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Resumo:

No meio acadêmico e empresarial, percebemos a presença marcante das
organizações burocráticas como modelo estrutural -físico, e político - relações
de poder. Neste sentido, buscaremos, neste breve ensaio, mostrar como se deu o
processo histórico do surgimento da forma burocrática de organização, partin-
do, para isso, dos estudos teóricos do sociólogo Max Weber. Por fim, apontamos
a origem da Teoria da Administração como uma forma de operacionalizar a
estrutura burocrática, dotando-a de maior eficiência.

Abstract

In the academic and business field, we can realize the strongpresence of
the bureaucratic organizations as structural models - physical and polítical -
power relations. In this sense, we will try, in this brief article, to show how the
histórical of the appearance of the bureaucratic form of organization process
happened, starting from the theoretical studies of the sociologist Max Weber. At
last, we pointed out the origin of the Administration Theory as a way of mana-
ging the bureaucratic structure, endowing it with more efficiency.
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1. O Capitalismo como Racionalização

A Revolução Industrial, entre a primeira metade do século XVIII e 1850,
implicou uma profunda alteração na estrutura da sociedade, sobretudo com rela-
ção à forma de organização da produção, fato esse representado pelo surgimento
das fábricas no lugar da produção domiciliar, pelo êxodo rural e a formação da
mão-de-obra urbana e pelo uso das ciências naturais em prol do funcionamen-
to das indústrias, então emergentes. (TRAGTENBERG, 1992, p.58). Uma das
l Mestre em Sociologia na Unesp-Araraquara e bacharel em Administração no Unifeg. Professor do Unifeg - Guaxupé/MG e da
Fafem - Mococa/SP. Atualmente participa de um grupo de pesquisa junto ao CNPQ, Sociologia Política da Modernidade Radicalizada
Periférica na linha Teorias da Administração, sofrimento organizacional e empresa holística na era global.
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grandes mudanças foi a junção do desenvolvimento tecnológico com a emer-
gência do sistema fabril, o qual consistiu "na reunião de um grande número de
trabalhadores numa só fábrica, disciplinando o operário", graças, entre outras
coisas, a sua regular "inspeção realizada pelo capitalista" (TRAGTENBERG,
1992, p.61). Neste contexto, surgem vários estudos que visaram a compreen-
der a atual situação da sociedade, dentre eles, partiremos dos trabalhos de Max
Weber.

Nos seus escritos sobre a história econômica, WEBER (2001, p. 236)
afirmou que o capitalismo se faz presente onde quer que se busque realizar a
satisfação das necessidades de um grupo com caráter lucrativo e por meio de
empresas. No período moderno, a exploração capitalista racional é definida pelo
uso da contabilidade de capital, quer dizer, uma empresa lucrativa passa a con-
trolar seus lucros, por meio de uma contabilidade moderna. Neste sentido, "o
capitalismo se apresenta de forma distinta nos diversos períodos da história,
porém a satisfação das necessidades cotidianas baseadas em técnicas capitalistas
somente é peculiar ao Ocidente." (WEBER, 2001, p.237). Assim, o capitalismo
moderno, por meio da contabilidade, passa a favorecer o processo de racionali-
zação da sociedade, isto é, os fenômenos sociais passavam a ser vistos a partir
de uma ótica racional.

Assim, WEBER (2001) aponta como premissa geral para a existência do
capitalismo moderno a contabilidade racional do capital, enquanto norma para
todas as grandes empresas lucrativas que se ocupam da satisfação das necessida-
des cotidianas. Por sua vez, as premissas dessas empresas são as seguintes:

l. Apropriação de todos os bens materiais de produção
(terra, aparelhos, instrumentos, máquinas, etc.) como
propriedade de livre disposição por parte da empresa
lucrativa autônoma (...); 2. A liberdade de mercado,
ou seja, a liberdade do mercado com relação a toda a
irracional limitação da troca (...); 3. Técnica racional,
ou seja, contabilidade maximamente calculável, de
forma mecanizada tanto na produção como na troca
(...); 4. Direito racional, isto é, direito calculável (...);
5. Trabalho livre, ou seja, que existam pessoas não só
no aspecto jurídico, mas também no econômico, obri-
gadas a vender sua atividade em um mercado (...); 6.
Comercialização da economia, pela qual se entende o
uso generalizado de títulos de valor para participação
em empresas e, igualmente, para direitos patrimoniais.
(WEBER, 2001, p.237-8).

A partir disso, WEBER (2001) define as principais características do ca-
pitalismo moderno. Em primeiro lugar, somente o capitalismo moderno criou
uma organização racional do trabalho. Weber, neste sentido, conclui que, em
todos os lugares e tempos, existiu o comércio, porém sem uma organização ra-
cional do trabalho. Logo, a racionalização das relações de trabalho tornou-se um
fator distintivo da passagem ao capitalismo moderno. Além disso, com a supres-
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são das barreiras existentes entre a economia interna e externa, entre moral inter-
na e a externa à linhagem, com a penetração do princípio mercantil na economia
interior e com a organização do trabalho sobre essa base, formou-se a segunda
característica do capitalismo ocidental. Ou seja, a decomposição dos vínculos
econômicos primitivos e tradicionais, em virtude da profusão da economia ca-
pitalista racional (WEBER, 2001, p.266). O fato deste tipo de desenvolvimento
capitalista ter ocorrido somente no Ocidente se deve principalmente, segundo
Weber, à presença de certos traços culturais característicos, na medida em que
somente no Ocidente existiu um Estado, no moderno sentido da palavra, o qual
tinha administração orgânica e relativamente estável, funcionários especializa-
dos, direitos políticos, direito racional criado por juristas, interpretação racional
das leis e o conceito de cidadão. Além disso, somente no Ocidente formaram-se
uma ciência e uma técnica no sentido atual dos termos, isto é, racionais, forma
esta que não existia nas culturas anteriores ao capitalismo moderno. Por último,
a cultura ocidental se distingue das demais pela existência de pessoas com uma
ética racional para a condução da vida, pela presença de um "ethos racional"
(WEBER, 2001, p.266).

Para entender como o capitalismo moderno se desenvolveu no Ocidente,
WEBER (2006) analisa a relação entre a "ética protestante" e o "espírito do ca-
pitalismo", isto é, busca compreender a influência de certas idéias religiosas no
desenvolvimento econômico. Neste sentido, Weber busca compreender as cau-
sas que levaram a "libertar" o "espírito do capitalismo" em um dado momento
histórico, ou seja, a partir da sociedade moderna.

O "espírito capitalista", para WEBER (2006), sempre existiu enquanto
impulso para o lucro, para o ganho do dinheiro. Em suas palavras, o "'Capitalis-
mo' existiu na China, na índia, na Babilônia, na Antigüidade e na Idade Média.
Mas, como veremos, faltava-lhes precisamente esse ethos peculiar". Neste sen-
tido, haveria algo de diferente que estaria impulsionando o espírito capitalista.
Em outro ponto, WEBER (2006, p.51) faz a constatação de que teria havido
uma era pré-capitalista, "no sentido de que a valorização racional do capital no
quadro da empresa e a organização racional do trabalho ainda não haviam se
tornado as potências dominantes na orientação da ação econômica.". O fator de
separação entre o momento pré-capitalista e o capitalista esteve ligado ao blo-
queio proporcionado pela ética do tradicionalismo, o qual conduzia as pessoas
a se comportarem simplesmente na busca da satisfação de suas necessidades
elementares. Quando este tradicionalismo cedeu lugar a um novo "ethos", no
sentido de um estilo de vida ou concepção de vida, passou-se a valorizar e a se
conduzir a vida em direção ao ganho de dinheiro na moderna ordem econômi-
ca. De certo modo, isso aparecia como resultado e a expressão da "vontade de
Deus"; "logo, o cristão de fé tem de seguir esse chamado e aproveitar a oportu-
nidade" (WEBER, 2006, p. 148).

O espírito capitalista caracteriza-se, então, por um estilo de vida particu-
lar, diferente do tradicionalismo da Idade Média, que conduz, libera e legitima
certos tipos de comportamento, sobretudo com vistas à estruturação e a uma
valorização da racionalização do capital no âmbito da empresa e na organização
capitalista racional do trabalho. Além disso, aplica a contabilidade e o cálculo
racional na organização do trabalho.
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Um outro ponto relevante foi a questão da capacidade profissional, como
um dever e uma predestinação divina. Nas suas palavras,

Da profissão como um dever, de uma obrigação que
o indivíduo deve sentir, e sente, com respeito ao con-
teúdo de sua atividade profissional, seja ela qual for,
pouco importa se isso aparece à percepção espontânea
como pura valorização de uma força de trabalho ou en-
tão de propriedades e bens (de um "capital") - é essa
idéia que é característica da "ética social" da cultura
capitalista e em certo sentido tem para ela uma signifi-
cação constitutiva. (WEBER, 2006, p.48).

E complementa que o indivíduo deve ter "uma disposição de executar
o trabalho como se fosse um fim absoluto em si mesmo - como uma vocação"
(WEBER, 2006, p.54). Assim, com o rompimento dos obstáculos da tradição,
sobretudo pela "ética protestante", o capitalismo moderno passa a se manifestar
amplamente, por meio da ação racional referente a fins, isto é, pela busca cons-
tante de uma maior eficiência nos meios - processo produtivo - para se obter um
melhor resultado final, segundo padrões racionais e científicos de avaliação.

Dessa forma, temos de um lado o capitalismo econômico e, de outro, o
"espírito capitalista". A existência do capitalismo moderno se deu em virtude,
em primeiro lugar, à constante presença do "espírito capitalista", o qual, quando
foi "libertado" pela ética protestante, conduziu à formação de um capitalismo
econômico na acepção moderna, cujos traços são a organização racional do tra-
balho e o trabalhador livre formalmente. Dessa forma, o "espírito capitalista"
necessitava, segundo Weber, de uma "ética" que o conduzisse e o legitimasse
sem maiores constrições.

O estilo de vida ascético, que condenava os gastos fortuitos e defen-
dia a poupança passou a prevalecer na vida em sociedade, isto é, "a atitude
absolutamente central de sentir-se 'no dever de trabalhar' encontra-se aqui
associada com particular freqüência a um rigoroso espírito de poupança que
calcula o ganho e seu montante geral, a um severo domínio de si e uma
sobriedade que elevam de maneira excepcional a produtividade" (WEBER,
2006, p.55). Este modo de vida, esta "ética protestante" passou a influenciar
os vários aspectos da sociedade, inclusive as organizações, ou seja, "essa
poderosa tendência para a uniformização do estilo de vida, que hoje vai ao
lado com o interesse capitalista na standartização da produção, tinha seu
fundamento ideal na rejeição à 'divinização da criatura'" (WEBER, 2006,
p. 154). Dessa forma, o processo produtivo passa a conformar-se aos novos
modos de vida, numa busca pela redução de gastos e pelo aumento da efici-
ência.

WEBER (2006, p.155) conclui que "foi só na ética do protestantismo
ascético que ele [capitalismo moderno] encontrou um fundamento ético conse-
qüente. Sua significação para o desenvolvimento do capitalismo é palpável.". E
continua,
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A ascese protestante intramundana - para resumir - o
que foi gozo descontínuo das posses; estrangulou o
consumo, especialmente o consumo de luxo. Em com-
pensação, teve o efeito psicológico de libertar o enri-
quecimento dos entraves da ética tradicional, rompeu
as cadeias que cerceavam a ambição de lucro, não só
legalizá-lo, mas também ao encará-lo (no sentido des-
crito) como diretamente querido por Deus. (WEBER,
2006, p. 155)

Assim, um dos elementos do espírito capitalista moderno passa a ser "a
conduta de vida racional fundada na idéia de profissão como vocação", nascida
"do espírito da ascese cristã." (WEBER, 2006, p. 164).

A racionalização, nas palavras de FREUND (1980, p. 19), por sua vez,

é o resultado da especialização científica e da diferen-
ciação técnica peculiar à civilização ocidental. Consiste
na organização da vida, por divisão e coordenação das
diversas atividades, com base em um estudo preciso
das relações entre os homens, com seus instrumentos
e seu meio, com vistas à maior eficácia e rendimen-
to. Trata-se, pois, de um puro desenvolvimento prático
operado pelo gênio técnico do homem.

2. O Modelo Burocrático de Organização na Sociedade Moderna

A burocracia é a forma característica das organizações modernas, como
estrutura física e política - poder - predominante. Assim, partimos do pressupos-
to de que, para se analisarem as teorias da administração, deve-se primeiramente
compreender a burocracia como poder e estrutura organizacional típica da socie-
dade moderna2.

WEBER (2004) estudou as relações de poder e de autoridade, consti-
tuindo uma "Sociologia das Dominações". Nesta sociologia, ele estudou as vá-
rias formas de dominação, como a tradicional, a carismática e a racional-legal.
Esta última, racional-legal, tem por características centrais: (1) o comportamen-
to humano sujeito às leis e normas; (2) uma competência, isto é, (a) um serviço
limitado a sua função, (b) com atribuição de poder para sua realização e (c)
com fixação de meios coativos. Uma atividade exercida dessa forma chama-se
autoridade; (3) uma hierarquia administrativa; (4) existência de regras técnicas
ou normas, o que exige uma formação profissional, isto é, uma qualificação
especificamente técnica e racional; (5) a constituição dos funcionários como
quadro administrativo, separado dos meios de administração e de produção e
remunerado por pagamento em dinheiro, via salário; (6) a não apropriação dos
cargos; (7) rege o princípio do expediente e das ordens escritas; e (8) a estru-
tura de dominação do quadro administrativo é a burocracia. (WEBER, 2004,
p.173-5).
2 A análise completa das Teorias da Administração está presente na versão completa da dissertação de mestrado de PASCHOALINI (2008).
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A burocracia é o aparato administrativo típico da dominação legal-ra-
cional, que se estrutura a partir de um tipo de poder e de uma divisão do trabalho
racionais. A ação na burocracia busca a coerência na relação entre os meios e os
fins, isto é, uma ação racional com relação aos fins. A organização burocrática
implica a existência do formalismo, de normas escritas, estrutura hierárquica,
divisão horizontal e vertical e impessoalidade no recrutamento dos quadros fun-
cionais. A dominação burocrática significa socialmente para WEBER:

(1) a tendência a nivelação em busca de uma possibili-
dade universal de recrutamento dos mais qualificados
profissionalmente; (2) a tendência a plutocratização
em busca de uma formação de profissional que tenha
durado o maior tempo (...); (3) a dominação da impes-
soalidade formalista, sine ira et studio, sem ódio e sem
paixão, ou seja, sem "amor" e sem "entusiasmo", sub-
metida tão somente a pressão do dever estrito; "sem
admissão de pessoas"; formalmente igual para todos,
quer dizer, para todo interessado que se encontre em
igual situação de fato: assim se conduz ao funcionário
ideal ao seu ofício. (WEBER, 2004, p. 179)

Neste sentido, a organização burocrática é a forma racional de exercer a
dominação com precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiança, com cal-
culabilidade, com intensidade e extensão do serviço, com aplicabilidade for-
malmente universal a toda tarefa, com suscetibilidade técnica de perfeição para
atingir ótimos resultados.

Para operar de acordo com suas características, a burocracia se apoia
principalmente na disciplina e na formação profissional. Seu maior referencial
é a disciplina militar, sobretudo quando aplicada nas fábricas. "Nenhuma prova
especial é necessária para mostrar que a disciplina militar é o modelo ideal para
a fábrica moderna capitalista, tal como o foi para a plantação antiga." (WEBER,
1982, p.301). A diferença da disciplina da plantação antiga e da fábrica mo-
derna está na presença maciça da racionalidade na sociedade moderna. Neste
ponto, Weber ressalta o sistema americano de produção, ou seja, o taylorismo
ou administração científica como uma das referências de tal racionalização nas
organizações. Nas suas palavras,

À base desse cálculo, o sistema americano de "ad-
ministração científica" obteve os maiores triunfos no
condicionamento e treinamento racional do comporta-
mento de trabalho. As conseqüências finais são obtidas
com a mecanização e disciplina da fábrica, e o aparato
psicofísico do homem se ajusta completamente às exi-
gências do mundo exterior, das ferramentas, das má-
quinas - em suma, a uma 'função' individual. O indiví-
duo é destituído de seu ritmo natural, determinado pela
estrutura de seu organismo; seu aparato psicosocial é

Revista Científica Expressão - UNIFEG, Guaxupé n. 9, 2008



adaptado a um novo ritmo através de uma especiali-
zação metódica de músculos que funcionam separada-
mente, e estabelece-se uma economia ótima de forças
correspondentes às condições de trabalho. Todo esse
processo de racionalização, na fábrica como em toda a
parte, e especialmente na máquina estatal burocrática,
é o paralelo à centralização dos implementos materiais
de organização no poder discricionário do senhor.
O avanço sempre crescente da disciplina processa-se
irresistivelmente com a racionalização do atendimen-
to das necessidades econômicas e políticas. (WEBER,
1982, p.301-2)

Dessa forma, a burocracia tem como objetivo central a obtenção da or-
dem e da disciplina. Esses objetivos são buscados por meio do emprego da ra-
cionalidade instrumental, ou da ação racional com referências afins. Em certos
pontos a burocracia é comparada ao funcionamento de uma máquina, "à má-
quina inanimada" (TRAGTENBERG, 1992, p. 143). Nas palavras de WEBER
(2004, p.730), "a razão decisiva para o progresso da organização burocrática foi
sempre a superioridade puramente técnica sobre qualquer outra forma de orga-
nização"; e ele complementa: "o mecanismo burocrático plenamente desenvol-
vido compara-se às outras organizações exatamente da mesma forma pela qual a
máquina se compara aos modos não-mecânicos de produção." (Id., p.730-1).

A administração burocrática depende do saber profissional especializa-
do, condicionado à técnica e à economia moderna de produção de bens. Neste
sentido, a administração burocrática significa, então, a dominação pelo saber
especializado, ou melhor, pelo "segredo profissional" (WEBER, 2004, p. 178).
A nomeação dos profissionais é feita por uma autoridade superior ao indivíduo a
ser selecionado. A figura do administrador profissional torna-se, então, comum
em decorrência da racionalização do trabalho, configurando-se como funcioná-
rio especializado, cuja função está assegurada pela meritocracia e diplomação
(conhecimento formal) e que deve atuar de acordo com a dominação racional-
legal e a ação racional com relações a fins3.

Todavia, deve-se tomar cuidado para não pensar que Weber era um de-

3 Neste ponto Weber diferencia as ações humanas, típicas do capitalismo moderno, em dois tipos: a ética de convicção e a ética de
responsabilidade. Estas éticas estão presentes nos estudo de Weber no universo político, porém podemos transpô-las ao contexto
organizacional em geral As duas éticas são complemcntarcs: uma para a escolha dos fins últimos, por meio da ação racional com
referencia a valores, da causa política; a outra, para determinar os meios adequados à realização daqueles fins e à consideração ra-
cional das suas conseqüências e dos efeitos possíveis, por meio da ação racional com referencia a fins. Se a ação política possui duas
éticas - de convicção e de responsabilidade - pode-se dizer que no caso da "ética de responsabilidade", a ciência poderia dar conta
da referida ação - referente a fins, pois trata de casos relacionados em meios-fins, determináveis cientificamente. Por outro lado, a
"ética de convicção" trata da "relação fins-fins" últimos, da relação entre os fins imediatos e a causa política, Em toda ação política
pode-se encontrar considerações responsáveis ou científicas, como também artigos de fé, que se misturam. Em suma, a Ética de Con-
vicção apresenta-se como a ética absoluta, na qual todos os valores são subordinados a um deles que, dessa maneira, se transfonna
em um valor absoluto, em um exemplo de conduta a ser imitado por quem atua conforme tal ética. Ela é absoluta no sentido de que,
ou se aceita ou a rejeita por inteiro e para sempre. O fim da ação (o valor) coincide com o meio da mesma. Sua responsabilidade
ética limitar-se-á a operar estritamente conforme o valor, sem questionar os resultados e conseqüências, pois estes ficam nas "mãos
de Deus". É característico dela a desconsideração dos efeitos e conseqüências colaterais da ação por ele orientado, como também a
irresponsabilidade pelo resultado. Já a Ética de Responsabilidade ordena considerar todas as conseqüências previsíveis da própria
ação, pois as conseqüências da ação serão imputadas ao ator. Se verifica o máximo rigor no cálculo da ação, tanto dos meios, mini-
mizando os riscos e custos, quanto das conseqüências da adoção daqueles meios. Os traços fundamentais são: o requerimento de uma
previsão e da exigência do autor da ação cm assumir a autoria dos próprios atos. O político ou, no nosso caso, o gestor verdadeiro,
para o capitalismo moderno, processa o poder só como "meio" para alcançar seus objetivos, sejam estes valores sociais ou interesses
mesquinhos. (WEBER, 1993).
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fensor da burocracia. Como observa TRAGTENBERG (1992, p.208), longe de
ser um ideólogo da burocracia, Weber é seu grande crítico, na medida em que,
para ele, a burocracia está "entre as estruturas sociais mais difíceis de destruir"
(WEBER, 1982, p.264) e que levaria, por isso, o homem a estar preso a uma rí-
gida "jaula de ferro" ou na recente tradução de Antônio Flávio Pierucci, a "uma
rija crosta de aço" (WEBER, 2006, p. 165).

Com relação à aplicabilidade dos estudos da burocracia de WEBER
para se compreenderem as teorias da administração, PAES DE PAULA (2002)
defende que a burocracia ainda possibilita interpretar as organizações atuais. A
autora ainda afirma que a burocracia ainda se faz presente no meio organiza-
cional, só que com algumas alterações na sua forma constitutiva, na medida em
que o conceito de burocracia elaborado por WEBER não é um conceito fechado,
mas formado por uma estrutura organizacional e por uma forma de dominação.
Neste sentido, a teoria da burocracia é "um produto de um contexto histórico,
estando sujeita às adaptações para atender os interesses dominantes" (PAES DE
PAULA, 2002). Este argumento da autora tem respaldo teórico nos estudos de
TRAGTENBERG (1992) quando ele afirmou que "em síntese, a burocracia não
se esgota enquanto fenômeno meramente técnico; é acima de tudo um fenô-
meno de dominação" (p. 183). Mais adiante, ele reforça tal argumentação, ao
dizer que "a burocracia constitui um sistema de condutas significativas e não
só sistema de organização formal" (p. 188). Dessa forma, a burocracia não pode
ser restrita apenas ao seu aspecto físico e organizacional, mas principalmente
às relações de poder envolvidas. Desse modo, TRAGTENBERG (1992, p.21)
afirmou que "o capitalismo industrial, estruturando a empresa burocrática, en-
controu, nos vários modelos da Teoria Geral da Administração, de Taylor aos
estruturalistas ou sistêmicos, um modelo explicativo, no século XX, a transição
das sociedades fundadas no capitalismo liberal para o capitalismo monopolista e
a emergência da burocracia como poder funcional e político, elemento típico no
plano meramente formal das civilizações orientais.". Assim, as várias teorias da
administração possuem uma relação com a organização burocrática, na medida
em que aquelas teorias buscam operacionalizar e justificar ideologicamente - a-
historicamente - as organizações burocráticas, fornecendo-lhes a elas princípios
teóricos ajustados às presentes condições sociais, econômicas e políticas da so-
ciedade como um todo.

3. O Surgimento da Teoria das Organizações e relação com a
organização burocrática

O desenvolvimento teórico da administração se iniciou no fim do sécu-
lo XIX, a partir da sistematização racional dos estudos relativos às organizações
- privadas e públicas -, com o propósito de aplicá-los em ambientes concretos.
Os seus pesquisadores tinham por objetivo descrever os problemas - diagnosti-
cá-los - e desenvolver as formas de solucioná-los - encontrar "remédios admi-
nistrativos" 4. De acordo com TRAGTENBERG (1992), a Segunda Revolução
4 Sobre o conceito de modelos na Ciência da Administração, ver ZILBOVICIUS (1999). Neste livro, o autor discute como se forma
os modelos administrativos. Neste sentido ele define modelo da seguinte forma: "o modelo opera, assim, de acordo com dois signi-
ficados da própria palavra 'modelo': representação articulada do real e referência positiva a ser atingida." (ld., p.26). E, completa:
"produz-se um modelo, que difundirá à medida que ganhar legitimidade por parte do ambiente em que é utilizado à medida que os
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Industrial proporcionou maior especialização do trabalhador e uma separação
entre concepção e execução. Com isso, houve,

O aumento da dimensão da empresa no período da Se-
gunda Revolução Industrial, além de ocasionar uma
mutação, onde as teorias sociais de caráter totalizador
e global (Saint-Simon, Fourier e Marx) cedem lugar
às teorias microindustriais de alcance médio (Taylor
- Fayol), implica, no plano da estrutura da empresa, a
criação em grau maior ou menor de uma direção deter-
minada, que harmonize as atividades individuais e que
realize as funções gerais que derivam da atividade do
corpo produtivo no seu conjunto. (TRAGTENBERG,
1992, p. 70 - grifo nosso).

Dessa forma, o surgimento da teoria da administração ou da teoria das
organizações situa-se, de acordo com TRAGTENBERG (1992, p. 193), em cer-
tos acontecimentos históricos, isto é, a "transição do capitalismo liberal para o
monopólio, a transformação da empresa patrimonial em burocrática, a substi-
tuição da energia a vapor pela eletricidade, implica uma resposta intelectual: F.
W. Taylor". Neste sentido, a teoria da administração passa a cumprir a função
de ser o referencial teórico-racional de mediação entre o trabalhador e o patrão
por meio de um agente chamado administrador ou gestor (TRAGTENBERG,
1992, p.89)5.

Os estudos das organizações é uma parte dos estudos das ciências sociais.
Entre as instituições criadas pelo homem, situam-se as organizações e a tarefa de
organizá-las é um aspecto mais particular da ação mais geral, de administrar e
de racionalizar o trabalho. A Teoria da Administração, neste sentido, é uma ciên-
cia social aplicada com o objetivo de estudar e operacionalizar as organizações
burocráticas, através de estratégias e técnicas administrativas; tudo isso, com-
pondo um conjunto de recomendações aos administradores. (MOTTA, 1984,
p. 168). As raízes de sua origem estão na Administração Cientifica de Taylor, na
Teoria Clássica de Fayol e na Escola das Relações Humanas de Elton Mayo.

Dessa forma, enquanto WEBER (2004) estudou a organização burocrá-
tica de um ponto de vista sociológico e histórico; TAYLOR, FAYOL e MAYO a
estudaram com o propósito explícito de estabelecer uma série de princípios ou
de recomendações sobre como administrar uma organização burocrática; fazê-la
"funcionar".



Por um outro lado, a Teoria da Administração tem por função, segundo
TRAGTENBERG (1992), proporcionar uma "harmonia administrativa" que
camufla os conflitos entre empresários e trabalhadores, isto é, esta teoria possui
em seu interior, um caráter ideológico que oculta as relações conflituosas no
interior das organizações.

Nas discussões acima, verificamos que WEBER (2004) captou a essência
a organização burocrática típica do capitalismo moderno: a busca pela eficiência.
Agora partiremos dos estudos de TRAGTENBERG (1992) sobre a burocracia e
a Teoria da Administração, para verificarmos como este conjunto teórico dialo-
ga com, e a partir do modelo burocrático, e como se ajusta aos vários momentos
do capitalismo6, enquanto uma estrutura ideológica e operacional.

TRAGTENBERG (1992) demonstra, a partir do estudo das teorias de
Taylor, Fayol e Mayo, que o desenvolvimento da Teoria da Administração teve
como objetivo, manter a "harmonia administrativa" e o "ethos burocrático"
na teoria e na prática da administração (1992, p.209). Além disso, as teorias
possuiriam um "aspecto genético" ou cumulativo com relação às teorias pre-
existentes.

Neste sentido, a teoria administrativa possui um caráter ideológico, uma
vez que ela tem, na verdade, por fim garantir a eficiência em termos de produ-
tividade e de lucratividade às organizações, por meio do emprego da ideologia
da harmonia administrativa. Isto é, pregando a paz, a igualdade e a isonomia na
relação entre capital e trabalho (empresário e trabalhador). Dessa forma, a teoria
da administração busca dissolver ideologicamente, por meio de suas estratégias
e técnicas gerenciais, as tensões e conflitos existentes entre estes dois pólos. Já
com relação ao "ethos burocrático", TRAGTENBERG busca dialogar com a te-
oria da dominação de WEBER, em especial a burocracia como um instrumento
de mediação do poder nas organizações 7, além de um instrumento operativo e
estrutural. E quanto ao caráter genético da teoria administrativa, TRAGTEN-
BERG afirmou que o conhecimento administrativo é adaptativo e cumulativo,
ou seja, as novas teorias propostas carregam uma herança das teorias pré-exis-
tentes. Nas suas palavras, "No sentido genético, constituem-se em repositório
organizado de experiências cuja herança cumulativa é uma das condicionantes
das novas teorias, por exemplo, a persistência de aspectos tayloristas em Elton
Mayo e na Escola Estruturalista" (TRAGTENBERG, 1992, p. 89).

Assim, o estudo de TRAGTENBERG (1992) se apoia em quatro premis-
sas de acordo com PAES DE PAULA (2002):

l) As teorias administrativas são produtos das forma-
ções sócio-econômicas de um determinado contexto
histórico, de modo que são extremamente dinâmicas na
sua potencialidade se adaptar às demandas do modelo
de acumulação capitalista e regulação social vigentes:

6 Neste ensaio restringiremos nossa análise apenas às três principais correntes da Administração: a Administração Científica, a Teoria
Clássica e a das Relações Humanas.
7 O aspecto do poder dentro de uma organização se dá através da relação entre dominantes e dominados e pelos variados níveis
hierárquicos apresentados no seu interior. Para Weber, a pessoa capaz dominar uma pessoa ou um grupo em uma burocracia é
aquela que exerce uma autoridade legitimada pelas normas e leis racionais; é uma pessoas capaz de impor sua vontade sobre os seus
subordinado.
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2) As teorias administrativas se expressam de duas ma-
neiras: (a) ideologicamente, ao se manifestarem como
idéias eficientes e desistoricizadas, que recorrem à dis-
farces mais ou menos conscientes para esconder a ver-
dadeira natureza da situação e (b) operacionalmente,
ao constituírem práticas, técnicas e intervenções con-
sistentes com estas idéias;

3) As teorias administrativas são adaptativas, mas obe-
decem à um princípio genético, à uma herança cumula-
tiva a partir da qual são criadas e reelaboradas;

4) A burocracia é o aparelho ideológico que congrega
as teorias administrativas e também é produto e refle-
xo do contexto histórico e sócio-econômico no qual
está inserida. Assim, para identificar a burocracia na
estrutura da empresa, é preciso transcender o hábito de
caracterizá-la a partir do tipo ideal weberiano, para in-
terpretá-la como um fenômeno historicamente situado
e uma forma de dominação, (grifo nosso).

Entre as décadas de 1900 e 1920, a Administração Científica, a partir
dos estudos de TAYLOR (1995), buscou conformar os integrantes da organiza-
ção, por meio do processo de especialização; obter uma maior eficiência produ-
tiva através dos estudos de tempos (cronometragem) e movimentos; determinar
os padrões de produção e de remuneração por produção. Enquanto que FAYOL
(1994), na Escola Clássica, defendeu o aumento da eficiência, por meio de uma
adequada estruturação da organização em departamentos especializados, a cen-
tralidade do papel administrativo e a aplicação de quatorze princípios no ato de
administrar.

Diante disso, podemos perceber que estas duas escolas buscaram, em
linhas gerais, operacionalizar a estrutura burocrática oriunda da época moderna,
na medida em que estas teorias visaram a implementar uma maior racionaliza-
ção da produção e da administração; romper com o tradicionalismo nas orga-
nizações, bem como implantar uma concepção de "homem econômico ", que o
entendia como um ser motivado apenas em termos econômicos e utilitaristas; e
a preponderância da ação racional referente afins, isto é, a busca por um me-
lhor ajuste dos meios - recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros
- no sentido de se obter uma maior produtividade nos fins - um menor custo de
produção e uma maior quantidade de produtos acabado ou serviços prestados.
Isso demonstra que a concepção weberiana, ao analisar o fenômeno da buro-
cratização das organizações, percebeu claramente que os seus propósitos e seus
reflexos, na então emergente sociedade industrial moderna, levaria a toda uma
modificação na vida social, no nosso caso, nas formas estruturais e gerenciais
das organizações, a começar pelas implementações defendidas por TAYLOR
e FAYOL. Além disso, estes teóricos clássicos também buscaram "moldar" 8

8 Moldar: acomodar ao molde, dar ou adquirir determinadas feições, traços, com base em (algo); regular-se. Ou também, no sentido
de "modelar", dar forma segundo um modelo. No sentido figurado, colocar os indivíduos dentro de um molde ou forma. (Dicionário
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as relações de poder na burocracia com o fim de obter um maior controle e
disciplina dos homens, sobretudo através do escalonamento hierárquico de uma
cadeia escalar defendida por FAYOL em seus "Quatorze Princípios Gerais de
Administração". Tudo isso tomado numa conotação de algo "natural" e inerente
ao mundo moderno, quando na verdade, WEBER (2006), nos alerta sobre os
perigos da "jaula de ferro". Assim, os estudos de TAYLOR e FAYOL, compos-
tos por métodos rígidos e por mecanismos punitivos para manter a disciplina
por meio de sanções e ameaças, refletiram o momento histórico da transição
do capitalismo liberal ao capitalismo monopolista e do crescente processo de
industrialização.

Já na década de 1930, a abordagem clássica passou a ser alvo de crí-
ticas em virtude de sua relativa incapacidade de conduzir as organizações, em
meio às novas conjunturas históricas. Um dos fatores críticos foi o até então
predominante emprego de formas de coerção e pressão sobre os trabalhadores,
agora mais organizados em sindicatos, o que os conduziram a realizar várias
greves. Diante disso, como uma alternativa à concepção de homem econômico,
o Movimento das Relações Humanas, com Elton MAYO, passou a interpretar
e integrar nos estudos organizacionais o aspecto humano, isto é, a incluir temas
como cooperação e relações informais em pequenos grupos 9. Isso causou uma
ampliação na leitura sobre as organizações, como a inclusão dos fatores huma-
nos de cunho psicológico. Esta escola interpretou o indivíduo como um "homem
social", um ser que se comporta em pequenos grupos, não apenas de forma
individualizada como defendido pelos teóricos clássicos, mas, agora, segundo
critérios sociais e psicológicos.

Todavia, sob uma roupagem mais humanista, esta escola camuflou as
relações de dominação, obtida por meio de recompensas ou reconhecimentos de
caráter moral e social (geralmente simbólicos). Isso demonstra a continuidade da
racionalidade instrumental, comumente presente na Abordagem Clássica. BER-
NOUX (2005, p.75), ao estudar a Escola das Relações Humanas, afirmou que "a
lógica e a racionalidade continuam inteiramente do lado da direção. Esta devia
integrar na sua racionalidade o fator humano". Já TRAGTENBERG afirma que
há uma "escamoteação das situações de conflito industrial" (1992, p.82), o que
reforça ainda mais a "ideologia da harmonia administrativa". Dessa forma, a
Escola das Relações Humanas, sob um véu mais humanizador, preserva ainda,
no seu cerne, um caráter de dominação legal-racional nos moldes weberianos.

Assim, o estudo de MAYO, já num contexto de emergência de reivin-
dicações trabalhista dos anos 30, buscou "abrir espaço" às contestações indivi-
duais e grupais de forma dirigida e controlada pela direção da organização. Esta,
segundo TRAGTENBERG (1992, p.78), visava a equilibrar o estado presente
de anomia, no sentido de Durkheim 10, repondo uma espécie de "coesão social"
Houaiss, São Paulo, Objetiva, 2001).
9 MOTTA & BRESSER-PEREIRA, 2004, p.51 -61.
10 DURKHEIM, Émile. Da Divisão Social do Trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1999; As Regras do Método Sociológico. São
Paulo: Martin Claret, 2003. O autor estuda a passagem da sociedade tradicional para a moderna, identificando, como conseqüência,
a transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Isso geraria um estado denominado "anômico", isto é, um estado
em que a sociedade se encontraria doente, em que as normas sociais tradicionais estariam se desintegrando, dificultando a "coesão
social"; é um estado patológico em que se deveria empregar "remédios sociais" para restabelecer a ordem social. Ê neste sentido
que Tragtenberg toma o método funcionalista de Durkheim para explicar os estudos de Elton Mayo e comparar-lo à busca pela "har-
monia administrativa" utilizada pela Teoria da Administração. Assim, a Teoria Administrativa seria um estudo que tem por objetivo
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na organização. Neste sentido, os conflitos para a Escola das Relações Humanas
eram interpretados como "desestruturadores sociais" e deveriam ser contidos,
por meio da implantação de mecanismos de cooperação, consenso e participa-
ção, isto é, dando uma nova feição às relações laborais, sob um enfoque mais
humanístico. Todavia, não se pode esquecer que se passava de uma contenção
puramente direta para uma manipulativa, o que deu ensejo à criação de depar-
tamentos especializados nesta área, como o Departamento Pessoal e depois o
Recursos Humanos. O aparato burocrático, sob o ponto de vista weberiano, o
departamento continuou presente, na medida em que havia uma clara separação
entre as pessoas que planejam - saber-pensar - e as que executam - saber-fazer,
isto é dirigentes e dirigidos. Quanto ao caráter genético da Teoria da Adminis-
tração, Tragtenberg (1992) afirmou que a Escola das Relações Humanas herda as
características taylorista e fayolianas, escamoteando os conflitos pela manipula-
ção ao invés da contenção material e econômica. É neste ambiente das Relações
Humanas que surgem os mecanismos de participação manipulada (Tragtenberg,
1980, p.21). Técnicas estas, que proporcionam uma "falsa consciência", uma
ideologia, de que os integrantes da empresa seriam deliberativos, quando, na
verdade, apenas poderiam optar por algumas alternativas previamente selecio-
nadas pela cúpula diretiva.

Já com relação à burocracia, como um produto histórico, TRAGTEN-
BERG (apud PAES DE PAULA) entende que ela se adapta ao longo do tempo.
Desde o início do processo de industrialização no século XIX até o recente ca-
pitalismo flexível, a burocracia reinventou novas e variadas formas de controle
para garantir a produtividade e perpetuar a sua dominação. A chamada "burocra-
cia flexível" passou a se configurar como um momento de "desburocratização".
Este, na verdade, perpetuou de forma mais sutil as relações de poder e domina-
ção sob a forma de um discurso que decretou "o fim dos conflitos nas empresas
e a era da harmonia total regida pela organização pós-burocrática." (PAES DE
PAULA, 2002). Todavia, "a burocracia reinventou a hierarquia e sofisticou os
mecanismos de controle, tornando suas tentativas de harmonização das tensões
entre capital e trabalho ainda mais disfarçadas, reduzindo as possibilidades de
emancipação humana na esfera das organizações." (id.). A flexibilização possi-
bilitou à burocracia uma maior agilidade de responder às demandas do mercado,
sob a forma de uma "estrita vigilância operada via novas tecnologias de infor-
mação, onde os sistemas burocráticos de supervisão se adaptam às mais diferen-
tes circunstâncias." (id.). Isto é, o controle de ponto passa a ser substituído pelo
controle por meio da tela do computador, pelos acessos a sites etc. Tudo isso,
tem como leitmotive (fio condutor) a complexa e contínua busca por uma maior
racionalização e eficiência produtiva.

Considerações Finais

A burocracia tornou a forma organizacional predominante, a partir do
período moderno, o que proporcionou um contínuo processo de racionalização
e de busca por maior eficiêricia no produzir e no trabalhar, ou seja, de se viver. A

restabelecer a ordem e a paz no interior das organizações, isto é, a coesão organizacional. A expressão "coesão social" é também
freqüentemente utilizada por FAYOL em seus estudos.
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sociedade passa a se guiar de acordo com os critérios da racionalidade, em espe-
cial pela ciência moderna ". No início do capitalismo moderno, com a industria-
lização em emergência, passou-se a demandar por preceitos teórico-científicos
que conduzissem as organizações a uma maior eficiência. Neste momento, surge
a Teoria da Administração, enquanto uma ciência social aplicada, que tem por
finalidade elaborar teorias capazes de operacionalizar a estrutura burocrática, a
partir de então disseminada em toda a sociedade.

TAYLOR, FAYOL E MAYO, os precursores da Ciência da Administra-
ção, propõem meios de "harmonizar" as relações entre empresários e trabalha-
dores, usando da prerrogativa científica para escamotear os conflitos dentro de
uma organização, tanto de forma econômica (pagamento por produção) como
manipuladora (participação dos trabalhadores no processo decisório). Assim, a
teoria administrativa passou a exercer uma função de "colocar a burocracia para
funcionar", num linguajar coloquial. E, mais do que isso, doando o seu "código
genético" às novas e recentes teorias administrativas. Sobre isso, TRAGTEN-
BERG sintetiza da seguinte forma:

o capitalismo industrial, estruturando a empresa buro-
crática, encontrou, nos vários modelos da Teoria Ge-
ral da Administração, de Taylor aos estruturalistas ou
sistêmicos, um modelo explicativo, no século XX, a
transição das sociedades fundadas no capitalismo libe-
ral para o capitalismo monopolista e a emergência da
burocracia como poder funcional e político, elemen-
to típico no plano meramente formal das civilizações
orientais. (1992, p.21 -grifo nosso)

Esta citação acima nos leva a refletir ainda mais sobre os desafios e
perigos impostos pela burocracia, com sua marcante relação de dominação e
mais cautelosamente sobre as possíveis formas de emancipação humana, que
garantiriam uma relação de igualdade entre os indivíduos.
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