistema, nos seus extremos, pois o sistema tornou-se de tal
forma multifacetado que, dentro dele, os contrários também já estão incorporados;
diga-se de passagem, têm sido justamente eles que, via de regra, atualizam-no e
aperfeiçoam-no.
Se as teorias organizacionais reforçam a unidimensionalidade do homem, em
quase todos os aspectos de sua personalidade, onde encontrar a
multidimensionalidade? Certamente não naqueles que já fazem parte do sistema, ou
dentro do próprio sistema, mas no marginalizado de toda espécie, pois, segundo
Marcuse, "... sua oposição é revolucionária ainda que sua consciência não o seja. Sua
oposição atinge o sistema de fora para dentro, não sendo, portanto, desviada pelo
sistema, é uma força elementar que viola as regras do jogo e, ao fazê-lo, revela-o como
um jogo trapaceado".
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2.5
INDIVIDUAIS

AS

TEORIAS

ORGANIZACIONAIS

VERSUS

VALORES

A Teoria Crítica ou a proposta de visão crítica da sociedade contemporânea
tem como ponto de partida para suas reflexões a busca da emancipação do homem.
Para atingir tal finalidade, seus principais idealizadores partem para discussão das
superestruturas e de sua face ideologizada que, via de regra, privilegia, de forma
hegemônica, a manutenção e o aprimoramento daquilo que Marcuse definiu como a
"sociedade industrial". A dialética toma-se, para os teórico críticos, a forma pela qual é
possível identificar o caráter manipulatório das ciências sociais, que ao procurar
mostrar-se desideologizada, acaba por beneficiar a razão instrumental, que distingue o
objeto do sujeito e afasta o homem comum do controle do seu próprio destino.
Segundo Motta (1986, p. 103), "é desta forma que a racionalidade substantiva
cede lugar à racionalidade instrumental, como matriz ideológica da epopéia burguesa e
tecnoburocrática". Essa racionalidade instrumental inaugura um mundo onde tudo é
medido em função de fins determinados. O stablishment reduz sentimentos e emoções,
motivações e idéias, pensamentos e criatividade. Tudo deve ter uma finalidade, que,
invariavelmente, traduz-se por produtividade, independentemente do tipo de atividade
em que o homem esteja envolvido.
Insistentemente cooptado, dominado e reificado pelo sistema, o homem passa a
compô-lo, sem sequer aperceber-se de sua condição de dependência. Mas o homem do
convívio social não seria o mesmo marginalizado na relação capital-trabalho; o
trabalhador sempre presente nas organizações? Indubitavelmente trata-se do mesmo
sujeito. Nesse contexto, percebe-se que as teorias organizacionais nada mais são do
que reprodutoras, no contexto organizacional, das práticas e postulados correntes no
universo das ciências sociais. Tanto é verdade que, em um período em que se
estabelecia no mundo científico o primado da teoria geral de sistemas, no âmbito do
saber administrativo difundia-se a Abordagem Sistêmica. Mas no afã de se resolver os
problemas organizacionais, o homem foi transformado em organismo biológico, só
que entre seres humanos e organismos existem, ao nosso ver, diferenças sensíveis.
Por outro lado, se a Teoria Crítica serve como veículo de denúncia da
subordinação do homem perante as estruturas, ela não apresenta propostas reais de
modificação do que está estabelecido. Limita-se à percepção das desigualdades
existentes nas sociedades, as denuncia de forma enfática, porém não mostra o caminho
que poderia conduzir o indivíduo à emancipar-se. Coloca como imperiosa a
modificação da feição instrumental do mundo contemporâneo em direção a uma face
em que a razão substantiva pudesse vir a ser hegemônica, porém não diz como se pode
alcançar tal façanha. Uma outra crítica cabível aos teóricos críticos diz respeito à visão
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reducionista que eles demonstram em relação ao mundo. Os cenários de análise
construídos dão conta da Europa, quando muito aventuram-se pelos Estados Unidos e
Canadá. Mas, como sabemos, o capitalismo de fase industrial avançada ainda não
chegou, e talvez não chegue, a outras regiões do globo, nestes locais não existe
discurso ideológico capaz de amenizar as desigualdades impostas pela fome, pela
guerra e pela miséria.
De qualquer forma, a denúncia sempre presente nos trabalhos dos teóricos
críticos é de fundamental importância para percepção da secundarização a que a
discussão sobre valores, não os institucionalizados pelas teorias organizacionais, foi
submetida pela administração, especialmente os valores do indivíduo.
A ciência administrativa mais contemporânea dá atenção à cultura
organizacional, mas a ênfase continua a mesma, instrumental. Os valores, nestes
estudos, são uma dimensão fundamental da cultura organizacional a ser apreendida
pelo administrador, com vistas a lhe proporcionar condições de "melhor administrar"
situações conflitivas ou antagônicas, possibilitando a ele orientar sua ação quanto a
melhor forma de administrar a cultura organizacional, quer orientando-a para mudança
ou para a manutenção. Os pesquisadores mais conhecidos neste campo são: Andrew
Pettigrew, Edgard Schein e John Van Maanen, com seguidores no Brasil, como: Maria
Tereza Leme Fleury e Patrícia Tomei.
Em nenhum destes autores há a preocupação com os valores primários do
indivíduo no trabalho; a ênfase continua a ser a organização. Nestes estudos, os
valores dos indivíduos continuam secundarizados. O importante continua sendo, como
foi em Taylor e Fayol, a melhor forma de produzir.

3. OS VALORES CORRENTES E O INCONSCIENTE HUMANO

Até o momento propomo-nos a desvendar, com o auxílio da Teoria Crítica, os
verdadeiros valores da sociedade dita moderna. Procurou-se enfatizar que estes valores
são o substrato das superestruturas, entre elas as organizações e, como ao nível
organizacional, estes valores se institucionalizam pelas diversas teorias.
Perceba-se que, até o momento, tratou-se do mundo consciente. É provável
que se possa argüir o seguinte: bem, se várias correntes do pensamento têm,
enfaticamente, denunciado que o conjunto de valores presentes na sociedade
contemporânea tem produzido crescentes desigualdades entre os homens, porque eles
permanecem dominantes, porque a adoção de outros valores é tão dificultada?
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Tal questionamento encontra resposta no próprio homem, em um de seus
substratos, em seu inconsciente, eis que o consciente que produziu a maravilha da
modernidade também foi capaz de reconhecer as suas mazelas, mas não permite a
superação ou modificação dos valores.
Vários são os autores que procuraram desvendar parte do inconsciente
humano: Adler, Freud e Lacan. Na verdade, a maioria dos estudos a cerca desta
dimensão do indivíduo são incipientes. Entre eles os que têm mais consistência, mas
reconhecimento secundário no mundo científico, são os de Carl Gustav Jung.
Jung se notabilizou por suas teses sobre o estudo do sonho e manifestações do
inconsciente humano, contrapondo-se, em muitos pontos, aos ensinamentos de Freud.
Talvez por isso suas idéias sejam tão rechaçadas.
A divergência básica que os afastou e que permitiu a Jung desenvolver suas
idéias, fora dos pressupostos definidos por Freud, diz respeito a definição de libido.
Jung caracterizava a libido como uma energia psíquica geral, indiferenciada, dirigida
para a vontade de viver, enquanto Freud a definia como uma energia psíquica de
natureza exclusivamente sexual~ para Jung a psicanálise de Freud era drasticamente
limitada pelo pansexualismo.
A partir deste "desentendimento", quanto a definição de libido, Jung passou a
desenvolver seus postulados de forma independente. Segundo Jung, a libido, que
engloba os instintos em geral, encontra na vida todo tipo de resistência e conflito.
Esses conflitos seriam os motivos dos sonhos e sua leitura uma das razões de ser da
terapêutica psicanalítica. Seus estudos na área dos conflitos permitiram-lhe identificar
tipos psicológicos: o extrovertido e o introvertido.
De sua extensa obra, a que empresta ao presente estudo uma contribuição
valiosa é a sua investigação sobre o inconsciente.
Jung distingue dois inconscientes: o individual e o coletivo. O conteúdo do
inconsciente individual é criado pela repressão dos motivos de conflito da vida
consciente e refere-se às camadas mais superficiais do inconsciente do homem.
Compõe-se por acontecimentos transcorridos durante a existência do indivíduo e que
não são capturados pela memória consciente. Tais acontecimentos dão conta de
representações dotadas de forte potencial afetivo, ao que Jung caracterizou como
"complexos", e suas manifestações, invariavelmente, mostram-se incompatíveis com
as práticas sociais normalmente aceitas.
Já o inconsciente coletivo é herdado dos antepassados: os arquétipos, que
representam o conjunto das imagens universais. Caracteriza-se pela existência de um
substrato comum a todos os seres humanos, transmitindo-se por via hereditária. Seu
conteúdo é impessoal, mas dinâmico, pois assimila todos os novos conhecimentos
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produzidos pelo homem ao longo de sua história. Segundo Jung, entre as várias
manifestações possíveis do inconsciente coletivo, os símbolos religiosos merecem
especial ênfase. Jung estudou profundamente os símbolos das religiões orientais e os
da alquimia medieval, o que lhe permitiu verificar que o consciente humano afasta-se,
cada vez mais, de arquétipos e símbolos comuns da humanidade, encontrando-se o
indivíduo hoje em solidão perigosa.
Façamos uma leitura mais profunda e posteriormente conjunta das idéias de
Jung sobre o inconsciente pessoal e coletivo, que nos permitam contextualizar o estudo
dos valores a que nos propomos.
O inconsciente pessoal é composto pelos complexos que, diariamente, o
mundo consciente impõe ao indivíduo. O constante choque entre os valores do sistema
e os valores individuais, com a supremacia dos primeiros, vai impondo ao indivíduo o
desenvolvimento de frustrações que irão originar o que Jung chamou de complexos.
Os complexos tomam-se de tal forma presentes na vida do indivíduo que, segundo
Silveira (1981, p.35), "não somos nós que temos o complexo é ele que nos tem, que
nos possui ... levando-nos a cometer lapsos e gafes, perturba a memória, envolve-nos
em situações contraditórias ... obriga-nos a perder a ilusão de que somos senhores
absolutos em nossa própria casa".
Percebe-se, desta forma, que os valores do sistema não só impõem à dimensão
consciente do indivíduo seus postulados, mas invade sua inconsciência pessoal, produz
patologias psíquicas, inibe a expressão e a expansão da personalidade, a tal ponto de
Nise da Silveira, com muita propriedade, entregar aos complexos a direção de nossas
vidas.
O inconsciente coletivo, por seu turno, representa o somatório das vivências
do homem. É, pois, o inconsciente coletivo a ponte que transmite de geração para
geração os valores que dão contornos às culturas, às sociedades e as mais diversas
manifestações do homem. Assim a universalização de determinados valores não são
uma possibilidade, mas um fato, o que invalida, em parte, a afirmação de Jung de que
o consciente humano afasta-se, cada vez mais, do seu inconsciente.
Jung não se apercebeu de que a diversidade está circunscrita ao universo do
sistema e que a lógica do capital é hegemônica e criou uma nova religião com adeptos
em todas as partes, a modernidade. A modernidade, como as demais religiões, tem
seus símbolos: o conforto, o dinheiro, a acumulação, entre outros. São símbolos
cultuados por fiéis em várias partes do planeta, é a mais universal das religiões. Não
há, na verdade, distanciamento entre o consciente humano e o inconsciente. É a
proximidade entre eles que é perigosa. Legitima como válidos determinados valores: a
competitividade, o individualismo e a rapidez, produzindo distâncias entre os homens,
cada vez mais difíceis de serem superadas, cada vez mais difíceis de serem percebidas.
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Compreendidos os inconscientes pessoal e coletivo do homem, o
entendimento das razões pelas quais os valores dominantes permanecem hegemônicos
e dos motivos que inibem a adoção de outros valores torna-se tarefa mais fácil.
O inconsciente do homem, assim como seu consciente, estão impregnados
pelos valores da modernidade. O homem, mesmo ao nível inconsciente, não consegue
autonomizar-se, tanto sua história remota, representada pelo inconsciente coletivo, que
o faz agir e pensar dentro de padrões aceitos, quanto o inconsciente pessoal, que
representa as experiências particulares do indivíduo não percebidas pelo seu
consciente, estão impregnados pelos valores da sociedade de consumo. O inconsciente
reproduz o instituído, logo é mister que se interfira no mundo consciente, que se
busque a mudança de valores.
De fato, o que pode representar uma ou várias saídas que permitam ao
indivíduo emancipar-se, é a modificação dos valores conscientes. A ciência
administrativa, como de resto as demais, precisam urgentemente modificar os valores
estabelecidos pela modernidade, sob pena das diferenças individuais tornarem-se um
mero exercício de retórica como fica evidente na obra de Habermas.

É preciso alertar que os pensamentos conciliadores como os do criador da
racionalidade comunicativa, não representam evolução, pois não propõem a
modificação de valores, pois colocam em igualdade de condições mundos diferentes,
com necessidades diferentes e com poderes desiguais para fazer valer seus interesses.
O monólogo, não o diálogo previsto por Habermas, sem que a estrutura dos
valores presentes nas sociedades seja drasticamente modificado, eternizará as
desigualdades e a desumana estrutura de classes. A ficção de um mundo governado
por poucos em que haja submissão incondicional aos valores por eles ditados já é
presente. Vive-se uma ditadura de valores que a todos foi outorgada, ninguém
consegue pensar fora do sistema, porque ele se tornou de tal forma hegemônico que
atinge e coopta, sob a sua égide, todo o pensamento produzido, mesmo o inconsciente.
Modificar a realidade implica, necessariamente, a mudança de valores.

64

IV - CONTEXTUALIZAÇÃO

1 - FORÇAS ARMADAS

1.1 - GENERALIDADES

Não há como se tratar das Forças Armadas sem antes fazer-se alusão aos
aspectos que justificam sua existência. O principal deles, a guerra, ou a perspectiva de
seu advento, merece especial atenção.
Várias são as abordagens que procuram explicar as razões que justificam a
existência do fenômeno da guerra, bem como a sua natureza.
As idéias a cerca do tema situam-se, invariavelmente, em campos opostos. Os
debates entre behavioristas e freudianos ou entre aqueles que acreditam que a guerra é
manifestação da natureza humana e aqueles que defendem a tese da guerra como
mecanismo de regulação das forças internacionais são exemplos das diferentes idéias
desenvolvidas sobre o tema.
A guerra é um fenômeno social profundamente complexo e envolve uma série
sempre mutável de perspectivas e agentes desencadeadores. É pouco revelador tratarse da guerra como fenômeno isolado e imiscuir-se em seus aspectos causadores
específicos, no contexto histórico em que esse evento ocorreu.
Por outro lado, interessa-nos perspectiva mais ampla, em que se possa
perceber as variadas abordagens, ao menos as mais importantes, que possam explicar o
evento guerra como fenômeno social. A ênfase em cada uma das abordagens a seguir
mencionadas remeterá a conceitos diferenciados de guerra, bem como guiará o
pesquisador quanto ao nível de análise de suas causas.

1.2 - AS DIVERSAS ABORDAGENS PARA A COMPREENSÃO DO
FENÔMENO DA GUERRA

A - A Abordagem Biológica

A Abordagem Biológica assenta-se sob duas perspectivas: a pnmeIra, pela
afirmação de que a orientação humana para a luta e, conseqüentemente para guerra, é
inata (teoria do instinto). A segunda, de que a luta e a guerra são decorrências naturais
da necessidade de sobrevivência.
A primeira das correntes afirma que o comportamento humano se faz
determinar por impulsos agressivos, que se teriam desenvolvido pelo processo de
seleção natural, que está presente em todas as espécies. Desta forma a guerra seria
decorrência deste comportamento. A etologia vai ainda mais longe, defendendo a tese
de que a guerra decorre, essencialmente, da natureza animal do homem. Segundo os
etologistas, o homem teria herdado seus instintos agressivos do reino animal, onde,
remotamente, os teriam utilizado para delimitar áreas necessárias à segurança da
espécie, levantando, para sustentação de suas idéias, duas teses:
~

de que o homem tem tendências inatas para matar membros de sua espécie;
e

~

de que o homem tem um senso territorial que se assenta em um profundo
apego por uma determinada área.

Tais postulados foram fortemente reforçados pelo componente irracional da
própria guerra.
A segunda das perspectivas entende que a luta possui duas funções: a primeira
de privilegiar a vitória do mais apto e garantir a sobrevivência da espécie, permitindo a
evolução para uma forma de vida mais complexa; a segunda, de fornecer ao indivíduo
condições de obter melhores posições no grupo, da mesma forma que grupos
diferentes: tribos, nações e classes concentram seus esforços por melhores condições
de vida ou posições mais elevadas no sistema de grupos.
Esta Abordagem, entre as mais importantes, é a que, com maior freqüência, é
alvo de críticas, notadamente quanto a corrente etológica. Tais críticas relacionam-se
com a afirmação de que o homem, como os outros animais, é governado
geneticamente; afirmam os críticos, em decorrência disto, que não se pode afirmar que
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o homem seja, originalmente, agressivo. Afirmam, ainda, que não há comprovação do
instinto agressivo entre os animais e que projetar-se esta condição para o indivíduo é
ainda mais errôneo.
Em decorrência destes aspectos, segundo os críticos, haveria uma amenização
indesejável da culpa que determinados grupos e nações carregam pelo deflagramento
de guerras ou que possam vir a carregar pelo planejamento de novas ações armadas.

B - As Abordagens Psicológica e Sócio-Psicológica

A natureza da guerra, segundo esta Abordagem, enfatiza a influência do social
ou da índole humana. Na verdade, a guerra seria decorrência de tendências agressivas
das massas. Esta agressividade seria, ao nível social, a expressão dos sentimentos
humanos como: posse, frustração e ira.
A agressividade e as formas das quais ela se ongma é que norteiam esta
Abordagem.
Em um primeiro momento, a agressividade social originar-se-ia na nuance
evolutiva da própria agressividade individual. Ao evoluir, o homem teria deixado,
gradativamente, as formas de combate corporal, transpondo sua agressividade para o
combate coletivo.
Uma segunda corrente, de ênfase psicanalítica, sustenta que a agressão é inata,
sendo a convivência social um elemento de contenção da natureza agressiva do
homem que, represada, seria liberta pela guerra.
U ma terceira corrente acredita ser a frustração a causadora da agressão,
originando-se a frustração de objetivos não alcançados pelo indivíduo. A manifestação
da frustração dar-se-ia pela conscientização e seria facilitada pela não ameaça de
punição. O advento da guerra seria a expressão máxima da resolução de tensões
sociais originadas nas frustrações individuais. Esta tese foi substancialmente
relativizada por não ser a frustração condição suficiente para a agressão, todavia é uma
das condicionantes para a agressividade social, quer seja ela originária de um conjunto
de insatisfações compartilhadas por um grupo ou de características ambientais que
afetam coletividades, como má distribuição de renda, por exemplo.
Há, ainda, uma última corrente que acredita ser a agressividade uma
característica humana que se manifesta nos grupos. Os behavioristas afirmam que o
indivíduo não é nem calmo, nem agressivo, nem combativo, nem pacífico. A
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manifestação de tais características dar-se-á por intermédio da interação do homem
com o ambiente. Desta forma, a guerra seria uma decorrência situacional do ambiente.
Percebe-se, desta forma, que as Abordagens Psicológica e Sócio-Psicológica
não são unânimes quanto às origens da agressividade e quanto ao grau de influência
que este comportamento humano induz na deflagração da guerra, mesmo porque são
variados os tipos de agressão e sua gradação, podendo-se afirmar que é, de fato, um
dos agentes causadores da guerra, mas não explica, objetivamente, sua natureza.

c - A Abordagem Antropológica
A Abordagem Antropológica privilegia a visão de que a guerra é um
fenômeno cultural. Neste sentido seria a guerra um produto do desenvolvimento
cultural do homem.
Como decorrência deste posicionamento, vários autores passaram a defender
teses acerca da relação existente entre cultura e guerra. A primeira destas deriva,
diretamente, da afirmação de que a guerra é um produto da evolução cultural. Como
decorrência desta afirmação, acreditam seus postulantes que, nos primórdios da
civilização, a inexistência de guerras caracteriza o pouco desenvolvimento naqueles
períodos, sugerindo que as primeiras guerras entre tribos são fatores determinantes do
surgimento das primeiras culturas e, posteriormente, dos estados-nação.
U ma segunda visão, ainda na esteira da primeira, e que analisou o fenômeno
da guerra em períodos históricos mais recentes, dá conta de que rápidas
transformações culturais estão ligadas à ocorrência de guerras. Enfatizam seus
defensores, que há correlação entre a crescente sofisticação cultural e uma freqüência
maior da guerra. Destacam alguns autores, ainda, que o desenvolvimento político,
tecnológico, cultural, social e territorial vivenciados por determinadas comunidades
coincidem com períodos de maior freqüência de embates belicosos.
Uma outra tese é a que busca explicar a guerra como decorrência de
características culturais específicas. Segundo alguns de seus defensores, o fenômeno
da guerra seria mais freqüente em culturas que tendem a gerar mais agressividade;
outros acreditam que diferenças culturais específicas entre unidades sócio-políticas
podem causar suspeições e má interpretação de intenções, levando à guerra. Há, ainda,
alguns estudiosos que manifestam opinião diametralmente oposta. Defendem que a
semelhança de culturas de unidades diferentes, pela existência de necessidades e
interesses comuns, acabaria por gerar conflitos que resultariam em guerras.
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Um outro ponto de vista que vincula o fenômeno da guerra à cultura dá conta
de que a guerra é um choque entre culturas quer sejam elas tribais ou nacionais, em
que se manifesta a autonomização, de onde derivam dois posicionamentos: de que a
guerra é cultural e não biologicamente determinada e que a guerra é levada a efeito por
unidades culturais distintas para atingir objetivos políticos.
Os corpos teóricos apresentados pela antropologia remetem a um
questionamento que permite respostas afirmativa, negativa e associativa, com adeptos
dos três posicionamentos: a guerra contribui para a evolução cultural da humanidade?
Os que se posicionam de forma negativa dirão que a correlação possível entre
freqüência de guerra e desenvolvimento cultural não necessariamente vincula-se à
evolução do homem, nem a correlação entre incidência de guerra e uma possível
mudança de cultura pode ser considerada benéfica. Na verdade, afirmam os contrários
à proposição, que quaisquer benefícios advindos da guerra são largamente superados
pela morte e devastação que produz. Sustentam, ainda, que a correlação guerra-cultura
marca o declínio das culturas que se utilizam da guerra, ainda que este fenômeno
esteja institucionalizado na maioria das culturas.
Os que se posicionam positivamente em relação a indagação, fazem-no com
base nos benefícios advindos da destruição dos mais fracos e conseqüente
sobrevivência dos mais aptos, especialmente nos primeiros estágios do
desenvolvimento social do homem. Os mais categóricos afirmam que a guerra é uma
condição necessária, tanto ao surgimento da civilização, quanto à ascensão biológica
do homem.
Há, ainda, aqueles que consideram a guerra um mecanismo de adaptação e luta
e declaram que ela, em alguns casos, prejudica e, em outros, auxilia o
desenvolvimento, mas que não se deve pretender que uma nação melhore suas
condições materiais e culturais sem levar em consideração a guerra, ainda que
permaneça discutível o seu valor e a tentativa dos antropólogos de justificá-la.

D - A Abordagem Ecológica

Esta Abordagem considera a guerra um evento que se manifesta sob as
seguintes circunstâncias: como uma ação de luta por melhores condições ambientais,
como instrumento dessa luta ou como uma atividade que é fortemente influenciada
pelo meio ambiente.
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Alguns trabalhos iniciais sobre esta Abordagem dão conta de que o ambiente
geográfico é fator determinante de políticas nacionais e, conseqüentemente, de
interesses conflitantes. No centro deste pensamento está a idéia de que os homens
lutam pelo melhor meio ambiente possível para os seus.
Pesquisas mais recentes confirmam que o meio ambiente influencia a política,
mas não a determina, diretamente: o meio as promove, proporciona oportunidades e
estabelece limites.
Alguns autores sustentam ainda, que há forte relação entre a ocorrência de
guerras e áreas demográficas densamente povoadas. Tal relação está intimamente
associada às teorias neomalthusianas que apontam para a incidência de
superpopulação, especialmente em países periféricos, locais apontados como prováveis
focos de conflitos violentos. Os que se alinham a nova versão da doutrina malthusiana,
sustentam que a luta por uma base fisica suficiente para satisfazer as necessidades
humanas pode tomar a forma de guerra e a sua eclosão atenderia a dois aspectos:
proporcionar aos vencedores os recursos de que necessitam e reduzir o efetivo
humano, compatibilizando-o com a disponibilidade de recursos. Nesta perspectiva, a
guerra seria um mal necessário.
As principais críticas à Abordagem Ecológica da guerra afirmam que surtos
evolutivos se processaram com ausência da guerra e que não há prova de que a guerra
tenha sempre contribuído de forma benéfica à adaptação do homem ao meio ambiente.
Mais do que isto, sustentam os críticos de que a guerra, modernamente, opõe-se ao
desenvolvimento humano pela devastação que provoca no ambiente~ suas seqüelas,
especialmente aquelas relacionadas com a radiação, tornariam a vida do homem
impraticável em algumas áreas, por prolongados períodos.

E - A Abordagem Geopolítica

Esta é a Abordagem que, seguramente, é a mais tradicional no estudo da
natureza da guerra e a que mais influencia estadistas quanto ao seu emprego.
Duas são as correntes de pensamento que dão sustentação a Abordagem: a
clássica, que a caracteriza como indispensável para a prosperidade e segurança,
habilitando uma nação a expandir-se e atingir posição de projeção ou mesmo de
hegemonia, sendo a guerra forma legítima de manutenção do espaço geográfico e de
expansão~ e a moderna, que dá a situação geopolítica do estado caráter não
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fundamental, embora considere importante, mas não decisiva, sua influência no
conjunto de fatores que influenciam as origens, a deflagração e o curso da guerra.
A idéia genérica que permeia esta Abordagem, de que a guerra é efeito de
causas geopolíticas, possui vários críticos, estando suas manifestações circunscritas
nas seguintes perspectivas:
- a natureza mutável das condições geopolíticas, resultantes da ação humana,
impedem a manutenção de uma política estável assentada em condições geográficas
julgadas perenes;
- o nível de influência que as condições geográficas são capazes de emprestar
à política de um país depende do inter-relacionamento de outros fatores: história,
elementos econômicos, espirituais e culturais;
- a manutenção ou a expansão de fronteiras, importante elemento considerado
na composição da Abordagem, tem suas influências substancialmente minimizadas
pelo desenvolvimento tecnológico e bélico; de outra parte, os limites não são naturais,
variam de acordo com as necessidades, mudam na medida em que se alteram os
objetivos de uma sociedade; e
- a Abordagem repele o aspecto ético do comportamento humano, ao conceber
que o advento da guerra está condicionado, principalmente, ao elemento geopolítico,
desta forma isentando seus idealizadores da responsabilidade pelos resultados danosos;
sujeita-se a Abordagem a dar guarida a defensores de quaisquer ideologias,
resguardando-os sob o manto da autoridade científica.

F - A Abordagem Legal

Esta Abordagem que, a primeira vista, poderia tratar da guerra como um
fenômeno puramente legal, enfatiza os aspectos legais da guerra.
Muitos dos seus adeptos defendem que a beligerância implica soberania. Desta
forma, um conflito assumirá a condição de guerra se os contendores forem unidades
políticas soberanas (clãs, tribos, nações, feudos). Nesta perspectiva, uma rebelião
contra uma autoridade soberana só se configurará como guerra interna se os insurretos
obtiverem sucesso em estabelecer uma nova estrutura que lhes assegure impor seu
poder.
Guerra seria então uma condição legal que permite que dois ou mais grupos
hostis continuem um conflito pelo emprego de força armada. Mas esta é uma
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concepção excessivamente minimalista, que não leva em consideração a guerra como
um fenômeno político, por exemplo. Alguns autores como Quincy Wright, um
legalista por excelência, admite a guerra não só como um fenômeno legal, mas
também político-material, por admiti-la como um evento empregado como regulação
internacional, como meio de obtenção de liberdade por parte de rebeldes e pelos
governos como forma de eliminar revoltas internas.
Todavia há autores que ao considerarem a guerra um fenômeno
essencialmente legal e intrinsecamente relacionado à soberania, a entendem como o
combate entre unidades de igual soberania. O corolário desta idéia é que a guerra cessa
no momento em que o poder soberano se transfere das unidades combatentes a uma
unidade maior e mais elevada. Nesta perspectiva, a transferência de soberania seria a
única causa e objetivo da guerra.
Uma tese desta natureza é extremamente perigosa pois não entende como
guerra outros conflitos armados que não impliquem soberania; é completamente
invalidada por não admitir outro resultado de uma guerra que não seja a transferência
de soberania, e nefasta, pois a diversidade de pensamento toma-se impossível, por
admitir que a única forma de evitar a guerra é a fusão das nações em um estadomundial.

G - A Abordagem Moral

Há duas questões morais relacionadas com a guerra: a primeira, que se refere
ao aspecto moral de determinadas guerras, se elas são justas ou injustas e que não será
objeto de nossa análise; a segunda, que trata da guerra como um instrumento dentro de
um sistema moral, como meio de aperfeiçoamento do homem ou da sociedade.
Nesta perspectiva, a guerra como instrumento moral desdobra-se em quatro
níveis. O primeiro, é o que concebe a guerra como instrumento de aperfeiçoamento do
homem. Neste particular, o aperfeiçoamento do homem não poderia se verificar
independentemente da guerra. O aperfeiçoamento humano seria, pois, a causa da
guerra. As teorias religiosas em muito reforçam esta última idéia, ao manifestarem-se
favoravelmente a ela por considerá-la uma manifestação da vontade de Deus, um meio
justo de punir os pecadores e infiéis.
O segundo nível refere a guerra como instrumento de aprimoramento da raça
humana. Adeptos deste ponto de vista deram guarida ao surgimento do nazismo e do
fascismo e, infelizmente, influenciam muitos pensadores contemporâneos.
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Um terceiro nível diz respeito à guerra como instrumento de aprimoramento
da cultura humana. Acreditam pensadores alinhados a esta corrente que, por
intermédio da guerra, o homem teria-se habilitado a progredir para formas mais
elevadas de vida social; uma perspectiva baseada na concepção darwiniana, a qual já
nos reportamos anteriormente.
Já o aprimoramento do estado (ou nação), uma quarta perspectiva e a mais
difundida, compreende a guerra como uma manifestação da força moral de um estado
e um meio pelo qual o estado aperfeiçoa sua estrutura. Em Esparta, por exemplo, o
ideal dominante, pelo qual os cidadãos sacrificavam suas vidas, era o fortalecimento
do estado (paUs) e a guerra era um meio legítimo de busca deste objetivo. Esta forma
de pensar foi dominante por muitos séculos, chegando-se a Hegel, em cuja filosofia o
estado recebeu uma posição de suprema importância moral. O fortalecimento do
estado, necessário ao progresso moral dos indivíduos, admite, em Hegel, o emprego da
guerra.
Em nosso século, a guerra como instrumento de aperfeiçoamento do estado
tomou contornos radicais. Associada a perspectiva da guerra como instrumento de
aprimoramento da raça humana, o General Erich Ludendorff concebeu-a como uma
força permanente na vida de uma nação: ajuda a nação a sobreviver e desperta sua
alma. Segundo ele, a política é um instrumento da guerra e não o contrário ... suas idéias
estão na origem do nazismo alemão.

H - A Abordagem Sociológica

Várias são as escolas de pensamento que podem ser agrupadas nesta
Abordagem. O que as identifica é o tratamento que elas dão a guerra.
Reconhecem-na como uma espécie de conflito social, em que os contendores
são grupos que recorrem à violência armada. Supõe-se, assim, que a guerra se
subordina às leis que dão contornos a todos os conflitos sociais.
Os sociólogos que tratam da guerra fundamentam suas teorias na análise da
estrutura das sociedades. Desta forma, os conflitos se originam com a formação de
grupos que buscam seus próprios interesses, causando antagonismos. Os problemas
investigados por esta Abordagem incluem: a análise de conflitos sociais, a forma como
eles ocorrem e a natureza e dimensões de diferentes conflitos, entre eles, a guerra.
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I - A Abordagem Política

Esta Abordagem entende a guerra como instrumento de política, não
necessariamente disponível somente para estados-nação; tudo depende do nível de
análise em que o pesquisador se situa.
Normalmente toma-se o estado-nação como nível de análise. Neste caso, o
interesse do analista enfatizará os grupos sociais subordinados ao estado: classes,
partidos políticos e seitas religiosas. Ao nível supranacional, despertará a atenção do
analista as relações, interesses e interações existentes entre os estados-nação. Pode
ainda o analista ater-se a organizações transnacionais para que componha seu universo
de análise: a igreja Católica Apostólica Romana, empresas multinacionais,
organizações não governamentais, entre outras; neste nível ele procura identificar
como interesses desses organismos podem deflagrar guerras.
Independentemente do universo por onde transita o pesquisador, há um
sentido que o condiciona: que a guerra é sempre uma alternativa política consciente.

J - A Abordagem Econômica

Esta Abordagem não descarta a Abordagem Política, porém entende que os
atritos oriundos de interesses políticos são reflexos de interesses econômicos
conflitantes. Parece-nos mais correto incluir-se esta Abordagem em uma mais
genérica, a Político-Econômica, pois entendemos que as forças econômicas podem
atuar somente por intermédio da política.
Desde o século passado tem-se desenvolvido uma vasta literatura sobre os
fatores econômicos como condicionantes de guerras. Deste conhecimento, entre
muitas teses possíveis, destacamos três julgadas mais importantes e abrangentes:
- de que as guerras eclodem entre estados porque as sociedades que as
compõem têm interesses econômicos conflitantes, que procuram proteger ou
promover;
- de que as guerras entre estados são um melO por intermédio do qual
dificuldades econômicas domésticas, que podem derivar de inconsistências sistêmicas,
podem ser superadas, dando a estes estados uma saída menos desvantajosa; e
- de que as guerras entre estados têm origem em interesses de poderosos
grupos econômicos, que lucram com as guerras e que têm influência sobre governos;
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os que consideram o imperialismo uma das origens da guerra sustentam suas idéias
nesta tese.

K - A Abordagem Multidimensional: uma tentativa de definir-se a guerra

o

longo caminho que sugerimos para a compreensão da guerra, de sua
natureza, teve por objetivo demonstrar que a guerra é um fenômeno complexo.
Existem outras tantas teorias e abordagens que procuram explicar a guerra. Qualquer
uma delas, se tomada isoladamente, será reducionista; insuficiente para identificar sua
magnitude. Não obstante este aspecto, existem guerras que por sua especificidade e
singularidade não se enquadrariam em quaisquer modelos.
Mas o longo e interminável caminho das abordagens que tratam deste
fenômeno permitiram-nos chegar a uma definição particular da guerra: é um fenômeno
social, conscientemente provocado, de natureza e causas difusas, que se origina em
situações conflitivas.
Um fenômeno desta magnitude, que está ou esteve presente em praticamente
todas as sociedades conhecidas, desenvolveu todo um aparato institucional e
particular. Em maior ou menor grau todos os países ou nações têm suas forças
armadas, regulares ou não, com as mais variadas concepções doutrinárias possíveis
(defesa, dissuasão, mediação, intimidação).

1.3 - AS ORIGENS DE FORÇAS ARMADAS: UMA NECESSIDADE
DECORRENTE DAS GUERRAS

A história das forças armadas, na verdade, confunde-se com a história da
guerra e esta com a história do homem. Há quem diga que a história do homem pode
ser contada pela história de suas guerras. Mas essa afirmativa merece ressalvas por se
tratar a guerra de um fenômeno social; contendas entre homens, nem sempre, podem
ser contadas pela guerra e o desenvolvimento do homem não se deve a guerra,
necessariamente.
Mas é na pré-história que as bases da guerra e os primeiros vestígios de forças
armadas apareceram. Naquele período o corpo do indivíduo ou mesmo materiais
expeditos, encontrados na natureza, eram suas armas. Montesquieu e Rosseau, todavia,
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afirmavam que os homens pnmItIvos eram livres e iguais, vivendo com extrema
simplicidade, segundo os ditames da natureza. Mas as evidências traem a ambos.
Desde os tempos mais remotos até hoje, o homem tem sempre se envolvido em
combates e recorrido às armas, naturais ou artificiais, para resolver conflitos. A
história mostra que o homem esteve, invariavelmente, preocupado com a guerra. Em
épocas sobre as quais não se têm dimensão cronológica, os mitos e lendas se
encarregam de confirmar os dados da história, proporcionando referências sobre as
armas, táticas e costumes guerreiros desses tempos.
A etnografia, igualmente, confirma a história ao nos falar das guerras
primitivas, da mesma forma a arqueologia, pela reconstrução de ambientes, pela
descoberta de pinturas e mostra de armas empregadas na busca de alimentos e como
instrumento de defesa.
Se nos estágios primitivos do homem há evidências de que ele organizava
forças armadas para defender-se de ataques inimigos e para expandir domínios,
especialmente quando passou de nômade a sedentário, na antigüidade clássica a
formação de exércitos foi uma constante, especialmente entre egípcios, assírios, gregos
e hebreus.

o que dizer-se da guerra e das forças

armadas contemporaneamente? Como
vimos, a guerra tomou-se um fenômeno constante na história humana e, nos dias de
hoje, não é diferente. As forças armadas, com o desenvolvimento tecnológico,
tomaram-se importante fator de desequilíbrio no cenário internacional. Evidentemente
que a natureza da guerra tomou-se extremamente complexa, todavia sua ocorrência
não é menos usual. O emprego de forças armadas regulares ou irregulares é uma
constante no mundo moderno, ao ponto de nenhum país ou nação abdicar de tê-las.
Não há, na atualidade, a menor possibilidade real de se conceber um mundo
desarmado. Idéias passifistas são sempre bem-vindas, funcionam como uma
perspectiva de que existe uma outra via, mas há muito de ingenuidade e romantismo
em conceber-se um mundo livre dos aparatos bélicos. O que se percebe em termos de
comportamento social do indivíduo é o crescimento do número de pessoas que se
armam, que procuram meios de defesa e que se escondem em seus lares. E isto não é
uma prática exclusiva em países chamados periféricos. Se tal ocorre no nível
individual, no conserto das nações não é diferente. A Índia, pouco tempo atrás,
mostrou ao mundo seu poderio nuclear, o que a França, um pouco antes, já o fizera.
Infelizmente a guerra continua sendo uma alternativa política consciente, quer queiram
ou não os pacifistas e, enquanto ela existir, forças armadas e aparatos bélicos
igualmente existirão.
Por outro lado, a guerra, como outros eventos do mundo consciente, não só
ganhou uma nova roupagem: mísseis terra-ar, armas químicas, biológicas e nucleares,
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satélites, radares, bombas de hidrogênio entre outras, como tornou-se mais um dos
elementos da nova religião, a modernidade.
A guerra também é moderna e se Insere na perspectiva dos valores.
Permanecendo hegemônicos e cada vez mais incontestes os valores da modernidade
que projetam o questionamento: como melhorar o futuro, ao invés de indagar-se que
futuro desejamos, a guerra permanecerá um evento a ocorrer no futuro-presente do
homem.

2 - AS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS

2.1 - BREVE HISTÓRICO

A história militar do Brasil não é a história de suas Forças Armadas. O Brasil
foi colônia por trezentos e trinta e um anos; muitos poderão dizer, por trezentos e vinte
e dois anos, ao lembrarem-se de que 1822 foi o ano de nossa independência. Engano.
O Brasil só desatou seus laços com Portugal em 1831, com o retorno de D. Pedro I
para Portugal. O acordo bragantino estabelecido pela família real portuguesa, que viria
a ser quebrado pelo irmão de D. Pedro I, durante o período em que D. Pedro foi o
imperador do Brasil, que estabelecia a reunificação dos reinos do Brasil e Portugal,
impede que se fale de uma história do Brasil entre 1822 e 1831. Observe-se que, até
1834, existia no Brasil uma corrente denominada de restauradora que pretendia o
retorno de D. Pedro I ao Brasil, que, então, ocupava o trono português. Esta corrente
só se extinguiu em 1834 com a morte de D. Pedro I.
Da mesma forma não se pode falar de Forças Armadas Brasileiras, se não a
partir de 1831, mas deve-se admitir que suas origens são anteriores. Valemo-nos da
cronologia apresentada por Bonfim (1997, p. 99-100) para a melhor compreensão dos
períodos de nossa história militar:
- 1500 a 1531: não há indícios de história militar, somente incursões
predatórias e exploratórias;
- 1531 a 1580: durante este período não houve a presença de tropas regulares
da coroa portuguesa no Brasil, marcaram a presença militar em solo brasileiro a
ocupação do Rio de Janeiro, realizada por tropas de Governadores Gerais ou de
Capitães Mores. É neste período que surgem as tropas de milícias;
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- 1580 a 1641: marca o período da unificação de Portugal e Espanha; nesse
período, em 1625, em razão da tentativa de invasão holandesa no ano anterior, chegam
as primeiras tropas regulares de Portugal;
- 1641 a 1720: período dos Governadores Gerais; nesse período, de 1641 a
1654, a colônia dá a primeira demonstração de força com a expulsão dos holandeses;
- 1720 a 1822: período do vice-reinado e do reino-unido; período em que
várias sublevações e insurreições surgiram na colônia brasileira, todas sufocadas pelos
portugueses, que aumentaram a insatisfação das elites e propiciaram o florescimento
de um sentimento nacional que acabou provocando a proclamação da independência,
em 1822;
- 1822 a 1889: neste período deu-se a solidificação da independência
brasileira; vários foram os momentos em que a expressão militar fez-se presente,
internamente e externamente: Confederação do Equador (1824), Guerra dos Farrapos
(1835-1845), Guerra da Cisplatina (finda em 1828) e Guerra do Paraguai (1865-1870);
- 1889 aos nossos dias: período republicano em que se destaca a intervenção
brasileria na 23 Guerra Mundial; pode querer-se mencionar que a proclamação da
república e que o regime militar iniciado em 1964 são marcos da história militar do
Brasil. Acreditamos que não. Trata-se da presença de militares em assuntos que não
lhe dizem, diretamente, respeito, pela vacuidade deixada por segmentos da sociedade
civil organizada ou pela influência de turbulências no cenário internacional, mais
recentemente, provocando alinhamentos automáticos a políticas e movimentos
externos.
A mais antiga das Forças Armadas Brasileiras é a Marinha cujas origens estão
no período colonial do vice-reinado, constituindo uma força de proteção de comboios
que transportavam ouro, pedras preciosas e açúcar e não como força de proteção à
nação brasileira, que naquele período não existia.
Deve-se considerar, ainda, que a armada luso-brasileira, pelas condições
inerentes às embarcações da época, não tinham condições de subir a costa brasileira.
Esta é uma das razões que explica a alternativa lusitana de organizar dois governos
para a colônia brasileira: um ao sul, outro ao norte. Só em 1840 é que as embarcações
brasileiras, já no período imperial, com o sistema de velame, ainda com dificuldades,
conseguiram condições de velejar em correntes marítimas contrárias.
Igualmente não se pode falar de Exército Brasileiro no período colonial, no
vice-reinado ou no reino-unido. Muitos historiadores afirmam que o rei D. João VI, ao
elevar o Brasil a condição de reino-unido, teria, legalmente, feito brasileiras tropas
lusas. É uma inverdade. D. João tomou todas as precauções para que tal fato não
ocorresse na prática. Trouxe tropas bem equipadas de soldados regulares portugueses e
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estrangeiros, que, em conjunto, superavam qualquer contingente de tropas brasileiras,
se acaso existissem. D. João era, primordialmente, rei de Portugal.
Outros entusiastas atribuem às Batalhas de Guararapes (1648 e 1649) a origem
da formação de um Exército Brasileiro, provavelmente influenciados por combaterem
juntos negros, índios e brancos contra os invasores holandeses. O sentido de nação
brasileira, nem por perto, estimulou os insurretos. A causa principal da luta pela
expulsão dos ocupantes holandeses foi a política excessivamente exatora imposta aos
senhores de engenho pernambucanos, pelos holandeses, após o retomo de Maurício de
N assau para Europa.
Outro aspecto importante a salientar é a forte presença de milícias armadas em
atividades militares ao longo da história militar brasileira, mesmo no início do período
republicano, como demonstra o auxílio às tropas federais emprestadas pela milícia de
Pinheiro Machado na Revolução Federalista no Sul.
O uso de milícias, longe de ser uma prática comum somente na história militar
do Brasil, tinha um fator importante para legitimar seu emprego: o baixo custo
operacional, tanto no preparo da força como na sua atuação. Na fase colonial do Brasil
sua principal vertente foi os bandeirantes. Eles se equipavam sem quaisquer ônus para
a coroa e exigiam os espólios de guerra como pagamento. O uso de milícias como
força de luta, principalmente contra os índios, foi uma prática comum em todas as
américas; na Guerra da Independência Norte-Americana, por exemplo, o uso de
milícias foi uma constante.
Desta forma, deve-se encarar com naturalidade o fato de que a história militar
brasileira foi marcada pelo uso militar de milícias e que tal fato interferiu no modo
pelo qual se formaram as Forças Armadas Brasileiras. A não existência de Forças
Armadas, genuinamente brasileiras, em muito relaciona-se com a inexistência, até o
final do século XVIII, de um sistema de ensino realmente organizado no Brasil. Desta
forma, não haveria como existir um grupo capaz de liderar qualquer unidade militar
mais estruturada do que uma milícia.
Com a declaração da independência, as Forças Armadas Brasileiras eram
compostas por contingentes herdados de Portugal e por tropas estrangeiras. Nos
primeiros vinte e cinco anos de independência brasileira a norma foi a contratação de
tropas estrangeiras para combater pelo Brasil. As últimas vieram em 1851 para
combater Rosas.
A Guerra do Paraguai, de fato, é que constitui importante marco na formação
das Forças Armadas Brasileiras. Somente neste século é que veio a se somar, à
Marinha e ao Exército, a Aeronáutica.
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2.2 - AS FORÇAS ARMADAS BRASILERIAS NÃO TÊM FUTURO?

As Forças Armadas são consideradas fontes confiáveis de proteção e um
acesso de fuga à situação de miserabilidade e uma possibilidade de ascensão social
para os pobres, em uma sociedade ainda marcada pela escravidão. Esta é a visão das
classes mais desfavorecidas da população.
Para a classe dirigente, as Forças Armadas são um instrumento útil, enquanto
servem aos seus interesses. Durante o período em que elas foram as responsáveis pelo
regime autoritário, os seus membros eram adulados, presenteados e cortejados por
serem considerados fontes de poder político e guardiões dos cofres públicos (as classes
dirigentes têm como referência principal a busca da hegemonia econômica e política).
Terminado o regime militar, as relações tornaram-se mais formais e distantes, de
desprezo poderia-se afirmar.
Este sentimento de desprezo pelas Forças Armadas que se espraia pela classe
dirigente brasileira vincula-se à inexistência de um projeto nacional. As classes
dirigentes não se concebem como agentes de uma política nacional que promova a
inserção do País no contexto internacional e a melhoria das condições de vida da
população. Quando buscam tal entendimento, orientam suas ações para a proteção de
interesses particulares, associando-se ao capital internacional, quando lhes é
interessante.
Assim, a visão que estas classes possuem das Forças Armadas, hoje, é um
misto de desprezo e de utilitarismo - fiquemos longe, mas não demais, quem sabe um
dia precisemos deles novamente.
Já as classes médias, as quais pertencem as Forças Armadas, compostas
também por outros segmentos do aparelho do Estado, os pequenos e médios
empresários, os profissionais liberais, os acadêmicos e os jovens que se preparam para
nelas ingressar, os estudantes universitários, têm uma visão sobre as Forças Armadas
que varia com as oscilações na vida política e econômica do País e do mundo.
Em 1964, ano de forte crise econômica no Brasil - uma das muitas crises - em
que a bipolarização repartia o mundo, era o apogeu da Guerra Fria, as classes médias
apoiaram, majoritariamente, a intervenção militar. Com o prolongamento da
intervenção e com a intensificação da repressão às liberdades democráticas, associadas
à redução do poder aquisitivo e à penalização das classes médias, grupos oriundos
destas classes migraram para a oposição. A continuidade militar na cúpula executiva
do País, ao longo da década de 70, contribuiu para a visão negativa que os setores
intelectuais da classe média têm das Forças Armadas. Note-se que as classes médias
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têm enorme condição de formação de opinião, influenciando, sensivelmente, as demais
camadas da sociedade, especialmente as menos favorecidas.
Mas se a esmagadora maioria da sociedade, as camadas mais pobres da
pirâmide social, tem uma visão positiva e acrítica das Forças Armadas, quem teria
colocado em dúvida sua utilidade?
Este tipo de discussão foi encaminhado pelas camadas mais privilegiadas da
sociedade brasileira, que, secularmente, associa-se ao Estado ou a segmentos que,
ocasionalmente, assumem o governo; quando esta associação passa a não mais lhes
interessar, deixam de apoiá-los ou assumem uma postura de afastamento destes,
aparentemente saem de cena, deixam o poder. Voltam aos bastidores. Lá estão sempre
os mesmos; foi assim desde o império.
A partir de 1831, quando se solidificou a independência brasileira, os
financiadores foram os setores agrícola-exportadores. A partir daí, formou-se uma
forte oligarquia rural, que não só controlava os destinos econômicos do País, como
também constituía a principal, se não a única, classe social politicamente ativa. Nos
bastidores da proclamação da república estavam eles, novamente. Permanecem na
vanguarda da economia e da política nacionais até hoje. Mesmo com o processo de
industrialização, as elites permaneceram as mesmas, segundo lanni (1989, p. 29): " ... 0
capital industrial nasceu do capital agrícola ... pela mediação do capital comercial e do
bancário", somando-se a estes o capital internacional.
Com o fenômeno da globalização econômica as alianças entre o capital
nacional e o capital internacional não mais terá caráter eventual, mas perene.
O que ocorre, na verdade, é que as classes dirigentes brasileiras fazem eco,
porque é bom que lembremos, lhes interessa a busca do poder econômico e político, às
conscientes pressões internacionais, não só pelo questionamento da necessidade de
países periféricos de terem forças armadas, que é a questão chave colocada pelo
sistema, mas também, por exemplo, pelo questionamento da manutenção das florestas
brasileiras como patrimônio nacional, que passa pela ridicularização das características
físicas e culturais do brasileiro, como já ocorreu em relação aos meXIcanos,
vietnamitas e, mais recentemente, aos árabes, incapazes de gerir seus destinos e
recursos.
Outras ações do sistema, essas que já passaram a fase do questionamento,
permitiram intervenções armadas norte-americanas em países como Peru, Bolívia e
Colômbia, "para combater o narcotráfico".
Mas estas e outras questões e ações impostas pelo sistema e reproduzidas pelas
classes dirigentes brasileiras têm adeptos em setores intelectuais das classes médias,
importantes setores, diga-se de passagem. Preocupados em resgatar perdas impostas
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pelo regime militar, demandas autênticas, muitas delas, passam a atacar as Forças
Armadas, como se a manutenção delas, ou não, fosse uma questão pessoal. Acabam
por, inconscientemente, reproduzir a lógica do sistema, que tanto atacavam há vinte
anos atrás. Sofrem estes setores de algum tipo de miopia; não se apercebem que a
sociedade industrial produziu uma nova religião, a modernidade, que vai, cada vez
mais, encurralando países periféricos ao ponto de não lhes permitir um mínimo de
autonomia; já não é mais o caso de falar-se em soberania.
As Forças Armadas, ainda que tardiamente, têm procurado resgatar o diálogo
com a sociedade de forma pluripartidária. Ao contrário de muitos segmentos da
sociedade civil organizada, têm buscado conhecer-se e a sociedade a que pertencem,
em que a troca de críticas é constante, mas necessária.
Comprovam tais afirmações a existência deste trabalho. As Forças Armadas
abrem suas portas e permitem, como não poderia deixar de ser, que o pensamento
acadêmico verifique sob o ponto de vista dos que nelas trabalham, em que medida os
valores do indivíduo são atendidos por suas organizações. É uma experiência inédita,
com uma visão não-ortodoxa que ocorre em organizações tidas como fechadas. É um
avanço.
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APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS
DADOS

INFORMAÇÕES SOBRE O UNIVERSO
AMOSTRAGEM DA PESQUISA

E

A

1.1 - GERAIS

- As solicitações de autorização para realização da pesquisa de campo (Anexos
1 a 3) foram enviadas as 03 (três) Forças Singulares (Exército, Marinha e
Aeronáutica), tendo o Exército e a Aeronáutica se manifestado positivamente a sua
aplicação (Anexos 4 e 5) e a Marinha, negativamente (Anexo 6).

- O universo amostrai foi composto por 08 (oito) Organizações Militares, das
quais, 06 (seis) pertencentes ao Exército e 02 (duas) pertencentes à Aeronáutica.

- A escolha das Organizações Militares seguiu 02 (dois) critérios básicos: as
características diferenciadas das Organizações Militares e suas localizações.

- Todos os questionários (Anexo 7) foram enviados por intermédio de oficio e
remetidos por Sedex às Organizações Militares selecionadas; os questionários
respondidos foram remetidos ao pesquisador sem quaisquer ônus para as Organizações
Militares envolvidas.

- Foram distribuídos 96 (noventa e seis) questionários, o que corresponde a 96
(noventa e seis) respondentes, tendo sido obtido um total de 100% de respostas. Todos
os itens do questionário, foram respondidos na íntegra, exceto quanto a última questão,
considerada opcional, que foi respondida por 33 respondentes.

- Foi solicitado, e atendido, que os 12 (doze) questionários enviados para cada
Organização Militar fossem respondidos seguindo-se a seguinte distribuição:

~

quatro questionários deveriam ser respondidos por Oficiais;

~

quatro questionários deveriam ser respondidos por Subtenentes e
Sargentos; e

~

quatro questionários deveriam ser respondidos por Cabos, Soldados e
Funcionários Civis.

- Obteve-se um total de 32 (trinta e dois) questionários respondidos por
Oficiais, 32 (trinta e dois) questionários respondidos por Subtenentes e Sargentos e 32
(trinta e dois) questionários respondidos por Cabos, Soldados e Funcionários Civis.

- Não houve qualquer contato entre o pesquisador e os respondentes.

- O único a priori solicitado para a resposta dos questionários, quando do
envio dos mesmos, foi a sinceridade.

- O entendimento das formulações constantes do questionário ficou a critério
dos respondentes.

- Não houve, por parte dos respondentes, qualquer manifestação de
incompreensão quanto às formulações do questionário.

- O pesquisador comprometeu-se a enviar cópias do presente estudo a todas as
Organizações Militares envolvidas.

- Nenhum dos respondentes identificou-se ou foi identificado.

- O pesquisador achou por bem não revelar o nome das Organizações
Militares, embora não tenha a ele sido solicitado que assim procedesse.
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1.2 - ESPECÍFICAS (Relativas aos dados pessoais - Anexo 8)

Os dados pessoais dos respondentes foram coletados e apresentaram as
características abaixo descritas.

A. Quanto ao Exército
a. Sexo:
MASCULINO
FEMININO
TOTAL

QUANTIDADE
65
07
72

%
90,28
9,72
100

QUANTIDADE

%

b. Faixa etária:
MENOS DE 20 ANOS
DE 20 A 29 ANOS
DE 30 A 39 ANOS
DE 40 A 49 ANOS
DE 50 A 59 ANOS
60 ANOS OU MAIS
TOTAL

o

o

33
21
13
5

45,83
29,16
18,06
6,95

o

o

72

100

QUANTIDADE
04
29
28
10
01
00
72

%
5,55
40,28
38,89
13,89
1,39

c. Grau de instrução:
ELEMENT AR (1 0 GRAU)
SECUNDARIA (2 0 GRAU)
UNIVERSIT ARIA
POS-GRADU AÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
TOTAL

O

100

d. Tempo de participação na Instituição:
ATE UM ANO
DE 1 A5ANOS
DE 6A 10 ANOS
MAIS DE 10 ANOS
TOTAL

QUANTIDADE
02
19
14
37
72

%
2,78
26,39
19,44
51,39
100
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B. Quanto à Aeronáutica
a. Sexo:
MASCULINO
FEMININO
TOTAL

QUANTIDADE
21
03
24

%
87,5
12,5
100

QUANTIDADE

%

b. Faixa etária:
MENOS DE 20 ANOS
DE 20 A 29 ANOS
DE 30 A 39 ANOS
DE 40 A 49 ANOS
DE 50 A 59 ANOS
60 ANOS OU MAIS
TOTAL

o

o

09
07
08

37,5
29,16
33,34

o
o

o
o

24

100

QUANTIDADE

%

c. Grau de instrução:
ELEMENT AR (10 GRAU)
SECUNDARIA (2 0 GRAU)
UNlVERSIT ÁRIA
POS-GRADUAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
TOTAL

o

o

13
07
04

54,16
29,17
16,67

o
o

o
o

24

100

d. Tempo de participação na Instituição:
ATE UM ANO
DE 1 A5 ANOS
DE 6 A 10 ANOS
MAIS DE 10 ANOS
TOTAL

QUANTIDADE
03
04
04
13
24

%
12,51
16,66
16,66
54,17
100

c. Quanto ao conjunto das Organizações Militares
a. Sexo:
MASCULINO
FEMININO
TOTAL

QUANTIDADE
86
10
96

%
89,59
10,41
100
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b. Faixa etária:
QUANTIDADE
MENOS DE 20 ANOS
DE 20 A 29 ANOS
DE 30 A 39 ANOS
DE 40 A 49 ANOS
DE 50 A 59 ANOS
60 ANOS OU MAIS
TOTAL

%

o

o

42
28
21
05

4376
29,17
21,87
5,2

o

o

96

100

QUANTIDADE
04
42
35
14
01
O
96

%
4,16
43,76
36,45
14,59
1,04
O
100

c. Grau de instrução:
ELEMENTAR (10 GRAU)
SECUNDARlA(2°GRAU)
UNlVERSIT ARlA
POS-GRADUAÇÃO
MESTRADO
DOUTORADO
TOTAL

d. Tempo de participação na Instituição:
ATE UM ANO
DE 1 A5 ANOS
DE 6A 10 ANOS
MAIS DE 10 ANOS
TOTAL

QUANTIDADE
05
23
18
50
96

%
5,2
23,96
18,75
52,09
100

2 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

2.1 - EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES 1,2, 3, 4, 5 E 9

A - Apresentação dos dados coletados

A fim de possibilitar ao leitor melhor visualização dos dados da pesquisa,
serão reproduzidas as perguntas de números 1, 2, 3, 4, 5 e 9, bem como os resultados
absolutos e percentuais obtidos, por questão/Instituição.
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1. Na sua opinião, os valores são importantes para a formação pessoal e social
do homem?

INSTITUIÇÕES
EXERCITO
AERONAUTICA
TOTAL

SIM
71
24
95

RESPOSTAS
%
NÃO
98,61
01
100
O
01

%
1,39
O

2. Os valores são importantes para o "sucesso" pessoal?

INSTITUIÇÕES
EXERCITO
AERONAUTICA
TOTAL

SIM
67
23
90

RESPOSTAS
%
NÃO
93,05
05
95,83
01
06

%
6,95
4,17

3. Os valores são importantes para o sucesso de uma organização (reunião de
pessoas visando alcançar objetivos comuns)?

INSTITUIÇÕES
EXERCITO
AERONAUTICA
TOTAL

SIM
71
24
95

RESPOSTAS
%
NÃO
98,61
01
100
O
01

%
1,39
O

4. É importante identificar os valores de determinada organização?

INSTITUIÇÕES
EXERCITO
AERONAUTICA
TOTAL

SIM
70
23
93

RESPOSTAS
%
NÃO
97,22%
02
95,83
01
03

%
2,78%
4,17
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5. Na sua opinião, quem define/determina os valores em que está baseada sua
Instituição (Marinha, Exército ou Aeronáutica):

ALTERNATIVAS
Presidente da República
Ministro
Orgãos de Direção Geral e Setorial
Comandante da OM
Todos os anteriores citados
Todos os integrantes da Instituição
Outros
TOTAL

EXÉRCITO
Quant
%

05
04
03
06
18
32
04
72

6,94
5,55
4,16
8,33
25
44,47
5,55
100

AERONÁUTICA
%
Quant

01
04
02
04
03
10
O
24

4,17
16,66
8,33
16,66
12,51
41,67
O
100
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9. Indique, marcando os itens abaixo, como o senhor(a) avalia a importância das Forças Armadas para o País, atualmente:

PROPOSIÇÕES
Necessárias ao desenvolvimento do país
Necessárias à segurança nacional
Possuidoras de uma função socíal
Integradas à sociedade
Possuidoras da confiança da sociedade
Necessárias à integração nacional
_
Necessárias à democracia
-

---

--

-----

SIM
65
71
64
58
68
68
65

EXERCITO
%
NÃO
90,27
07
98,61
01
08
88,88
14
80,55
94,44
04
04
94,44
90,27
07 ---L-

%
9,73
1,39
11,12
19,45
5,56
5,56
9,73 ----

SIM
19
24
18
14
15
24
22 -

-

AERONAUTICA
NÃO
%
79,17
05
100
O
06
75
58,34
10
62,5
09
100
O
~,6L -º2

%
20,83
O
25
41,66
37,5
O
8,33
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B - Análise dos dados obtidos nas questões 1,2, 3,4, 5 e 9

Análise instrumental

Os resultados obtidos nas questões de 1 a 4 demonstram a importância, de uma
forma genérica, que os sujeitos da pesquisa, pertencentes à Aeronáutica e ao Exército,
dispensam aos valores, quer ao nível pessoal, quer ao nível organizacional.
Estes resultados, ainda que careçam de análises mais aprofundadas e específicas
em relação a cada um dos questionamentos propostos, acenam com a perspectiva de
que a ciência administrativa procure trazer, para o seu corpo teórico, o estudo
sistematizado deste tema, antes considerado um ente meramente filosófico e apenas
uma parcela secundária nos recentes estudos sobre mudança de cultura organizacional.
Sabe-se que os valores direcionam o agir, o pensar e as escolhas individuais,
como também organizacionais. Desta forma, o conhecimento por parte da organização,
primeiramente dos seus valores, poderia oferecer aos tomadores de decisão e
consultores importante instrumento de gestão, na medida em que poder-se-ia, a partir
do diagnóstico das potencialidades e deficiências organizacionais atuais expressas em
valores, antever, por intermédio da utilização de cenários prospectivos, as
possibilidades de que os objetivos de uma determinada organização pudessem ser
atingidos.
Por outro lado, a relativa concentração das respostas na questão 5, em tomo de
45% dos respondentes acreditam que são todos os integrantes da Instituição que
determinam os valores em que ela se baseia, acompanhada de elevada dispersão em
relação às demais alternativas, permiti-nos afirmar que as Instituições não deixam
claro aos seus integrantes, pelo menos não aos que participaram deste estudo, quem
define os valores em que elas se estruturam. O responsável por definir tais valores é o
Presidente da República.
Já a questão 9 estabelece alguns valores abrangentes que as Forças Armadas se
propõem a preservar e difundir. Percebe-se que o público interno, ao menos os
participantes da pesquisa, legitimam aqueles valores, o que caracteriza o êxito das
Forças Armadas em fazer com que seus valores sejam compartilhados por seus
integrantes, pelo menos os propostos. Destes, a integração com a sociedade foi o que
obteve menos respostas afirmativas (80% dos respondentes do Exército afirmaram que
as Forças Armadas estão integradas à sociedade e 58% dos respondentes da
Aeronáutica tiveram a mesma percepção). Deve-se ressaltar ainda que, dos
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respondentes da Aeronáutica, 62% deles, apenas, acreditam que as Forças Armadas
são possuidoras da confiança da sociedade.

Análise substantiva

Os resultados obtidos nas questões de 1 a 4 dão mostras da importância que os
valores assumem, tanto para as pessoas como para as organizações. Tema
negligenciado pela administração, invariavelmente colocado à margem das discussões
pelas teorias organizacionais, quando muito secundarizado, por ser considerado
eminentemente filosófico e de poucas contribuições para o saber administrativo, os
valores, na verdade, estão presentes em todas as ações e omissões que pessoas e
instituições manifestam.
Mas porque motivos a administração nega-se a estudar um tema que, na pesquisa
de campo encaminhada pelo presente estudo, chama a atenção de quase 100% dos
participantes?
Entre vários motivos possíveis de serem aventados, um é fundamental: a natureza
do tema, filosófica, que convida os indivíduos à reflexão e ao questionamento. O fato
de a administração não querer estudá-los, trata-se de opção consciente, na maioria dos
casos. O estudo dos valores mostra dois universos que a administração, quando muito,
quer nos fazer crer de fácil convivência, o do indivíduo e o da organização; "quando
muito" é uma expressão excessivamente benevolente, pois a administração, em tempo
algum, esteve, de fato, interessada em levar em consideração os valores do indivíduo.
A postura da administração em relação a este tema é perfeitamente coerente com
seu posicionamento em relação às questões polêmicas da humanidade. A
administração, como já denunciara Dwight Waldo, não se envolve nestes
questionamentos, tornou-se demasiadamente funcionalista, seguindo, cegamente, a
racionalidade instrumental.
Por este motivo, antes que o saber administrativo convencional se incumba de
oferecer aos dados da presente pesquisa uma análise instrumental, o próprio autor
adiantou-se em apresentá-la, pois sabe-se que este exercício é sempre possível. Como
também é possível e desejável que, mesmo quando a racionalidade de um determinado
estudo for marcadamente instrumental, ainda que não seja manifestada, se realize uma
análise substantiva de seus dados. Talvez, com isto, o saber administrativo tivesse se
apercebido, entre outras coisas:
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do vertiginoso impacto sobre os números do desemprego causado pela
massiça utilização da informatização, da reengenharia ou readministração e
das técnicas de Dawn Sizing; e
da crescente alienação que as técnicas dos programas de qualidade total vão
disseminando entre os trabalhadores - pensa-se na organização o tempo todo.

Dentro de uma perspectiva substantiva, as respostas à questão 5 são
perfeitamente coerentes. 45% dos respondentes acreditam que quem determina os
valores das Instituições a que eles pertencem (melhor dir-se-ia: das Instituições que a
eles pertencem), são todos os seus integrantes. 55% dos respondentes dispersaram sua
percepções em outras alternativas, que, segundo nosso entendimento, não eram as
corretas.
Esta diversidade de respostas é perfeitamente explicável. A partir da
Administração Científica e das diversas Abordagens que a sucederam, as organizações
tomaram-se a razão de ser da ciência administrativa; os indivíduos, meros insumos do
processo produtivo, quando a perspectiva deveria ser totalmente oposta. Desta forma,
o homem acabou perdendo, em parte, sua identidade e a referência de que as
organizações só existem para satisfazer suas necessidades e, conseqüentemente, a
noção de que os valores da organização que deveriam guardar similitude com os seus,
tomaram feições próprias, tomaram-se hegemônicos, muitos deles tendo sido
incorporados pelo próprio indivíduo, sem que ele percebesse, quando o processo
deveria seguir na direção contrária.
Já as proposições da questão 9, que contemplam alguns valores considerados
fundamentais para as Forças Armadas em suas relações com o País, tiveram dos
respondentes um nível de aceitação bastante elevado, de uma forma geral, embora
duas delas tivessem dos respondentes da Aeronáutica uma visão positiva situada em
tomo de 60%. Tamanho nível de aceitação dos respondentes quanto às proposições
feitas, indicam que os valores que as Forças Armadas propõem à sociedade são
perfeitamente assimilados por seus integrantes, ao menos por aqueles que contribuíram
com suas respostas no questionário.

..
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2.2 - EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES 6, 7 E 8

A - Apresentação dos dados coletados

Com o intuito de facilitar ao leitor a visualização do resultado da pesquisa, bem
como proporcionar-lhe melhor entendimento das análises que, posteriormente, serão
encaminhadas, reproduziremos as questões e apresentaremos os resultados já
convertidos para médias, sob a forma de quadros e gráficos, por questão/Instituição,
bem como será apresentado um quadro-resumo e um gráfico-resumo de todas as
questões/Instituições.
Deve-se salientar os seguintes aspectos para a melhor percepção dos resultados
obtidos:
- quanto menor a média, maior o nível de importância atribuído a cada um dos
itens;
- a classificação apresentada tomou por base as médias; e
- a classificação é por ordem crescente das médias, logo, quanto menor a média
do item, mais elevada a sua classificação e maior o nível de importância atribuído ao
item, comparativamente com os demais.
Os níveis de importância atribuíveis a cada um dos itens das questões 6, 7 e 8
foram os seguintes:

1 - Muito Importante
2 - Importante

3 - Pouco Importante
4 - Sem Importância
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6. Na sua opinião, qual é o grau de importância que, atualmente, as Forças
Armadas atribuem a cada um dos itens a seguir mencionados:

Quadro I - Exército
Questão Nr 6 - Exército

MEDIA
2,277
1,75
2,5
2,055
2,013
1958
2,083
2,388
1,25
2,388
2,138
2,25
2,388
1,611
2847
1,944
1,5
35,347
2079

a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
lo Estabilidade no trabalho
g) Sucesso no trabalho
h) Realização de trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
j) Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
ml Reconhecimento pelo desempenho
n) Condiçé)es confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
I p) Recebimento de um alto salário
Iq) Respeito ao ser humano
r) Lealdade
TOTAL
MÉDIA

CLAS
12
4
16
8
7
6
9
13
1
14
10
11
15
3
17

5
2

Gráfico do Quadro I - Exército
r) Leaklade

q) Respelo ao ser Iurano
p) Recebimer10 de alio sal.

o) SegoJarça ro trabah:l

m) Reco!rI1ecimerto pelo das.
I) Satisfação cJ trabaJlll

j) Altorcrria realiz. das atiY.

Q Respons. pelas atN. reaiz.

g} &.J:::esso
ro trabah:l
h) Realzação
de T. lr1eressar1e

1) Estabilidade ro trabaflll

I1I11III111I

e) AmIzade ro trabah:l
d} Boas relações h.. trabatto

c) Felidclade no desen!. N.iY.
b) CortrbiçAo pI sociedade
a) Alt<Heaização rotrabal"o

11111111111111111
o

0,5

1,5

2

2,5

3
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Quadro II - Aeronáutica

Questão Nr 6 - Aeronáutica
a) Auto-realização no trabalho
bJ Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
'f) Estabilidade no trabalho
19) Sucesso no trabalho
h) Realização de trabalho interessante
i) Responsabilidade ~elas atividades realizadas
j} Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n) Condições confortáveis de trabalho
01 Segurança no trabalho
'p} Recebimento de um alto salário
Iq) Respeito ao ser humano
r) Lealdade
TOTAL
MÉDIA

MEDIA

CLAS

2,708
2,25
2,791
2,5
2,375
2,041
2,416
2,75
1,5
1,833
2,666
2,916
2,541
2,458
3
2,333
2,125
41,203
2,423

13
5
15
10
7
3
8
14
1
2
12
16
11
9
17
6
4

Gráfico do Quadro II - Aeronáutica
r) lealdade
q) Respeito ao ser humano

1IIIIIIIIIIIIill

p) Recebimento de alto sal.

~.~

o) Segurança no trabalho
n) Condições confortáveis

m) Reconhecimento pelo des.
I) Satisfação cl trabalho
j) Autonomia realiz. das ativo

11111111111

1

'1111111
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7. Na sua opinião, qual o grau de importância que as Forças Armadas deveriam
atribuir a cada um dos itens a seguir mencionados:

Quadro III - Exército

MÉDIA
1,277
1,347
1,583
1,277
1,388
1458
1,361
1,583
1,125
1,652
1,291
1,208
1,472
1,138
1,694
1,083
1,069
23,013
1 353

Questão Nr 7 - EXÉRCITO
a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
[f) Estabilidade no trabalho
Ig) Sucesso no trabalho
hJ Realização de trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
[j) Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n) Condições confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
p) Recebimento de um alto salário
iq) Respeito ao ser humano
r) Lealdade
TOTAL
MÉDIA

CLAS
6
9
14
7
11
12
10
15
3
16
8
5
13
4
17
2
1

Gráfico do Quadro III - Exército
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Quadro IV - Aeronáutica

Questão Nr 7 - Aeronáutica
a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e)Amizade no trabalho
lo Estabilidade no trabalho
)g) Sucesso no trabalho
h) Realização de trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
[j) Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n} Condições confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
p) Recebimento de um alto salário
q) Respeito ao ser humano
r) Lealdade
TOTAL
MEDIA

MÉDIA

CLAS

1,166
1,5
1,416
1,25
1,5
1,583
1,333
1,583
1,208
1,875
1,25
1,125
1,416
1,166
1,833
1,5
1,5
24,204
1,423

2
10
8
5
11

14
7
15
4
17
6
1
9
3
16
12
13

Gráfico do Quadro IV - Aeronáutica
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8. Qual é o grau de importância que o Senhor(a) atribui a cada um dos itens a
seguir mencionados, em seu trabalho:

Quadro V - Exército

Questão Nr 8 - EXERCITO
a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
!f} Estabilidade no trabalho
Ig) Sucesso no trabalho
h) Realização de trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
Ij) Autonomia na realiza~o das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n) CondicÕes confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
1p) Recebimento de um alto salário
\q) Respeito ao ser humano
r) Lealdade
TOTAL
MEDIA

MEDIA
1,388
1,583
1,597
1,305
1,458
1 375
1,375
1,625
1,263
1,777
1,402
1,375
1,708
1,319
1,861
1,152
1,138
24,708
1,453

CLAS
9

12
13
4
11
6
7
14
3
16
10
8
15
5
17
2
1

Gráfico do Quadro V - Exército
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Quadro VI - Aeronáutica

Questão Nr 8 - Aeronáutica
a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) 80as relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
If) Estabilidade no trabalho
Ig) Sucesso no trabalho
h) Realização de trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
j} Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n} Condições confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
I p} Recebimento de um alto salário
Iq) Respeito ao ser humano
r} lealdade
TOTAL
MÉDIA

MÉDIA

ClAS

1,416
1,666
1,541
1,375
1,625
1,708
1,333
1,708
1,125
1,916
1,416
1,458
1,75
1,291
2,083
1,375
1,291
26,077
1,533941
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12
10
5
11
13
4
14
1
16
8
9
15
2
17
6
3

Gráfico do Quadro VI - Aeronáutica
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Quadro VII - Quadro-Resumo (Forças Armadas)

Quadro Resumo

Exército
Média

Aeronáutica

CIas Média

elas

Questão Nr 8

Questão Nr 7

Questão Nr 6
FA

Exército

Media elas Média

Aeronáutica

elas Média

FA

elas Média

Exército

elas Média

Aeronáutica

elas Média elas

FA

~édia

elas

a) Auto-realização no trabalho

2,28

12

2,70

13

2,49

13

1,28

6

1,16

2

1,22

4

1,39

9

1,41

7

1,40

7

b) Contribuição para a sociedade

1,75

4

2,25

5

2,00

4

1,35

9

1,5

10

1,42

10

1,58

12

1,66

12

1,62

13

c) Felicidade no desenvolvimento das atividades

2,5

16

2,79

15

2,65

16

1,58

14

1,41

8

1,50

13

1,6

13

1,54

10

1,57

12

d) Boas relações humanas no trabalho

2,05

8

2,5

10

2,28

10

1,28

7

1,25

5

1,26

5

1,3

4

1,37

5

1,34

5

e) Amizade no trabalho

2,01

7

2,37

7

2,19

8

1,39

11

1,5

11

1,44

12

1,46

11

1,62

11

1,54

11

f) Estabilidade no trabalho

1,96

6

2,04

3

2,00

3

1,46

12

1,58

14

1,52

14

1,37

6

1,70

13

1,54

10

g) Sucesso no trabalho

2,08

9

2,41

8

2,25

9

1,36

10

1,33

7

1,35

9

1,37

7

1,33

4

1,35

6

h) Realização de trabalho interessante

2,39

13

2,75

14

2,57

14

1,58

15

1,58

15

1,58

15

1,62

14

1,70

14

1,66

14

i) Responsabilidade pelas atividades realizadas

1,25

1

1,5

1

1,38

1

1,12

3

1,20

4

1,16

2

1,26

3

1,12

1

1,19

1

j) Autonomia na realização das atividades

2,39

14

1,83

2

2,11

6

1,65

16

1,87

17

1,76

16

1,78

16

1,91

16

1,84

16

I) Satisfação com o trabalho realizado

2,14

10

2,66

12

2,40

11

1,29

8

1,25

6

1,27

6

1,4

10

1,41

8

1,41

8

m) Reconhecimento pelo desempenho

2,25

11

2,91

16

2,58

15

1,21

5

1,12

1

1,16

3

1,37

8

1,45

9

1,41

9

n) Condições confortáveis de trabalho

2,39

15

2,54

11

2,46

12

1,47

13

1,41

9

1,44

11

1,71

15

1,75

15

1,73

15

o) Segurança no trabalho

1,61

3

2,45

9

2,03

5

1,14

4

1,16

3

1,15

1

1,32

5

1,29

2

1,30

4

p) Recebimento de um alto salário

2,85

17

3

17

2,92

17

1,69

I7

1,83

16

1,76

17

1,86

17

2,08

17

1,97

17

q) Respeito ao ser humano

1,94

5

2,33

6

2,14

7

1,08

2

1,5

12

1,29

8

1,15

2

1,37

6

1,26

3

r) Lealdade

1,5

2

2,12

4

1,81

2

1,07

1

1,5

13

1,28

7

1,14

I

1,29

3

1,21

2

I
,

TOTAL
MÉDIA

-

-

-

-

_ ... _--

-

-

-

-

35,35

41,2

2,08

2,42

----

-

38,2
2,25
-

L-_~

23,01

24,2

23,5

24,71

26,0

25,3

1,35

1,42

1,39

1,45

1,53

1,49

___

!
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Gráfico do Quadro VII - Gráfico-Resumo (Forças Armadas)
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B - Análise dos dados obtidos nas questões 6, 7 e 8

Análise instrumental

o

grau médio de importância atribuído ao conjunto dos valores propostos na
questão 6, considerando-se todas as Organizações Militares envolvidas na pesquisa, foi
2,25, ou seja, os respondentes acreditam que as Forças Armadas, atualmente,
consideram aqueles valores importantes (nível real). Ao passo que, segundo os
resultados obtidos na questão 7, acreditam eles que as Forças Armadas deveriam
atribuir ao conjunto daqueles valores um grau de importância superior (1,39), próximo
ao grau muito importante (nível esperado). Grau semelhante de importância atribuíram
os respondentes ao mesmo conjunto de valores, ao nível pessoal (1,49).
Os dados coletados nas questões 6, 7 e 8, cujos resultados mais abrangentes
manifestamos anteriormente, dão conta das percepções dos respondentes quanto aos
valores no trabalho, não havendo diferenças significativas nos três níveis (o real, o
esperado e o pessoal), o que indica que os participantes da pesquisa acreditam que as
Forças Armadas atendem suas expectativas quanto aos valores no trabalho.
Dentro de uma perspectiva mais ampla, o conhecimento dos valores dos
indivíduos no trabalho (conforme exercício proposto nas questões 6, 7 e 8) poderia
permitir que os objetivos colimados pela organização tivessem, em seu público
interno, verdadeiros parceiros para sua consecução. A percepção dos dirigentes de uma
determinada organização quanto ao grau de importância atribuído pelos funcionários e
colaboradores em relação a alguns valores considerados básicos e em que medida tais
expectativas são atendidas pela organização, constituiriam importante instrumento de
previsão e acompanhamento de situações conflitivas, permitindo aos dirigentes reduzir
determinados hiatos existentes. As reduções destes hiatos, identificadas suas causas e
atenuadas suas dimensões, aproximariam funcionários e colaboradores dos objetivos
da organização, reduziriam, por certo, tensões, aumentariam a motivação e a
afetividade, melhorando, sobremaneira, o clima organizacional, projetando crescentes
níveis de produtividade.

Análise substantiva

Os graus de importância atribuídos aos valores do indivíduo no trabalho nos três
níveis: o real, o esperado e o pessoal, embora, a primeira vista, não indiquem
diferenças significativas, a partir de uma análise mais aprofundada tomam-se
marcantes e evidentes.
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Ao nos concentrarmos, primeiramente, nas médias obtidas no conjunto dos
valores propostos nos níveis real, esperado e pessoal, respectivamente: 2,25, 1,39 e
1,49, percebe-se uma significativa diferença entre o nível real e os demais (é mister
que recordemos que somente quatro eram os graus de importância possíveis de serem
atribuídos a cada um dos valores propostos).
Este diferencial demonstra que as expectativas dos respondentes quanto aos
valores no trabalho não são atingidos pelas Instituições. Esta constatação é ainda mais
fortemente ressaltada quando observado cada um dos valores nos três níveis (vide
Gráfico do Quadro VII - página 102). Todos os valores contemplados na pesquisa
tiveram, no nível real, que corresponde à percepção que os respondentes manifestaram
quanto ao grau de importância que as Forças Armadas atribuem, atualmente, aos
valores propostos, médias superiores àquelas obtidas nos níveis esperado e pessoal. A
maior proximidade obtida nos três níveis foi quanto ao valor responsabilidade pelas
atividades realizadas, um valor particularmente muito importante para a organização,
diga-se de passagem.
As maiores discrepâncias verificadas entre o nível real e os níveis esperado e
pessoal são aqueles relacionados, diretamente, com os aspectos anímicos e
motivacionais dos respondentes: felicidade no desenvolvimento das atividades,
satisfação com o trabalho realizado e reconhecimento pelo desempenho.
Os resultados obtidos nas questões 6, 7 e 8, na verdade, refletem o
distanciamento que as organizações possuem dos valores dos indivíduos. É evidente
que tal observação é genérica e extrapola os limites da pesquisa de campo proposta,
mas nem por isto é menos verossímil. Note-se que a administração moderna, por
décadas, tem desenvolvido esforços para motivar os indivíduos no trabalho, sempre
vinculando os resultados destes empreendimentos às demandas organizacionais. Não é
de se estranhar que valores básicos do indivíduo no trabalho não sejam atendidos pelas
Instituições, nos níveis desejado e pessoal, eis que a ênfase dos diversos corpos
teóricos desenvolvidos pela administração foi, e continua sendo, a organização.

2.3 - CRUZAMENTO DOS DADOS RELATIVOS ÀS INFORMAÇÕES
PESSOAIS E ÀS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO (QUESTÕES DE 1 A 9)

2.3.1 - EM RELAÇÃO AO SEXO

A - Apresentação dos dados obtidos
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- Sexo X Questão 1
Na sua opinião, os valores são importantes para a
formação pessoal e social do homem?
SIM (%)
NÃO(%)
98,84
1,16
100
O

SEXO
MASCULINO
FEMININO
- Sexo X Questão 2
SEXO
MASCULINO
FEMININO

Os valores são importantes para o "sucesso" pessoal?
SIM (%)
NÃO(%)
94,19
5,81
100
O

- Sexo X Questão 3

SEXO
MASCULINO
FEMININO

Os valores são importantes para o sucesso de uma
organização?
SIM (%)
NÃO(%)
98,84
1,16
100
O

- Sexo X Questão 4

SEXO
MASCULINO
FEMININO

E importante identificar os valores de determinada
organização?
SIM (%)
NÃO(%)
97,68
2,32
100
O

- Sexo X Questão 5
Quem define/determina os
valores em que está baseada
sua Instituição:
Presidente da República
Ministro
Orgãos de Direção Geral e Setorial
Comandante da OM
Todos os anteriores citados
Todos os integrantes da Instituição
Outros

SEXO
MASCULINO (%)

FEMININO (%)

6,97
6,97
5,81
9,3
22,09
44,21
4,65

O

20
O
20
20
40
O
105

Sexo X Questão 6, 7 e 8

ITENS

a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
f) Estabilidade no trabalho
g) Sucesso no trabalho
h) Realização de Trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
j) Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n) Condições confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
p) Recebimento de um alto salário
q) Respeito ao ser humano
r) Lealdade

MEDIA

Questão Nr 6 Nível médio de
importância
atribuído, por
sexo:

MAS
2,011
1,872
2,558
2,197
2,093
1,941
2,197
2,569
1,337
2,244
2,267
2,441
2,418
1,791
2,861
2,069
1,686
2,150

FEM
2,6
1,9
2,7
2,1
2,2
2,3
1,9
1,7
1,1
2,8
2,3
2,2
2,5
2,1
3,1
1,8
1,4
2,158

Questão Nr 7 Nível médio de
importância
atribuído, por
sexo:

MAS
1,232
1,418
1,569
1,290
1,418
1,488
1,348
1,616
1,162
1,709
1,290
1,162
1,430
1,127
1,697
1,186
1,197
1,372

FEM
1,4
1,1
1,3
1,1
1,4
1,5
1,4
1,3
1
1,7
1,2
1,4
1,7
1,3
2
1,2
1
1,352

Questão Nr 8 Nível médio de
importância
atribuído, por
sexo:

MAS
1,406
1,651
1,616
1,348
1,5
1,476
1,383
1,674
1,255
1,825
1,418
1,406
1,720
1,337
1,930
1,232
1,197
1,492

FEM
1,3
1,2
1,3
1,1
1,5
1,3
1,2
1,4
1
1,7
1,3
1,3
1,7
1,1
1,8
1
1
1,3

- Sexo X Questão 9

SEXO
PROPOSIÇÕES
Necessárias ao desenvolvimento do país
Necessárias à segurança nacional
Possuidoras de wna função social
Integradas à sociedade
Possuidoras da confiança da sociedade
Necessárias à integração nacional
Necessárias à democracia

MASCULINO
SIM(%) NÃO(%)

88,38
98,84
86,05
74,42
86,05
96,52
89,54

11,62
1,16
13,95
25,58
13,95
3,48
10,46

FEMININO
SIM(%) NÃO(%l

80
100
80
80
90
90
100

20
O
20
20
10
10
O
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B - Análise dos dados obtidos

Análise instrumental

o

cruzamento das respostas obtidas nas questões de 1 a 9, que levou em
consideração o sexo dos respondentes, dá conta de uma invariabilidade quase que
absoluta. Homens e mulheres reconhecem, em igual medida, a importância dos
valores, tanto para as pessoas como para as organizações e atribuem nos níveis real,
esperado e pessoal graus semelhantes de importância aos valores propostos e possuem
comportamento idêntico quanto às proposições apresentadas na questão 9.
Tal grau de similitude entre os sexos nas respostas apresentadas, indicam que as
Instituições, entre outros aspectos, têm obtido êxito na seleção de homens e mulheres
com perfis bastante próximos, o que garante às Instituições a possibilidade de obter, de
homens e mulheres, indistintamente, níveis semelhantes de colaboração no
desempenho de suas atividades, ao passo que propicia a Elas o uso dos mesmos
instrumentos, mesmo os de manutenção disciplinar, no controle dos efetivos de ambos
os sexos.

Análise substantiva

Se, por um lado, o reconhecimento homogêneo, independentemente do sexo, da
importância dos valores na vida das pessoas e organizações, manifestadas nas questões
de 1 a 4 é algo que, como ocorrerá em relação a faixa etária, ao grau de instrução e ao
tempo de serviço dos respondentes, legitima os objetivos do pesquisador, um deles de
que a administração deve incorporar o estudo dos valores, principalmente os do
indivíduo, em seu corpo teórico, por outro tal homogeneidade preocupa-o
sobremaneira, especialmente quanto a unicidade das percepções verificadas nas
questões 6, 7, 8 e 9.
Evidentemente que, mesmo sob uma égide substantiva, existem explicações
diferenciadas para a ocorrência de tal evento, pois sexo, faixa etária, grau de instrução
e tempo de serviço não são, evidentemente, aspectos semelhantes, todavia essas
explicações estão intimamente relacionadas.
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Nesta perspectiva, as respostas dadas por homens e mulheres, principalmente em
relação às questões de 6 a 9, refletem a contribuição da modernidade a uma de suas
estruturas, a organização, pela ação de outras, notadamente o sistema de ensino.
A tentativa de homogeneizar procedimentos, estabelecer padrões os maiS
universais possíveis e a busca da diferenciação, não pela identidade, mas pela
especialização, empreendidas pelo sistema, inexoravelmente, teria que atingir homens
e mulheres.
Seres de reconhecidas características psicológicas e físicas diferenciadas, pensam
da mesma forma, pelo menos em relação aos valores no trabalho. A questão é que o
sistema, com um pseudo discurso democrático, estabeleceu tratamento uniforme para
todos, principalmente para os desiguais. E isto não é igualdade. Aproveitando-nos dos
ensinamentos de Rui Barbosa, tratar com igualdade a desiguais não é igualdade real, é
desigualdade flagrante.
A indiferenciação é necessária porque facilita a contenção, isto fica evidente na
análise instrumental que anteriormente procedemos. Beneficia a organização, inibe a
individualidade e atenua a ocorrência de conflitos.
Diga-se de passagem, o grande responsável pela indiferenciação, no caso entre
sexos, é o sistema educacional. Perceba-se que os movimentos feministas da década de
60 não mais existem. Mas isto não ocorreu porque as mulheres tenham garantido
postos de trabalho, mas porque, na moderna sociedade industrial, tanto faz ser mulher
ou homem, se lhes exigem e oferecem as mesmas coisas.

2.3.2 - EM RELAÇÃO À FAIXA ETÁRIA

A - Apresentação dos dados obtidos

- Faixa Etária X Questão 1

FAIXA ETÁRIA
DE 20 A 29 ANOS
DE 30 A 39 ANOS
DE 40 A 49 ANOS
DE 50 A 59 ANOS

Na sua opinião, os valores são importantes para a
formação pessoal e social do homem?
SIM (%)
NÃO(%)
100
O
3,57
96,43
100
O
100
O
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- Faixa Etária X Questão 2

FAIXA ETÁRIA
DE 20 A 29 ANOS
DE 30 A 39 ANOS
DE 40 A 49 ANOS
DE 50 A 59 ANOS

OS valores são importantes para o "sucesso" pessoal?
SIM (%)
NÃO(%)
7,14
92,86
10,71
89,29
100
O
O
100

- Faixa Etária X Questão 3

FAIXA ETÁRIA
DE 20 A 29 ANOS
DE 30 A 39 ANOS
DE 40 A 49 ANOS
DE 50 A 59 ANOS

Os valores são importantes para o sucesso de uma
organização?
SIM (%)
NÃO(%)
2,38
97,62
100
O
O
100
O
100

- Faixa Etária X Questão 4

FAIXA ETÁRIA
DE 20 A 29 ANOS
DE 30 A 39 ANOS
DE 40 A 49 ANOS
DE 50 A 59 ANOS

E importante identificar os valores de determinada
organização?
NÃO(%)
SIM (%)
2,38
97,62
7,14
92,86
O
100
O
100
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- Faixa Etária X Questão 5

Quem define/determina os
valores em que está baseada
20-29(%)
sua Instituição:
Presidente da República
9,52
Ministro
4,76
Orgãos de Direção Geral e Setorial
9,52
Comandante da OM
11,9
Todos os anteriores citados
21,42
Todos os integrantes da Instituição
42,88
Outros
O

FAIXA ETÁRIA
30 - 39 (%) 40- 49 (%)

7,14
17,85
3,57
14,28
14,28
39,31
3,57

O
4,76
O
O
28,57
57,15
9,52

50 - 59 (%)

O
O
O
20
40
20
20
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- Faixa Etária X Questão 6, 7 e 8

Questão Nr 6 - Nível médio de Questão Nr 7 - Nível médio
importância atribuído, por de importância atribuído, por
faixa etária
faixa etária

ITENS
a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
f) Estabilidade no trabalho
g) Sucesso no trabalho
h) Realização de Trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
j) Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n) Condições confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
p) Recebimento de um alto salário
q) Respeito ao ser humano
r) Lealdade

MEDIA

-

-

-

-

--_.-

-

-

-

20-29
2,333
1,904
2,738
2,119
2
1,714
2,214
2,523
1,357
1,904
2,404
2,428
2,428
1,809
2,761
1,976
1,714

30-39
2,571
1,786
2,679
2,250
2,250
2,036
2,143
2,393
1,214
2,464
2,179
2,536
2,393
1,786
3,107
2,214
1,750
L-2,1~§ 2--,;221

Questão Nr 8 - Nível médio
de importância atribuído, por
faixa etária

40-49 50-59 20-29 30-39 40-49 50-59 20-29 30-39 40-49 50-59 i
2,333
2
1,190 1,286 1,333 1,2 1,333 1,393 1,429 1,8 I
2,000 1,6 1,452 1,321 1,381 1,2 1,619 1,607 1,524 1,8
2,762 2,2 1,524 1,571 1,524 1,6 1,643 1,571 1,381
2
2,286 2,2 1,190 1,321 1,429
1 1,286 1,357 1,238 1,6
2,190 2,4 1,310 1,500 1,524 1,4 1,381 1,571 1,667 1,4
2,333 2,4 1,310 1,643 1,571 1,8 1,476 1,357 1,571
1,4
2,048 2,4 1,310 1,464 1,333 1,2 1,405 1,286 1,333 1,6
2,571
2,2 1,571 1,714 1,524 1,2 1,738 1,607 1,476 1,8
1,333 1,4 1,167 1,214 1,048
1 1,238 1,286 1,143 1,4
2,429 2,2 1,667 1,857 1,762
1 1,905 1,714 1,667 22
, i
2,190
2
1,143 1,393 1,381 1,4 1,381 1,286 1,381
1,8
2,333
2
1,095 1,250 1,286 1,2 1,405 1,286 1,429 1,8
2,429 2,6 1,310 1,571 1,524 1,8 1,595 1,893 1,667
2
2
1,857
1,167 1,179 1,095
1 1,405 1,214 1,238 1,4
2,810
3
1,524 1,857 1,667 1,4 1,690 1,964 1,762 2,2
1 1,286 1,036 1,286 1,2
1,952
2
1,286 1,143 1,143
1,381
1,8 1,310 1,107 1,048
1 1,310 1,071 1,048 1,2
~,190 2~41 cJ,32S 1,435 c1,387 1,259 M7~ J,441 tA26 J,682
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- Faixa Etária X Questão 9

PROPOSIÇÕES

20 - 29

Necessárias ao desenvolvimento do país
Necessárias à segurança nacional
Possuidoras de uma função social
Integradas à sociedade
Possuidoras da confiança da sociedade
Necessárias à integração nacional
Necessárias
à democracia
_.
-

~-~-

-

----

-

-

-

FAIXA ETARIA
30 - 39
40 - 49

50 - 59

i

SIM(%)

NÃO(%}

SIM(%)

NÃO(%)

SIM(%)

NÃO(%)

SIM(%)

NÃQ(o/«>l

85,72
97,62
88,1
71,43
80,96
97,62
90,48

14,28
2,38
11,9
28,57
19,04
2,38
_ 9,-52 ..

85,72
100
85,72
82,15
96,43
96,43
89,29

14,18
O
14,28
17,85
3,57
3,57
_10,71

90,48
100
90,48
71,43
85,72
95,24
90,48

9,52
O
9,52
28,57
14,28
4,76
3,52

100
100
40
80
80
80
100

O
O
60
20
20
20
O

-

-

-
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B - Análise dos dados obtidos

Análise instrumental

o cruzamento dos dados obtidos entre faixa etária e as questões de

1 a 9, assim
como o cruzamento realizado entre sexo e as mesmas questões, não apresenta
variações significativas.
O grau de similitude quanto às respostas apresentadas pelos respondentes,
independentemente da faixa etária a que pertencem, indicam que as Instituições
mantêm coerência quanto ao tratamento dispensado aos indivíduos. Oferecem aos
indivíduos condições de trabalho compatíveis com suas respectivas idades,
considerando que têm deles a mesma visão, por exemplo, quanto a percepção do grau
de importância que as Instituições atribuem aos valores no trabalho (vide quadro Faixa
etária X Questão 6, 7 e 8 - página 111).

Análise substantiva

A similitude verificada nas respostas das questões de 6 a 9, considerando-se a
faixa etária dos respondentes, encontra resposta não só dentro do universo
organizacional, mas, principalmente, fora dele. A primeira vista seria impensável que
um jovem de 18 anos tivesse, em relação a valores, principalmente no trabalho, a
mesma percepção que um homem de 50 anos. Mas, de acordo com os resultados da
pesquisa, tem.
Isto se deve, em longa medida, aos mecanismos de reprodução dos valores do
sistema de que lança mão a modernidade, dentro e fora da organização. Façamos um
breve retorno ao futuro-presente do homem ao qual nos referimos na introdução deste
ensaio. O homem passa por diversas fases de treinamento, habilitando-se a reproduzir,
quando atinge a idade produtiva, os valores do sistema.
Enquanto as preocupações do trabalho lhe tomam o tempo durante sua
permanência em sua instituição, não é permitido ao indivíduo pensar na sua condição,
muito menos nos valores que ele possui no trabalho e que, pretenderia ele, ter da
organização uma contrapartida, em grau semelhante de importância. Para a
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organização interessa que todos produzam e se utilizará de tantos instrumentos quantos
dispuser, e eles são variados e se adecuam às características de cada grupo de pessoas,
para fazê-los produzir, independentemente da faixa etária.
Fora do trabalho, quando não está pensando nos problemas que lá deveriam ter
permanecido, o indivíduo é literalmente bombardeado pelos mesmos valores que a sua
organização, em maior ou menor grau, reproduz. As técnicas de reprodução dos
valores do sistema se tornaram de tal forma complexos, estratificados e multi facetados
que atingem públicos distintos com a mesma intensidade e de uma forma tão
particularizada para cada público que as reações, desejos e expectativas que se
materializam tendem, naturalmente, à aproximação; não percamos de vista que um dos
dogmas do sistema é a busca da homogeneidade, como já foi mencionado.
Preocupante (porque o sistema conseguiu uniformizar expectativas) e natural que as
respostas dos respondentes, mesmo sendo eles de faixas etárias diferentes, guardem
elevado grau de similitude.

2.3.3 - EM RELAÇÃO AO GRAU DE INSTRUÇÃO

A - Apresentação dos dados obtidos

- Grau de Instrução X Questão 1

GRAU DE INSTRUÇÃO
ELEMENTAR (1 ° Grau)
SECUNDARIA (2° Grau)
UNIVERSITARIA
POS-GRADUAÇÃO
MESTRADO

Na sua opinião, os valores são importantes para a
formação pessoal e social do homem?
SIM(%)
NÃOio/ol
100
O
97,68
2,38
100
O
100
O
100
O
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- Grau de Instrução X Questão 2

GRAU DE INSTRUÇÃO
ELEMENT AR (1 Grau)
SECUNDARIA (2° Grau)
UNIVERSITARIA
POS-GRADUAÇÃO
MESTRADO
Q

OS valores são importantes ~ara o "sucesso" pessoal?
SIM (%)
NÃO(%)
75
25
92,86
7,14
94,29
5,71
100
O
100
O

- Grau de Instrução X Questão 3

GRAU DE INSTRUÇÃO
ELEMENTAR (1 0 Grau)
SECUNDARIA (2° Grau)
UNIVERSITARIA
POS-GRADUAÇÃO
MESTRADO

Os valores são importantes para o sucesso de uma
organização?
SIM(%)
NÃO(%)
75
25
100
O
100
O
100
O
100
O

- Grau de Instrução X Questão 4

GRAU DE INSTRUÇÃO
ELEMENTAR (1 0 Grau)
SECUNDÁRIA (2° Grau)
UNIVERSITARIA
POS-GRADUAÇÃO
MESTRADO

E importante identificar os valores de determinada
organização?
SIM(%)
NÃO(%)
100
O
95,24
4,76
97,15
2,85
100
O
100
O
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- Grau de Instrução X Questão 5

Quem defme/detennina os
valores em que está baseada sua
Instituição:
Presidente da República
Ministro
Orgãos de Direção Geral e Setorial
Comandante da OM
Todos os anteriores citados
Todos os integrantes da Instituição
Outros

}O

Grau

(%)
25
O
O
O
50
25
O

GRAU DE INSTRU~ÃO
2° Grau
Pós
3° Grau

(%)
9,52
11,9
9,52
19,04
11,9
38,12
O

(%)
2,85
5,71
2,85
2,85
31,42
48,61
5,71

(%)
O
O
O
7,14
21,42
57,16
14,28

Mestrado

(%)
O
100
O
O
O
O
O
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- Grau de Instrução X Questão 6, 7 e 8

Questão Nr 6 - Nível médio de
importância atribuído, por grau
de instrução

ITENS
a) Auto-realização no trabalho
b) Contribuição para a sociedade
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades
d) Boas relações humanas no trabalho
e) Amizade no trabalho
f) Estabilidade no trabalho
g) Sucesso no trabalho
h) Realização de Trabalho interessante
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
j) Autonomia na realização das atividades
I) Satisfação com o trabalho realizado
m) Reconhecimento pelo desempenho
n) Condições confortáveis de trabalho
o) Segurança no trabalho
p) Recebimento de um alto salário
q) Respeito ao ser humano
r) Lealdade

MEDIA

-~-

1°

2°

Grau

Grau

1,5
1
1,75
1,5
1,5
1,75
1,5
1,75
1
1,5
1,25
2,25
1,75
1,5
3
1,5
1
1,588

2,286
2,000
2,524
2,238
2,190
2,143
2,262
2,548
1,429
2,095
2,286
2,619
2,452
1,905
2,786
2,214
1,929
2,230

3°
Grau

Pós

Questão Nr 7 - Nível médio de
importância atribuído, por grau de
instrução

Mes-

1°

trado

Grau

2°

Grau

3°

Grau

2,5
1,25 1,214 1,257
2
1,786 1
1,25 1,452 1,429
1,5 1,524 1,571
2,786 2
2,357 1
1,25 1,262 1,314
2,286
1,25 1,357 1,429
1
2,000 2
1,25 1,310 1,629
2,214
1,25 1,262 1,486
1
2,429 3
1,25 1,571 1,657
1
1,214 1
1,167 1,200
2,643 3
1,25 1,714 1,686
1
2,500 1
1,286 1,286
2,143 2
1,25 1,143 1,114
2,786
1,25 1,429 1,486
1
2,214
1,25 1,143 1,143
1
2,857 3
1,25 1,690 1,800
1
1,857 1
1,286 1,114
1
1,500 1
1,286 1,143
~,1§ª 2-,239 1,58 1,206 1~59_ ,--1,3_97
2,571
1,886
2,657
2,114
2,029
1,800
2,143
2,486
1,257
2,486
2,314
2,457
2,371
1,629
3,000
2,000
1,486

Pós

Questão Nr 8 - Nível médio de
importância atribuído, por grau de
instrução

Mes-

1°

trado

Grau

Grau

1,25
1
1,75
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1
1,75
1,25
1,25
1,25
1,25
1,5
1
1
1,265

1,500
1,762
1,571
1,310
1,452
1,429
1,429
1,786
1,262
1,714
1,571
1,429
1,714
1,381
2,000
1,333
1,286

1,286 2
1,143 1
1,571
1
1,214 1
1,571
2
1,786 1
1,357 1
1,500 2
1,000 1
1,857 2
1,357 1
1,500 1
1,571
1
1,143 1
1,786 2
1,143 1
1,000 1
1.399 J,2~

2°

3°

Pós

Grau

1,286
1,571
1,629
1,429
1,486
1,457
1,314
1,543
1,286
1,714
1,343
1,429
1,800
1,314
1,886
1,143
1,143
1,457
~52~

Mes-

trado

1,429
1,429
1,500
1,143
1,714
1,643
1,357
1,643
1,071
1,643
1,143
1,286
1,714
1,143
1,857
1,071
1,000

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

~9~ ,--1,1L
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- Grau de Instrução X Questão 9

PROPOSIÇÕES

l° Grau
SIM(%)

NÃO(%)

100
100
100
100
100
100
75

O
O
O
O
O
O
25

Necessárias ao desenvolvimento do país
Necessárias à segurança nacional
Possuidoras de uma função social
Integradas à sociedade
Possuidoras da confiança da sociedade
Necessárias à integração nacional
Necessárias à democracia
_
-----

--

.. -

-

-

-

2° Grau
SIM(%)

85,72
97,62
71,43
69,05
78,58
95,24
J25,24

NÃO(%)

14,28
2,38
28,57
30,95
21,42
4,76
_4,l(j

GRAU DE INSTRU~ÃO
3° Grau
SIM(%)

88,58
100
91,43
78,58
91,43
94,29
~I,43

NÃQ{%t
11,42

'----

O
8,57
21,42
8,57
5,71
8,57
-

-

SIM(%)

.

Pós
NÃO(%)

85,72
14,28
100
O
100
O
14,28
85,72
7,14
92,86
100
O
_100__ _ _0 __

Mestrado
SIM(%)

NÃO(%)

100
100
100
100
100
100
100

O
O
O
O
O
O
O
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B - Análise dos dados obtidos

Análise instrumental

Os resultados obtidos a partir do cruzamento do grau de instrução dos
respondentes em relação às questões de 1 a 9, guardam a mesma similitude dos
cruzamentos propostos anteriormente. Merece relativo destaque o fato de que os
respondentes possuidores de pós-graduação, conforme quadro Grau de Instrução X
Questão 5 - página 116, demonstram maior grau de desconhecimento quanto a quem
define/determina os valores em que estão baseadas suas Instituições, que é o
Presidente da República.
A pouca diferenciação, por grau de instrução, observada nas respostas dadas às
questões de 1 a 9 são sintomáticas da forma equânime como as Instituições tratam seus
integrantes, constituindo mais um elemento a respaldar a política de pessoal das
Organizações Militares.

- Análise substantiva

A percepção mais substantiva que poder-se-ia esperar dos respondentes de grau
de instrução mais elevado, não se verificou, exceto quanto à percepção de quem
determina/define os valores em que se baseiam as Forças Armadas (vide quadro Grau
de Instrução X Questão 5 - página 116). Perceba-se que, quanto maior o grau de
instrução dos respondentes, maior o número dos que acreditam serem todos os
integrantes das Instituições os responsáveis pela determinação/definição dos valores
em que se baseiam as Forças Armadas.
A pouca variabilidade apresentada nas respostas às questões 6, 7 e 8, considerado
o grau de instrução dos respondentes, corroboram, mais uma vez, algumas afirmações
que encaminhamos nos primeiros passos de nosso estudo: de que a instrumentalidade
invade as mais variadas formas de expressão do indivíduo: a cultura, a ciência, as
organizações e de que o futuro do homem é sempre presente (lembremo-nos de como a
racionalidade instrumental planifica nossa vida, do nascimento à morte, com honrosas
exceções).
A homogeneidade das respostas dá conta, justamente, da competência da
racionalidade instrumental em igualar experiências e conhecimentos e de colocá-los a
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serviço do sistema, independentemente do grau de instrução ou tempo de serviço que a
pessoa tenha (como veremos a seguir), o que torna evidente, mais uma vez, a
capacidade desta racionalidade de lidar com as diferenças e de incorporá-las.

2.3.4 - EM RELAÇÃO AO TEMPO DE SERVIÇO

- Tempo de Serviço X Questão 1

TEMPO DE SERVIÇO
ATE UM ANO
DE 1 A 5 ANOS
DE6A 10 ANOS
MAIS DE 10 ANOS

Na sua opinião, os valores são importantes para a
formação pessoal e social do homem?
NÃO(%)
SIM (%)
100
O
100
O
100
O
98
02

- Tempo de Serviço X Questão 2

TEMPO DE SERVIÇO

OS valores são importantes para o "sucesso" pessoal?

SIM (%)
100
95,66
88,89

ATE UM ANO
DE 1 A 5 ANOS
DE 6A 10 ANOS
MAIS DE 10 ANOS
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NÃO(%)
O

4,34
11,11
06

- Tempo de Serviço X Questão 3

TEMPO DE SERVIÇO
ATE UM ANO
DE 1 AS ANOS
DE6A 10 ANOS
MAIS DE 10 ANOS

Os valores são importantes para o sucesso de uma
organização?
NÃO(%)
SIM (%)
100
O
100
O
100
O
98
02
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- Tempo de Serviço X Questão 4

E importante identificar os valores de determinada
organização?
NÃO (%)
SIM (%)
100
O
4,34
95,66
100
O
04
96

TEMPO DE SERVIÇO
ATE UM ANO
DE 1 A 5 ANOS
DE6A 10 ANOS
MAIS DE 10 ANOS

- Tempo de Serviço X Questão 5

Quem define/detennina os
valores em que está baseada sua
Instituição:
Presidente da República

Até 1 (%)

O
40
O
20
20
20
O

Ministro
Orgãos de Direção Geral e Setorial
Comandante das OM
Todos os anteriores citados
Todos os integrantes da Instituição
Outros

TEMPO DE SERVIÇO
6 a 10 (%)
1 a 5 (%)

13,04
4,34
8,69
8,69
21,73
43,51
O

O
O
16,66
11,11
27,77
44,46

O

+ de 10 (%)

06
10
O
10
20
46
08

f
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- Tempo de Serviço X Questões 6, 7 e 8

Questão Nr 6 - Nível médio de Questão Nr 7 - Nível médio de
importância atribuído, por importância atribuído, por tempo
de serviÇ<J:
tempo de serviço:
Até 1 1 a 5 6 a 10 + de 10 Até 1 1 a 5 6 a 10 + de 10
a) Auto-realização no trabalho
1,2 1,217 1,278 1,26
2,4 1,174 2,556 2,28
b) Contribuição para a sociedade
1,944
2,2 1,696
1,90
1,4 1,348 1,389 1,40
c) Felicidade no desenvolvimento das atividades 2,4 2,391 2,722 2,62
1,60
1,2 1,435 1,611
d) Boas relações humanas no trabalho
1,261 1,333
1,28
2,22
1
2,4 2,043 2,111
e) Amizade no trabalho
1,6 1,304 1,500 1,42
2,4 1,957 1,944 2,20
f) Estabilidade no trabalho
1,2 1,391 1,389 1,60
2,2 2,130 1,889 1,92
g) Sucesso no trabalho
1,96
2,4 2,043 2,278
1,2 1,391 1,444 1,32
h) Realização de Trabalho interessante
2,217 2,778 2,44
1,4 1,652 1,722 1,52
3
i) Responsabilidade pelas atividades realizadas
1,4 1,130 1,056 1,16
1,4 1,174 1,389 1,34
j) Autonomia na realização das atividades
1,826 1,444 1,70
2,2
2,4 2,261 2,500 2,24
I) Satisfação com o trabalho realizado
1,38
2,6 2,348 2,444 2,14
1,2 1,087 1,278
m) Reconhecimento pelo desempenho
2,8 2,217 2,278 2,32
1,2 1,217 1,222 1,16
n) Condições confortáveis de trabalho
1,6 1,391 1,333 1,52
2,2 2,391 2,278 2,40
o) Segurança no trabalho
1,8 1,609 1,722 1,96
1,6 1,217 1,056 1,10
p) Recebimento de um alto salário
1,826 1,778 1,64
3,00
2,8 2,783 2,722
2
q) Respeito ao ser humano
1,8 2,000 1,889 2,14
1,4 1,087 1,000 1,28
r) Lealdade
1,2 1,087 1,000 1,28
1,8 1,739 1,667 1,60
2183
2,158
2,010
1 412 1,345 1,343 1,389
MEDlA ...~. ~. __
- cl,2~

ITENS
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-

Questão Nr 8 - Nível médio de
importância atribuído, por tempo
de serviço:
Até 1 1 a 5 6 a 10 + de 10
1
1,565 1,278
1,40
1,6 1,522 1,556
1,66
1,4 1,696 1,611
1,54
1,2 1,565 1,333
1,32
1,6 1,435 1,444
1,54
1,4 1,478 1,500
1,44
1,2 1,435 1,333
1,36
1,4 1,783 1,889
1,52
1,2 1,174 1,222
1,26
1,6 1,913 1,556
1,88
1,4 1,435 1,500
1,36
1
1,435 1,500
1,38
1,4 1,739 1,667
1,76
1,4 1,435 1,278
1,26
1,90
1,8 1,913 2,000
1,2 1,348 1,167
1,16
1,2 1,348 1,167
1,10
1,353 1,542 1,471 1,461
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- Tempo de Serviço X Questão 9

PROPOSIÇÕES
Necessárias ao desenvolvimento do país
Necessárias à segurança nacional
Possuidoras de uma função social
Integradas à sociedade
Possuidoras da confiança da sociedade
Necessárias à integração nacional
Necessárias à democracia

TEMPO DE SERVIÇO
1a 5
6 alO

Até 1
SIM(%)

NÃO(%)

SIM(%)

NÃO(%)

100
100
80
60
60
100
100

O
O
20
40
40
O
O

86,96
100
82,61
78,27
78,27
95,66
100

13,04
O
17,39
21,73
21,73
4,34
O

SIM(%)

NÃO(%)

77,78
22,22
94,45
5,55
94,45
5,55
77,78
22,22
94,45
5,55
100
O
77,78- - ,---22,2_2~

+ de 10
SIM(%)

NÃO(%)

90
100
84
74
90
94

10
O
16
26
10
06

-~º- --~

..

-
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B - Análise dos dados obtidos

-Análise instrumental

As percepções dos respondentes em relação às questões de 1 a 9, considerado
seus variados tempos de serviço nas respectivas Instituições, também não produziu
qualquer mudança significativa no quadro de absoluta similitude quanto às respostas.
Certa inquietude causa o fato de que os respondentes com maior tempo de serviço,
como pode ser observado no quadro Tempo de Serviço X Questão 5 - página 121,
com 6 ou mais anos, praticamente não reconhecem o Presidente da República como
aquele que define/determina os valores das Instituições.
De resto, os cruzamentos propostos entre as questões de 1 a 9, no que conceme
ao tempo de serviço, mostram que as Instituições, além de atender as expectativas dos
indivíduos quanto ao grau de importância que elas atribuem aos valores no trabalho ao
nível esperado e pessoal (vide quadro Tempo de Serviço X Questão 6, 7 e 8 - página
122) têm desenvolvido ações com vistas a manter, mesmo aqueles de maior tempo de
serviço, perfeitamente motivados para o desempenho de suas atividades.

-Análise substantiva

A elevada similitude observada em relação às respostas dadas às questões,
especialmente as de 6 a 9, consideradas as faixas dos tempos de serviço dos
respondentes, possui as mesmas explicações encaminhadas na análise substantiva que
precede a esta. Igualmente a substantividade esperada não se manifestou, pelas
mesmas razões referidas naquela análise, exceto quanto à questão 5, conforme pode
ser observado no quadro Tempo de serviço X Questão 5 - página 121. Quanto maior o
tempo de serviço, maior a concentração na opção: todos os integrantes da Instituição
definem/determinam os seus valores.
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2.4 - APRESENTAÇÃO DAS PERCEPÇÕES EXTERNADAS PELOS
RESPONDENTES NA QUESTÃO 10 (DEZ)

A questão 10 (dez) destinou-se a coletar dos respondentes suas observações e
opiniões sobre qualquer aspecto não mencionado nas proposições anteriores,
permitindo que as pessoas manifestassem, livremente, suas percepções.
Invariavelmente questões deste tipo não chamam a atenção dos respondentes,
mas tal não ocorreu na presente pesquisa. Cerca de 1/3 (um terço) dos questionários
tiveram a questão 10 (dez) respondida, o que demonstra o interesse das pessoas em se
manifestar.
As opiniões colhidas, considerando-se a diversidade de pontos de vista e a
natureza predominantemente crítica das observações, ao nosso juízo, caracterizam um
público interno heterogêneo, dinâmico e inquieto. Tais características, acreditamos,
são necessárias à continuidade e à renovação, sempre necessária, das Forças Armadas;
o que é uma visão instrumental, admitimos.
De outra parte, sob uma égide substantiva, as opiniões apresentadas na questão
10 (dez), em linhas gerias, reforçam a tendência apresentada nas demais questões: de
que é necessária a discussão sobre valores, não os organizacionais, mas os do
indivíduo.
Todavia não vamos nos aventurar a analisar cada uma das manifestações dos
respondentes, pois pouco contribuiria nossa visão reconhecidamente reducionista da
realidade, em face das multifacetadas análises possíveis e desejáveis que cada uma das
opiniões, em seguida relatadas, suscitam. Basta dizer-se que, para cada idéia
apresentada, outros tantos valores poderiam ser estabelecidos, outras tantas hipóteses
poderiam ser aventadas, outras tantas dissertações poderiam ser escritas.
Preferimos agrupar as opiniões dos respondentes manifestadas na proposição
10 (dez), conforme o quadro a seguir, em duas classes: a primeira, orientada para o
indivíduo e, a segunda, para as organizações.

OPINIÕES ORIENTADAS PARA O
INDIVÍDUO
- subemprego de potencialidades;
- necessidade de atualização profissional;
- restrita possibilidade de ascensão
hierárquica vertical (fluxo de carreira);
que
pouco reconhecimento
as

OPINIÕES ORIENTADAS PARA A
ORGANIZAÇÃO
- necessidade de maior coesão entre as 03
(três) Forças;
- adequação dos estatutos legais existentes
à realidade;
- necessidade de maIOr integração das
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Instituições oferecem ao profissional no
desempenho de suas atividades~
- necessidade de maior empenho das
Instituições por melhorias salariais~
- supremacia dos valores organizacionais
em relação aos valores individuais~
- as Instituições exigem de seus soldados
caráter, coragem, lealdade amor a
profissão, mas não lhes retribui à altura;
- excessiva preocupação com o trabalho
em detrimento do indivíduo;
- necessidade de maior respeito com o
segmento
civil
das
Instituiçõesreconhecimento pelo trabalho realizado
por este segmento;
- necessidade de maior respeito aos
valores morais;
- melhoria dos instrumentos de avaliação;
- maior respeito dos superiores em relação
aos subordinados ..... se faz necessário que
as Forças Armadas tenha mais lealdade
com os subordinados, e respeite o homem
como ser humano";
- as peculiaridades da carreira militar
deveriam conduzir análises cuidadosas
sobre valores do indivíduo;
- predomínio de "opiniões e marcas
pessoais" na determinação dos valores a
serem seguidos;
- inversão da hierarquia das necessidades
de Maslow em alguns pontos, na caserna;
necessidade de que se trabalhe
profundamente, de forma planejada e com
visão de longo prazo os valores
contemplados na pesquisa (questões 6, 7 e
8), a fim de que se atinja o
profissionalismo esperado, devendo-se
enfatizar " ... valores morais e espirituais
dos homens que compõem as F orças
Armadas."

Forças Armadas à sociedade~
- maior divulgação das atividades sociais
desenvolvidas pelas Forças Armadas~
- preocupação de que o Presidente da
República venha a se esquecer das Forças
Armadas, desconsiderando todas as
contribuições que Elas já ofereceram e
oferecem ao País~
- a existência das Forças Armadas
independem da vontade de pessoas e
autoridades;
- os valores presentes nas Organizações
Militares são aqueles desenvolvidos nas
diversas escolas militares e quartéis;
- os valores básicos das Forças Armadas
são a disciplina e a hierarquia;
preocupação
com
o
não
acompanhamento das Forças Armadas
quanto à evolução das estruturas
organizacionais deste final de século, por
isto pouco estariam as Forças Armadas
contribuindo com o desenvolvimento do
País;
- erros do passado, especialmente de
órgãos volitivos e deliberativos em
conceber as Forças Armadas como
sistemas fechados, o que implicou falta de
integração com a sociedade e tímido
comportamento no que se refere à função
social;
- a estratégia reativa na busca de uma
maior integração com a sociedade,
só trará resultados
provavelmente,
objetivos e eficazes para as Forças
Armadas no longo prazo;
- necessidade de se remodelar a profissão
militar visando adequá-la às exigências do
País.

Ao apresentarmos as contribuições dos respondentes nesta questão não nos
motivou a preocupação de evidenciarmos seus postos, graduações, condição (civil ou
militar), Instituição a que pertencem ou quaisquer outros aspectos que permitissem
rotulá-los ou caracterizá-los. Moveu-nos, isto sim, a preocupação de agrupar idéias;
suas análises ficam por conta do leitor. Do conjunto destas análises, talvez,
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consigamos nos aproximar das verdadeiras intenções dos respondentes; quem sabe nos
aproximemos de outros valores, um pouco mais humanos e menos organizacionais;
talvez reconheçamos que os valores das organizações não são os mesmos do
indivíduo.
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VI -POR UM REINÍCIO

À gUIsa de um pnmeIro passo para um reinício para a administração,
reportamo-nos a uma afirmação feita na página 27 deste ensaio, que menciona a
inexistência de uma discussão sobre o tema valores, o que, na nossa opinião, em muito
se deve à essencialidade do tema e ao potencial que ele possui de subverter a ordem
instituída.

A subversão que se pretende empreender ao estudarmos os valores do
indivíduo no trabalho não é a dos indivíduos em relação as suas próprias organizações,
mas da administração em relação aos valores que ela, neste século, vem reproduzindo.
Note-se que nosso objetivo foi, ao longo de toda a investigação, evidenciar que
existem outros valores mais humanos dos que aqueles que hoje tornaram-se
hegemônicos pela ação de uma nova religião, a modernidade; valores estes
compartilhados e intencionalmente não discutidos pelas teorias organizacionais, que
fizeram da administração não só a grande protagonista dos avanços vivenciados pela
humanidade nestes últimos 100 anos, mas, também, a principal responsável, entre
outras tantas coisas, pela miserabilidade de boa parte da África negra, pelos
desequilíbrios do ecossistema, muitos dos quais causadores de prejuízos irreparáveis
para as gerações futuras e pela drástica redução da soberania de países
intencionalmente chamados periféricos, viabilizada pelo uso diversificado de
estratégias tipicamente mercadológicas. Pôr-se a administração a refletir sobre os
valores aos quais se reportam sua teorias organizacionais constitui o primeiro e
fundamental passo para um reinício.
Segue-se a ele a compreensão de que a administração terá de empenhar-se em
discutir as grandes questões postas pela humanidade neste final de século. Concebida
como ciência, empregada como técnica e desenvolvida como instrumento, a
administração, em tempo algum, procurou se envolver nos grandes questionamentos.
Mas foi ela a agente executora da planificada economia da extinta União Soviética, a
força motriz do expansionismo capitalista dos Estados Unidos da América, a
sustentadora da burocracia estatal francesa, a propulsora dos surtos
desenvolvimentistas dos países considerados emergentes e a mantenedora das brutais
desigualdades que separam pessoas, organizações e nações.
Um terceiro passo rumo ao reinício, consistiria em que a administração
reconhecesse sua unidimensionalidade, tendenciosidade e a visão utilitária que ela tem
do indivíduo. Administração, em síntese, é ação. Ela executa, impulsiona, sustenta,
propulsiona e mantém, como já exemplificado. Os responsáveis pela ação, ensina a

administração, devem ter conhecimento de corno fazer as coisas, para quem elas são
feitas, do quanto fazer, do que se faz e porque elas são feitas.
Conhecer estes aspectos, ainda ensina a administração, é fundamental para o
sucesso de urna organização.
Todavia os ensinamentos da administração que, em toda sua extensão, valem
para os entes organizacionais, para ela própria, nem tanto. A administração sabe,
perfeitamente, corno fazer as coisas, mas tem urna percepção, no mínimo
unidimensional, de quem são os beneficiários do que ela faz, do quanto faz, do que faz
e, principalmente, porque faz. Falta-lhe a compreensão substantiva da realidade,
percepção esta que privilegia o ponto de vista do indivíduo.
Isto ocorre porque a ciência administrativa especializou-se, notadamente, em
saber corno fazer as coisas, tomou-se predominantemente funcionalista, urna das
muitas imposições da racionalidade instrumental incorporada pelas teorias
organizacionais. Assim, a administração, corno outras ciências ditas sociais, passou a
reproduzir os valores do sistema, trazendo-os para o domínio organizacional,
afastando-se do indivíduo e de valores por ele considerados muito importantes no
trabalho, corno: felicidade, reconhecimento, satisfação e respeito.
Mas as propostas que ora apresentamos, bem corno outras reflexões
desenvolvidas ao longo deste ensaio, não têm sentido prescritivo. Qualquer estudo
sobre valores que pretenda ser definitivo será utópico, até porque há sempre algo de
relativo, mesmo nas verdade tidas corno absolutas; muito mais em afirmações
filosóficas. Este estudo, longe de procurar ser definitivo, procurou desmistificar alguns
conceitos e concitar o saber administrativo a promover urna auto-crítica, ao procurar
introduzir, no escopo das teorias organizacionais, o estudo dos valores.
Mais do que isto, pode-se afirmar que o resultado deste estudo não se esgota
em si mesmo. Não é demais observar que o presente estudo, principalmente a pesquisa
de campo, evidenciou o universo das pessoas que trabalham; imagine-se, feitas as
adequações necessárias, que resultados seriam obtidos se o universo dos respondentes
fosse composto por desempregados? Que percepção teriam os alijados das benesses do
sistema quanto ao grau de importância que as organizações atribuem aos valores do
indivíduo no trabalho?
Estas e outras indagações não nos cabe, no momento, responder. Espera-se que
despertem inquietações em outros pesquisadores e que eles se aventurem a investigálas ... mas permanece, em nós, a mesma pretensão que manifestamos em nossa
introdução: de sermos o idoso do asilo, ainda que ninguém nos ouça.
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