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Humanismo e mudança organizacional*

Sergio Proença Leitão**
Valdir de Jesus Lameira***

Parece haver crescente desconforto com os pressupostos
tradicionais sobre seres humanos nas ciências sociais em geral.

Nord e Fox (2004:186)

S U M Á R I O : 1. Introdução; 2. A concepção de humanismo; 3. Bases teóricas para
a mudança; 4. Manifestações recentes de orientação humanista; 5. O perfil do
novo paradigma; 6. Os temas do humanismo na teoria organizacional; 7. Consi-
derações finais.

S U M M A R Y : 1. Introduction; 2. The concept of humanism; 3. Theoretical bases for
change; 4. Recent humanistic oriented manifestations; 5. Profile of the new paradigm;
6. Humanistic subjects in organizational theory; 7. Final remarks.

P A L A V R A S - C H A V E : humanismo; mudança transformadora; novo paradigma.

K E Y  W O R D S : humanism; transforming change; new paradigm.

Este artigo argumenta que uma transformação paradigmática foi iniciada na teoria e
na prática da administração e que o paradigma emergente tem orientação humanista.
Apresenta evidências encontradas na literatura, contribuições teóricas importantes e
os novos temas trazidos para a teoria organizacional. A possibilidade de uma visão
metaparadigmática é também discutida.

Humanism and organizational change
This article argues that a paradigmatic transformation has begun in administration
theory and practice, and that the rising paradigm has a humanistic orientation. It
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presents evidence found in literature, important theoretical contributions and the
new subjects brought to organizational theory. The possibility of a meta-paradig-
matic view is also discussed.

1. Introdução 

É pouco comum, nos campos da administração pública ou de empresas, professores
e pesquisadores mostrarem consciência do paradigma que os orienta em seu traba-
lho. Identificar-se como funcionalista ou interpretativista na apresentação de um cur-
so de pós-graduação não é comportamento usual, sobretudo àqueles que seguem o
paradigma dominante. A reprodução é a natureza da estrutura social cognitiva hege-
mônica e nela não há preocupação com a mudança, salvo no que se refere a ajustes e
adaptações necessárias à instabilidade do mundo dos negócios. A consciência ou a
inconsciência que se tem da postura epistêmica adotada é parte do problema da mu-
dança. Tanto o desconhecimento da visão que se tem, quanto o apego aos seus pres-
supostos, induzem a uma postura cognitiva conservadora, de que a universidade tem
sido freqüentemente acusada.

No campo dos estudos organizacionais, onde seus próprios limites são fixa-
dos pela corrente majoritária funcionalista, isso assume uma postura que dificulta a
prática da reflexão constante e criativa sob a forma como entendemos o conhecimen-
to da gestão. Como não existe descontinuidade entre conhecimento, aprendizagem e
mudança (Leitão e Rousseau, 2004), forma-se um mecanismo de realimentação do-
minantemente acrítico através de gerações de professores e pesquisadores, que pro-
tege o stablishment , pois a mudança aceita é meramente adaptativa.

Por este e outros motivos, como as práticas de poder na ciência e na acade-
mia (Demo, 2001:17), a substituição de uma visão hegemônica por outra ocorre ao
longo de amplos períodos de tempo. Romper com um paradigma que, como toda
forma de conhecimento, é centrado no passado (Krishnamurti,  1999:20) é uma ques-
tão tão difícil quanto crucial, quando se pensa em mudanças que transformem a vi-
são dominante e a ideologia que lhe dá sustentação e naturalidade. Trata-se de
mudar valores, crenças, premissas e pressupostos de conhecimento que alimentam
os significados que damos às coisas e dão sustentação à ordem vigente. Além dos
múltiplos interesses envolvidos. 

Em face de tais dificuldades é aceitável que tal ruptura siga um processo de
ganhos incrementais, onde uma visão de mundo alternativa, preexistente, conquiste
espaços até a substituição da posição hegemônica por outra, mantida a coexistência
com as correntes minoritárias, ou ainda possibilitando a emergência de metaparadig-
mas (Gioia e Pitre, 1990), que a complexidade e diversidade da vida humano-social
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requer quando se quer compreendê-la. Há indícios de que estamos atravessando um
processo de mudança dessa natureza.

A partir do início dos anos 1990 vêm aumentando os textos que apontam a
necessidade de um novo paradigma para a teoria e a prática dos negócios. Os argu-
mentos são múltiplos, baseados, em suas linhas gerais, na idéia de esgotamento do
velho paradigma, tendo o termo aqui sentido múltiplo, porque engloba tanto o mo-
dernismo e o positivismo quanto o funcionalismo. E também na convicção de que,
a esta altura da história, não há mais esperanças de que o velho paradigma possa
resolver os dilemas que ele próprio ajudou a criar. Seu lado destrutivo — pois não
se nega o criativo — gerou crises sociais, ambientais, morais e outras formas de-
correntes da mãe de todas as crises, que é a crise de percepção (Capra, 1999), a cri-
se do próprio conhecer.

Uma nova orientação vem sendo proposta, envolvendo diversos aspectos da
gestão, por autores vinculados à academia e/ou aos negócios; de forma mais expres-
siva pelos pertencentes a instituições como o Clube de Roma, a World Business
Academy, a École des Hautes Études Commerciales ou o Institute of Noetics Scien-
ces.

Entre os livros mais conhecidos com essa proposta de mudança, estão: Glo-
bal mind change, de Willis Harman; Creative work, de Harman e Hormann; The new
paradigm in business, de Ray e Rinzler; New traditions in business, de John Renes-
ch; Creative business, de Ray e Meyers; The creative edge, de William Miller; The
healthy company, de Bob Kosen; The fifth discipline, de Peter Senge; In the Shadow
of organization, de Robert Benhart; The organization of hypocrisy, de Nils Brun-
son; The aquarian conspiracy, de Marilyn Ferguson, todos nos Estados Unidos. No
Canadá surgiram L’individu dans l’organization, coordenado por Jean-François
Chanlat, e Le management entre le tradition et renouvelement, de Omar Aktouf. São
também propagadores de mudança textos sobre responsabilidade social corporativa,
economia de comunhão e economia solidária.

Na maior parte desses livros se adota a expressão “novo paradigma”, mas sem
especificar esses paradigmas. Identificam, por vezes, as lideranças científicas que
ajudaram a construir esse novo paradigma, referindo-se a Albert Einsten, Ilya Prigo-
gine (física e química), os pensadores da escola de Frankfurt, Jacques Derrida, Mi-
chel Foucault (filosofia), Charles Darwin (biologia), Sigmund Freud (psicanálise).
Mas raramente nomeiam o novo paradigma e, quando o fazem, é citado o humanis-
mo, mais particularmente entre autores canadenses e franceses. Outras vezes pro-
põem a substituição da física mecânica pela física quântica e uma visão mais
orgânica das empresas, substituindo a referência na engenharia pela referência na bi-
ologia.

O propósito deste ensaio acadêmico é discutir evidências de que o novo para-
digma emergente tem orientação humanista. E o faz, a partir dos argumentos contidos

Leitão-Lameira.fm  Page 733  Wednesday, October 19, 2005  4:23 PM



734 Serg io  P roença  Le i t ão  e  Va ld i r  de  Je sus  Lamei r a

R A P Rio  de  Jane i ro  39(3) :731-51 ,  Maio / Jun .  2005

nos textos que propõem a mudança paradigmática e nas contribuições teóricas mais im-
portantes, incluindo a natureza das críticas sobre a situação das organizações sociais e
do planeta. A possibilidade do desenvolvimento de uma postura metaparadigmática
para a teoria organizacional também é discutida.

Com tal propósito em mente, tomam-se como referência o conceito filosófico
de humanismo e as correntes modernas que o representam, além das características
do paradigma humanista radical, conforme definidas por Burrel e Morgan (1982).
Mas consideradas as limitações dessa tipologia, baseada em quatro categorias estáti-
cas e simplificadoras da realidade, conforme veio a reconhecer Burrel (1999), poste-
riormente, sobretudo pela idéia de incompatibilidade entre paradigmas ali
apregoada. Estamos aqui flexibilizando o conceito de paradigma por entender que
estruturas cognitivas compartilhadas (o que são essencialmente os paradigmas em
sua intenção conceitual) têm permeabilidade. Se assim não fosse, assumiríamos
sempre posturas radicais, ou seja, na perspectiva da biologia cognitiva, de Maturana
(2001:42), operaríamos sempre no campo da “objetividade sem parênteses”, pensan-
do e agindo como se tudo que dizemos é válido em função de algo independente de
nós. Seria o campo do dogma, das verdades absolutas onde se está conosco ou con-
tra nós. A incompatibilidade de estruturas cognitivas é incompatível com nossas ca-
racterísticas humanas, considerando inclusive nossos freqüentes exercícios da
contradição. Sem a permeabilidade não aceitaríamos os outros ou a nós próprios e as
formas divergentes de pensamento coletivo como se fossem regra sem exceção. Um
paradigma não pode delimitar ou fixar a experiência humana, porque esta é mutável
e fluida, como é o próprio conhecimento dela. Pode representar diferentes focaliza-
ções dessa experiência, mas não totalmente incompatíveis, pois quebraria nossa ma-
neira de ser.

As reflexões aqui contidas procuram seguir a linha de uma administração políti-
ca, disciplina que toma como objeto da gestão todo conhecimento que facilita a vida
coletiva; de caráter crítico e dialógico (crítica e contracrítica), aceitando uma comuni-
cação intersubjetiva conivente com a lógica e a razão do conhecimento formal. Disci-
plina capaz de pensar criticamente a política cognitiva estabelecida, contribuindo para
a reconstrução do conhecimento administrativo e que consideramos introduzida no
Brasil, pelos trabalhos de Guerreiro Ramos e Fernando Prestes Motta.

2. A concepção de humanismo 

As definições de humanismo são muitas, embora se possam identificar nelas ele-
mentos comuns. Uma das definições coletadas por Abagnano (1999) identifica-o
como “qualquer movimento filosófico que tome como fundamento a natureza huma-
na ou os limites e interesses do homem”. Lalande (1999) identifica-o como um mo-
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vimento espiritual representado pelos “humanistas” do Renascimento, caracterizado
por um esforço para realçar e valorizar a dignidade do espírito humano, reatando la-
ços entre a cultura moderna e a antiga. Os dois autores referenciam-se no grego Pro-
tágoras para lembrar que na visão humanista o homem é tomado como a medida de
todas as coisas. Em termos mais modernos e, na expressão de Mauriac, isto significa
que “importa sobretudo valorizar o homem” (Lalande, 1999). Nessa perspectiva, e
no âmbito de uma economia neoliberal, o homem deixa de ser meio, mero fator de
produção subordinado aos interesses do capital e da técnica para ser o fator central
de todo o processo produtivo.

A visão humanista é uma concepção do homem que o reconhece como ser to-
tal, formado de corpo e alma, dotado de historicidade e de naturalidade, ou seja, um
ser que necessita conhecimento da natureza para ter uma vida saudável. Tal concep-
ção de vida (política, econômica, ética), no conjunto de definições reunidas pelos
dois autores, pode ser resumida em expressões e palavras-chave que a qualificam: ser
natural, ser total, interesses e limi-tações do homem, historicidade, dignidade, espiritu-
alidade, ordem humana, salvação humana, valorização do homem.

Tais expressões estão presentes nas grandes vertentes do humanismo moder-
no, com eventuais diferenciações de ênfase: o racionalismo, o existencialismo, o
marxismo e o cristianismo, passando pelo ateísmo de Nietzsche (Etcheverry, 1958).
Cada uma dessas vertentes tem sua idéia-força, mas todas convergem para um ponto
comum que é a salvação do homem pelo homem, seja considerado este, ou não, ima-
gem de Deus. E auxiliam a identificar a presença de uma perspectiva humanista nas
propostas de empresários e acadêmicos para uma mudança paradigmática.

Essas expressões não constam, explicitamente, da concepção de humanismo
radical de Burrel e Morgan (1982). Os dois autores estavam mais preocupados em
definir as raízes epistêmicas mais próximas daquele paradigma, como o existencia-
lismo francês, a teoria crítica e o individualismo anarquista. E nessa visão do huma-
nismo como um paradigma ele é uma abordagem do conhecimento científico
antipositivista em sua epistemologia, nominalista em sua ontologia, ideográfico
quanto à metodologia e voluntarista quanto à natureza humana. Tal “enquadramen-
to” não está presente nos textos de empresários, mais preocupados com as ações que
levem à transformação, mas pode aparecer em textos acadêmicos que explicitam
uma estrutura cognitiva básica aceita por esse paradigma científico subjetivista e
voltado para a transformação, donde o termo “radical” adotado por aqueles autores.

Um aspecto que merece referência é o significado dado ao termo “espiritual”
nessas definições de humanismo, pois ele tem sido associado historicamente à reli-
gião. Esse sentido tem mudado ante o crescente número de pessoas que buscam pa-
drões alternativos de espiritualidade por caminhos próprios. Lembram Elkins e co-
autores (1988) que a psicologia também tem buscado uma abordagem mais ampla do
humanismo para entender o significado de “espiritualidade” de forma mais sensível.
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São os caminhos trilhados pela psicologia transpessoal, que começa a penetrar o
campo dos estudos organizacionais com Gustavsson (2001 e 2003) ou com Hawkins
(1991), ou ainda na ciência em geral em Baruss (2001) ou em Beichler (2001). Em
sentido não-religioso, portanto, espiritualidade é uma dimensão da experiência hu-
mana que inclui perspectivas, sentimentos, intuições, premonições e outras capaci-
dades da consciência transcendente, existentes, ou potencialmente existentes, em
todos os seres humanos. A corrente humanista engloba, portanto, o espiritualismo
materialista e o espiritualismo religioso.

3. Bases teóricas para a mudança

A proposta comum a todos os autores citados envolve mudança de mentalidade. Apon-
ta para a substituição da estrutura social de cognição dominante e da rede de significa-
dos que a acompanha, construída pelas visões modernista, positivista e funcionalista
do mundo humano-social e mantida por uma estrutura social e de poder (Leitão e
Rousseau, 2004). Indica, portanto, a necessidade de uma mudança transformadora, o
que significa a substituição do paradigma dominante e da ideologia que lhe dá susten-
tação.

No campo teórico, algumas contribuições para as ciências humano-sociais
apontam na mesma direção e, de forma implícita ou explícita, sustentam as posições
dos autores orientados para a mudança transformadora. Essas contribuições forne-
cem ferramentas analíticas para o processamento da mudança.

Alguns marxistas, como Benson (1977), sustentam que as organizações soci-
ais são importantes instrumentos de dominação nas sociedades industriais avança-
das e qualquer esforço para mudar esse quadro de dominação terá de passar pela
dimensão organizacional. Outros analistas não-marxistas concordam com essa posi-
ção, ante o crescente enfraquecimento do Estado diante das grandes corporações,
ressalvando, no entanto, que essas organizações devem ser empresariais por terem
mais flexibilidade e adaptabilidade do que as burocracias governamentais.

Do ponto de vista metodológico a dialética é apontada como capaz de propor-
cionar a necessária visão crítica e emancipatória para a humanização das condições
de trabalho. Benson (1977), um dos pioneiros no esforço de deslocamento da crítica
social marxista para o campo dos estudos organizacionais, afirmava que os estudos
organizacionais não estavam suficientemente maduros para lidar com as mudanças
transformadoras que a forma neoliberal de organização da produção e suas unidades
produtoras requerem. Aquele autor sustenta que a visão dialética pode fornecer um
instrumento capaz de explicar os processos de produção, reprodução, manutenção e
destruição das formas organizacionais, usando os processos sociais subjacentes. A
dialética valoriza o processo de transformação permanente de arranjos sociais em
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outros arranjos, possibilitando identificar os princípios explicativos do surgimento e
desaparecimento das ordens sociais. Ela tem, portanto, grande capacidade de diagnósti-
co da mudança.

A dialética marxista tem sido associada ao paradigma estruturalista-radical,
com sua vocação objetivista, mas tem sido o instrumento analítico de mudança
menos utilizado nos estudos organizacionais, onde tem encontrado ponderáveis re-
sistências. Mostrou, todavia, seu potencial analítico, associado à psicanálise, na co-
nhecida obra de Pagès e seus associados: O poder das organizações.

Outra corrente teórica, a pós-modernista, apoiada no desconstrutivismo de Jac-
ques Derrida e nas micropráticas de poder, de Michel Foucault, entre outras contribui-
ções de seu método genealógico, veio afirmar que o funcionalismo modernista,
isoladamente, não constitui estilo de pensamento adequado para compreender e, con-
seqüentemente, administrar os problemas da mudança transformadora. O surgimento
dessa perspectiva teórica na pesquisa organizacional se deve à desilusão com um tra-
balho supersimplificado, frustrante e substancialmente irrelevante, que a ciência mo-
derna oferece em seus modelos mecanicistas de comportamento humano e seu
menosprezo ao que é subjetivo para favorecer as técnicas quantitativas (Kilduff e
Mehra, 1997).

O pensamento pós-moderno privilegia o movimento, a emergência e a transfor-
mação, assume o “tornar-se” ao invés do “estar” da visão funcionalista ou da estrutural-
sistêmica, embora não exclua, necessariamente, a abordagem moderna aos fenômenos
humano-sociais (Chia, 1995). Deve, na realidade, com-plementá-la, porque o que é esta-
do (estrutura) precisa do que é movimento (processo), para o entendimento de nossa hu-
manidade. Além disso, tal perspectiva teórica assume uma visão política ao diferenciar
a inclinação para o “manter” da visão modernista, da inclinação para o “mudar” da pers-
pectiva pós-moderna, indispensável ao entendimento da vida associada e das mudanças
que nela se processam. Ela vem orientando um número significativo de pesquisas.

Uma terceira perspectiva teórica, capaz de acrescer conhecimento ao entendi-
mento de nossa humanidade e da mudança, é a teoria crítica, oriunda da escola de
Frankfurt e do pensamento de Jürgen Habermas. Ela é relacionada ao paradigma hu-
manista radical.

Essa perspectiva responsabiliza a visão modernista pela instrumentalização
das pessoas, mascarando sua natureza substantiva, como também da natureza, ao
privilegiar um conhecimento técnico-científico acrítico e resultados sempre mensu-
ráveis por critérios econômico-financeiros. Levou ao domínio das soluções técnicas
para problemas humano-sociais complexos, que não podem ser avaliados por uma só
ótica (Alvesson e Deetz, 1997).

Os teóricos críticos, em suas preocupações com a condição humana, propõem
sociedades e locais de trabalho, livres de dominação, onde seus membros tenham opor-
tunidades iguais para contribuir para a produção de ecossistemas adequados às necessi-
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dades humanas e ao desenvolvimento de todos (Alvesson e Deetz, 1997). Seus adeptos
também denunciaram a transformação das questões práticas da vida organizacional em
questões técnicas, sendo a técnica usada como meio de controle.

A Teoria Crítica surgiu como um método geral de análise aplicável aos estudos
organizacionais, possibilitando o exame de temas relevados pelas abordagens empírico-
analíticas (positivistas), como o poder, a desumanização da pessoa e a degradação ambi-
ental (Steffy e Grimes, 1986). Como as duas correntes anteriores, está preocupada com a
mudança, no que a hermenêutica e a fenomenologia, que a antecederam, não tiveram su-
cesso (Steffy e Grimes, 1986).

Essas três correntes de pensamento crítico ao paradigma dominante ainda são
minoritárias no campo dos estudos organizacionais, mas ali vêm lançando sementes
de transformação, sobretudo no campo da metodologia de pesquisa qualitativa, que é
essencial à compreensão do fenômeno humano. E fornecendo bases teóricas, para as
propostas de mudança transformadora, que a crise socioambiental por que passa o
planeta requer; inicialmente com muita dificuldade, hoje com mais regularidade,
elas penetram as principais revistas de estudos organizacionais.

As três assumem uma postura explicitamente humanista, porque preocupadas
com a dominação do capital e da técnica sobre uma pessoa, crescentemente instru-
mentalizada. Elas reivindicam a inserção do homem em ecossistemas compatíveis
com as necessidades humanas; reconhecem a historicidade da pessoa e a necessida-
de de um ordenamento social propiciador de dignidade e valorização do indivíduo
no trabalho. Mas não são as únicas a fornecer massa crítica para projetos de mudan-
ça.

4. Manifestações recentes de orientação humanista

Existem outras manifestações do pensamento humanista, penetrando diretamente os
estudos organizacionais e práticas empresariais, que merecem referência, mesmo
que sumária. Envolvem quatro situações distintas: tanto as teorias sobre aprendiza-
gem organizacional, quanto as teorias e experiências com responsabilidade social
corporativa de visão substantiva, a presença da doutrina cristã em projetos empresa-
riais e os primeiros esforços de transposição da biologia cognitiva para o campo da
gestão de empresas.

As teorias sobre aprendizagem organizacional, tanto na corrente da organiza-
ção de aprendizagem (OA) quanto na corrente da aprendizagem organizacional (AO),
mostram preocupação com o desenvolvimento da pessoa e sua maior autonomia em
seu ambiente de trabalho, introduzindo uma concepção menos autoritária da gestão.
Há que se dissociar entre as que têm uma visão dominantemente instrumental e as
que mostram um claro ângulo moral, na colcha de retalhos que forma o corpo teóri-
co sobre aprendizagem na empresa. Muitas dessas propostas incluem transforma-
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ções significativas nas filosofias e práticas da gestão, tão significativas que o
fundador da corrente de OA, Peter Senge, previu serem necessárias duas décadas de
esforços contínuos para implementação desse conceito de organização produtiva. A
preocupação com a pessoa nessas contribuições teóricas chega, por vezes, ao nível
da espiritualidade (Hawkins, 1991), sendo que no caso de Peter Senge, de forma im-
plícita, refletindo sua formação zen-budista.

A aprendizagem para a neurobiologia é o processo fundamental da vida cole-
tiva (Maturana e Varela, 1995) e, em sua concepção filosófica e pedagógica, se ba-
seia em valores substantivos (morais e críticos) sem deixar de ter seu necessário lado
instrumental. E obriga a rever pressupostos de conhecimento organizacionais e indi-
viduais, sendo estes mais inconscientes que os primeiros (Brown, 1990), o que cons-
titui ponderável dificuldade para sua implantação. Por outro lado, como aprender
não se dissocia de mudar, esse tipo de conceito de organização é, em si, um conceito
de “organização de mudança”. Como observam Montuori e Purser (1996), um pro-
cesso contínuo de aprendizagem sobre a natureza da relação sistema/ambiente (um
requisito da filosofia humanista) introduz uma desordem criativa na ordem organiza-
cional para levá-la à definição de metas coletivas mais realistas.

A concepção de organizações que aprendem envolve um conjunto disperso de
visões teóricas em contraposição a poucas experiências empresariais efetivamente
consolidadas. Já o caso do movimento de responsabilidade social corporativa (RSC)
comporta maior equilíbrio entre contribuições teóricas e vivências empresariais, in-
clusive no Brasil, onde existe uma associação que congrega essas empresas.

A RSC provém de uma filosofia moral, sustentada por argumentos éticos e
preocupada com objetivos empresariais sustentáveis. Sua premissa é de que os ge-
rentes têm obrigações éticas com a sociedade, o que requer atenção a outros relacio-
namentos que não apenas com os acionistas. A capacidade das empresas envolvidas
nesse movimento para alcançar seus objetivos sociais ou ambientais é variável.

Do ponto de vista teórico e a partir da conhecida tipologia de William Frede-
rick (1998), é no último nível de evolução desse conceito que sua inclinação huma-
nista se torna mais evidente. Esse quarto nível, identificado por CSR4, engloba não
só componentes de níveis anteriores, como correção moral nas ações e políticas, mas
também a visão de cosmos, de ciência e de religião na vida empresarial. Nesse nível
as dimensões natural e espiritual do homem são incorporadas nas operações da em-
presa, chegando à concepção mais próxima das características do humanismo antes
identificadas.

No que se refere à influência cristã na condução dos negócios, o exemplo
mais significativo é o do projeto de economia de comunhão (Gonçalves e Leitão,
2001; Almeida e Leitão, 2003; Brandalise, 2003; Pinto, 2004), onde os quatro evan-
gelhos e a doutrina social da Igreja constituem a fundamentação para as práticas de
negócios e sobretudo para a condução das relações interpessoais e interinstitucio-
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nais. O projeto foi lançado no Brasil, em nível mundial, em 1991, havendo hoje cer-
ca de 800 empresas espalhadas pelos cinco continentes, das quais 112 no Brasil, a
maioria de pequeno porte. O crescimento das empresas brasileiras de 1991 a 2004
supera 90%.

Outros movimentos cristãos de menor presença seguem caminho similar, pre-
ocupados enfaticamente com a humanização das condições de trabalho para dirigen-
tes e dirigidos. No caso da economia de comunhão não existe uma teoria
organizacional que a apóie. O crescente número de dissertações e teses, principal-
mente na Itália e no Brasil, começa a fornecer suas bases teóricas que, provavelmen-
te, estarão centradas no campo da gestão de pessoas, particularmente em uma nova
teoria de relacionamentos, diferenciada da teoria dos stakeholders (Pinto, 2004).

O caso da biologia cognitiva, com sua nova cosmovisão do universo humano
e que se fundamenta na teoria dos sistemas vivos de Humberto Maturana e Franscis-
co Varela (1995 e 2002), tem outra característica. Ela está trazendo uma nova com-
preensão do ser humano e de suas necessidades naturais e sociais; as primeiras
fundadas no operar do sistema nervoso, como seres biológicos e fisiológicos que so-
mos, e a segunda, no princípio explicativo da vida associada, que é a aceitação do
outro, conceito correspondente ao conceito cristão de amor (Maturana, 2001:66). A
biologia do conhecimento, que tem sua origem na neurobiologia, não vê desconti-
nuidade entre o social, o humano e suas raízes biológicas. Não desvincula o indivi-
dual do social e do ambiental, o que parece ser o grande erro de perspectiva da
psicologia organizacional e industrial funcionalista.

Começam a emergir estudos organizacionais apoiados em insigths sugeridos
por essa teoria, que apresentam novas possibilidades de compreensão do comporta-
mento humano na empresa e na sociedade como um todo (Leitão e Rousseau, 2004). 

A biologia do conhecimento tem também conexões com o paradigma inter-
pretativista, através do conceito associado de rede de interações lingüísticas, implíci-
ta na expressão de Maturana (2001:27): “mais do que nosso meio de comunicação, a
linguagem é o espaço relacional onde se situa nossa autoconsciência”. Para Matura-
na e Varela (1995:21) o conhecimento é uma efetividade operacional na existência
de todo ser vivo e os fenômenos sociais, a linguagem, a aprendizagem e a autocons-
ciência estão a ele associados. Junte-se a isso a máxima da biologia cognitiva de que
“vida é igual a conhecimento” e a referência à importância do mundo de significados
que construímos (Capra, 2002:103) naquela teoria e somos levados a sugerir que
também o socioconstrutivismo crítico, com seu interesse em desvendar como as ex-
pressões humanas operam (Schwandt, 1994:189), pode contribuir para um caminho
de investigação metaparadigmático (Gioia e Pitre, 1990) a partir de um metanível hu-
manista. É o que os primeiros contatos com a biologia cognitiva estão sugerindo
(Leitão e Machado, 2004).
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Essa nova contribuição da biologia tem maior capacidade contributiva para o
conhecimento do ser humano e sua integração com o ambiente em que vive do que a
contribuição anterior, a Teoria de Sistemas, com suas conhecidas limitações. Inclusi-
ve a de não ser uma teoria de mudança, conforme a crítica de Montuori e Purser
(1996). Maturana e Varela, todavia, não seguem uma abordagem sistêmica moder-
na, mas sim pós-moderna (Montuori e Purser, 1996), o que traz nova força analítica
àquela teoria.

Em suma, existem alternativas teóricas em desenvolvimento e práticas opera-
cionais já iniciadas na busca por um novo paradigma que transforme aspectos da atu-
al organização do sistema de produção e distribuição de riqueza, fundamentalmente
os ligados à participação das pessoas na organização do trabalho e nos resultados do
processo produtivo. Pode-se assim dizer que foi iniciada a caminhada para um capi-
talismo transformado.

5. Perfil do novo paradigma

Embora Ray e Rinzler (1993:205) afirmem ser difícil, se não impossível, determinar
o que o novo paradigma é, quando se está no meio de uma mudança paradigmática,
alguns autores têm se dedicado a descrever as características gerais dessa nova visão
de mundo. Em linhas gerais, acadêmicos e/ou empresários que colaboraram para a
identificação desse perfil nos livros acima referenciados utilizam argumentos onde
não é difícil perceber os laços com o humanismo:

A humanidade está evoluindo para além da percepção sensorial e o mundo do
novo paradigma vai refletir os valores dessa nova sensibilidade e consciência
nascentes, levando aos negócios novos valores, sentido de poder, de proprieda-
de, produtividade e lucro.

(Gary Zukav)

O novo paradigma terá uma visão mais holística de mundo, baseado em uma
nova consciência ecológica profunda.

(Fritjof Capra)

O novo paradigma trará uma nova síntese das tradições científicas, religiosas e
espirituais. Evoluirá da Física clássica para a perspectiva dos sistemas orgâni-
cos da Biologia e da Ecologia.

(Hazel Henderson)
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No novo paradigma, os negócios serão tratados como “assunto comunitário”,
onde só os responsáveis progridem. Na nova organização, a administração ba-
seada no medo será substituída pelo cuidado com as pessoas.

(Marjorie Kelly)

A organização-aprendizado criará habilidades e instrumentos que melhoram
o desempenho à maneira de um artista ou de um praticante espiritual.

(Peter Senge)

Uma das características mais significativas do novo paradigma será a busca de
sentido e de objetivos mais elevados no trabalho.

(Marilyn Ferguson)

Os objetivos abrangentes do novo paradigma são o despertar e o desenvolvi-
mento dos indivíduos com o incremento dos serviços prestados à comunidade.

(Ray e Rinzler)

O emprego existe antes de mais nada para o autodesenvolvimento, e a preocu-
pação com a produção de bens e serviços passa a ser secundária.

(Harman e Hormann)

O novo paradigma vai comportar a idéia de afeto no ambiente de trabalho, de
lucro não prioritário e já existem empresas que estão comprando essa idéia.

(John Renesch, citando artigo da revista Fortune)

Essas previsões de “visionários” do novo paradigma, extraídas aleato-
riamente de alguns dos textos citados, deixam transparecer uma clara intenção de va-
lorizar o ser humano. São manifestas preocupações com o ciclo destrutivo em que o
velho paradigma mergulhou o planeta. O que não se pode ignorar, ante notícias
como a publicada no jornal O Globo de 27 de março de 2005, em sua editoria de ci-
ência, que diz estar o planeta se aproximando de uma catástrofe ambiental, a partir
de “detalhado estudo sobre o estado da Terra”, feito por 1.300 cientistas de 95 paí-
ses. Dois terços dos ecossistemas estudados “sofreram terrivelmente ao longo dos
últimos 50 anos”. O problema é que notícias dessa natureza estão se tornando cada
vez mais freqüentes na mídia e constituem fonte de pressão sobre os preocupados
com a questão humana porque esta não se separa da questão ambiental.
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Espoliação do meio ambiente como se este fosse inexaurível, visão de curto
prazo e pessoas tratadas como se fossem máquinas são consideradas características do
velho conceito de gerenciamento. Mas Renesch (1993:9) afirma ser possível questio-
nar antigas convicções sobre como conduzir os negócios e superar a crescente incoe-
rência entre ideais, valores pessoais e aqueles processos de exploração do mundo de
negócios. Expressões como “rumo insustentável que tomou a sociedade moderna”,
“criação de organizações saudáveis”, “comunhão”, “valores verdadeiramente huma-
nos”, ou ainda “valores espirituais convivendo com a realidade econômica”, são en-
contradas ao longo de seu livro em diferentes autores.

Dois expoentes da corrente humanista, Marilyn Fergusson, conhecida por seu
trabalho frente ao Brain/Mind Bulletin, jornal de neurociências editado na Califór-
nia, e Willis Harman, do Institute of Noetic Sciences, têm entre seus principais pres-
supostos do novo paradigma temas relacionados ao comportamento humano:

Pode parecer estranha a referência ao término do patriarcalismo, em Har-
man, mas Maturana (2001:69) atribui a origem da competição à cultura patriarcal:
é cultural, portanto, enquanto a cooperação tem fundamento biológico.

Em síntese, preocupações com a condição humana estão aí expressas de for-
ma direta ou indireta. Os dois autores, como outros, acreditam que os primeiros pas-
sos no sentido desse novo paradigma já estão sendo dados.

Por outro lado, entre as empresas consideradas, por diferentes autores, como
já tendo iniciado esse processo de transformação a caminho de um novo paradigma
estão: Semco; Carvest Fund; Amex Life Insurance; New Hope Communications;
North American Tool and Die; Ben & Jerry’s Homemade Ice Cream Inc.; General
Motors (Fremont); Promon Tecnologia S.A.; National Payment Network; Working

Marilyn Ferguson Willis Harman

Consumo apropriado Consciência ecológica

Cooperação com a natureza Paz e segurança comum

Sentido de mudança Crenças transmaterialistas

Valores humanos transcendem “vitórias” Responsabilidade social

Valores espirituais transcendem lucros Pluralismo cultural

Convivência entre razão e intuição Capacitação de pessoas

Tecnologia como meio Visão totalizante

Flexibilidade, criatividade, trabalho gratificante Fim do patriarcalismo
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Assets Funding Service; Body Shop; Des Moines Water Works; Benoit; Johnsonvil-
le-Sausage; Kimberley-Clark, Forbo; Cascades Inc.

Essa lista poderia ser ampliada com empresas que se destacam no campo da
Responsabilidade Social Corporativa e as do projeto de economia de comunhão.

Land e Jarman (1993:225), quando descrevem seu modelo de transformação
de três fases, constatam que existem poucas empresas bem-sucedidas na fase três
(mais alto nível de transformação) e as que o foram são, na maior parte, empresas
de pequeno porte e periféricas, ou divisões de grandes corporações, como a Palo
Alto Group, da Xerox, ou a fábrica Saturn, da General Motors.

Algo similar pode ser constatado no caso das empresas de economia de comu-
nhão, onde a maioria é de pequeno porte, parecendo indicar que a transformação pa-
radigmática está começando pelas pequenas empresas. O que ocorre com essa
vanguarda empresarial proativa na mudança é, provavelmente, o que Gustavsson
(2001) definia como resultado de um processo endógeno gerado pelos indivíduos em
seus níveis interiores de consciência e não algo que vem do ambiente, como se este
fosse exterior ao indivíduo. No caso das empresas de economia de comunhão, a lide-
rança de seus empresários com forte visão espiritual do mundo é fator fundamental
na condução da mudança (Pinto, 2004). Na realidade, a ambição daquele projeto é
mudar as empresas, para mudar a economia e, então, mudar o mundo. E o curioso é
que elas não só estão sobrevivendo ao jogo bruto do mercado, como levando novas
formas de relacionamento a seus stakeholders.

6. Os temas do humanismo na teoria organizacional

O exame de livros e revistas acadêmicas permite identificar duas categorias de te-
mas que a corrente humanista está introduzindo na teoria organizacional: temas já
tratados pela corrente funcionalista e temas novos, ignorados, ou marginais, na
corrente dominante. Em uma categoria ou outra, o foco dos autores identificados
com a visão humanista é o indivíduo. Enquanto a corrente funcionalista dividiu os
estudos organizacionais em três áreas de análise — o indivíduo, o grupo e a orga-
nização —, os autores humanistas consideram o indivíduo o centro de todas as coi-
sas. Pressupõe-se que, compreendendo o indivíduo, compreender-se-á toda a vida
associada. Mas um indivíduo contextualizado, pois o humano não se separa do so-
cial nem do ambiental.

E tal preocupação não delimita o que é ou não campo dos estudos organizaci-
onais, aceitando-se contribuições de diversas áreas, como psicologia, psiquiatria, bi-
ologia, neurofisiologia e outras ciências que, por vezes, representantes ortodoxos da
corrente dominante consideram fora do interesse dos estudos organizacionais.
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Em síntese, os temas novos são: gênero; emoções nas organizações; sofrimen-
to humano na empresa; humor na empresa; identidade e organização; neurose profis-
sional; patologias do trabalho; interioridade e realidade psíquica; palavra,
linguagem, signos, símbolos e gestualidade na empresa; psicologia do self; alteridade;
violência e gestão; controle social nas organizações; economia de comunhão.

Os temas revisitados pelos humanistas são: ecologia; globalização e internacio-
nalização; espaço no trabalho; tempo no trabalho; cultura organizacional; mudança or-
ganizacional; psicologia do trabalho; comunicação; liderança; processo decisório;
aprendizagem organizacional; poder nas organizações; motivação; ética nos negócios;
gestão de conflitos; teoria dos stakeholders; responsabilidade social corporativa. 

Poder-se-iam acrescentar a essa lista novas contribuições que tratam criticamente
a teoria organizacional quanto as suas omissões ou formas mecanicistas de tratar o indi-
víduo nas organizações e/ou apresentam novos caminhos para a construção teórica que
focalize mais diretamente o ser humano na empresa: antropologia e teoria organizacio-
nal; metáforas na teoria organizacional; teoria organizacional como instrumento de po-
der e dominação; novas epistemologias aplicáveis à teoria organizacional; paradigma
humanista na teoria organizacional; uso de dados na teoria organizacional e ecologia or-
ganizacional são alguns desses temas de pesquisa, relativamente recentes.

Finalmente, quanto a esses novos caminhos, é de se prever o aumento dos estu-
dos sobre a interioridade humana a partir das contribuições da escola de Santiago ao
conhecimento do consciente e do inconsciente, incluindo o desenvolvimento de novas
metodologias. Além da retomada da fenomenologia, métodos introspectivos e oriun-
dos das tradições contemplativas fornecem uma idéia de por onde está caminhando a
investigação do que é humano. Basicamente mostrando que a natureza desse fenôme-
no não pode ser reduzida e acessada por uma perspectiva puramente objetivista de um
observador que se diz independente. Varela e Shear (2002:4) afirmam que fazer ciên-
cia desta forma seria o mesmo que amputar o ser humano, e lembram que a experiên-
cia contida nas práticas humanas é o ponto privilegiado para o entendimento da
mudança. 

As neurociências e a lingüística estão trazendo novas abordagens sobre o fe-
nômeno humano-social com incipiente penetração nos estudos organizacionais. A
lingüística, em particular, começa a ser empregada como meio de reflexão na análi-
se qualitativa (Alvesson e Sköldberg, 2002).

7. Considerações finais

Tal levantamento, mesmo não exaustivo, permite perceber que as contribuições de
orientação humanista, em termos dos quatro paradigmas de Burrel e Morgan (1979),
quando comparadas às contribuições da corrente interpretativista ou do estruturalis-

Leitão-Lameira.fm  Page 745  Wednesday, October 19, 2005  4:23 PM



746 Serg io  P roença  Le i t ão  e  Va ld i r  de  Je sus  Lamei r a

R A P Rio  de  Jane i ro  39(3) :731-51 ,  Maio / Jun .  2005

mo radical, aqui não listadas, mostram a maior presença do humanismo radical.
Ocorrem, todavia, interpenetrações em alguns textos examinados, sobretudo com a
penetração da lingüística nos estudos organizacionais.

Uma visão paradigmática constitui um só ponto de vista, uma visão delimita-
da na complexa dinâmica da vida social. Existem, no entanto, pontos de conexão, ou
pontes, perceptíveis em alguns trabalhos, que não devem ser ignorados. É nossa pre-
visão que, com a provável ampliação de contribuições que se referenciem na biolo-
gia do conhecimento, as pontes entre humanismo e interpretativismo venham a ser
reforçadas.

As características do humanismo aqui sintetizadas se mostram presentes no
novo paradigma, embora não se afirme aqui que o funcionalismo ou o estruturalis-
mo radical sejam anti-humanismos.

No caso do funcionalismo, entendido nos termos da sociologia, de Merton, ou
seja, ser ele, em sua perspectiva, voltado para a manutenção do conjunto social do
qual faz parte, não traz consigo a idéia de transformação, mas de adaptação. E esta é
considerada postura insuficiente para corrigir as distorções das práticas do sistema
produtivo na vida coletiva: a mais provável explicação para a crescente oposição à
ordem funcionalista. Por outro lado, o funcionalismo vem reduzindo o homem à sua
dimensão econômica, que maximiza recursos para alcançar fins com retorno econô-
mico-financeiro. É a visão de um ser humano que vende sua força de trabalho para
executar tarefas muito aquém de sua capacidade, que negligencia sua dimensão psi-
cológica. 

O estruturalismo-radical tem sua ênfase na mudança e na emancipação do ho-
mem, embora ainda muito preso à dimensão econômica. Já o interpretativismo, em-
bora despreocupado com a mudança, enfatiza a natureza essencialmente espiritual
da vida associada. Em suma, nos quatro paradigmas da tipologia de Burrel e Mor-
gan (1982) a preocupação com o ser humano se apresenta com diferenças de ênfase e
de atributos para análise, sendo o humanismo radical o mais focado na dimensão hu-
mana, o que teria motivado a escolha do nome pelos autores. Certamente todos são
visões parciais da vida associada.

O ponto comum entre os que vêm pregando a necessidade de um novo para-
digma é o esgotamento das possibilidades do paradigma dominante para resolver o
conjunto de subprodutos que estão afetando a vida organizacional, bem como toda a
humanidade. E isto pode ser atribuído a sua menor sensibilidade para a amplitude de
necessidades do ser humano na vida associada.

A questão ambiental é um exemplo típico da “miopia” modernista-funciona-
lista. Os ajustamentos socioambientais praticados pela visão de mundo dominante
podem ter atendido aos interesses de médio prazo dos países hegemônicos e parte de
suas populações, mas agravaram a marginalização de amplo segmento da população
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mundial. A fome e a miséria certamente já existiam antes do advento do sistema ca-
pitalista e da visão modernista e funcionalista de mundo, mas estas não conseguiram
minimizá-la.

Retomando o propósito deste ensaio, podemos sugerir que os indícios de cres-
cimento da corrente humanista são significativos para apontar a direção da mudança
organizacional nas próximas décadas, considerando, inclusive, que uma transforma-
ção paradigmática já foi iniciada.

No dizer de Ramos (1981:86), um dos expoentes do pensamento humanista no
Brasil, a política cognitiva centrada no mercado deverá gradativamente ceder espaço a
uma visão mais substantiva da vida associada. O mercado, nessa nova perspectiva,
passará a ser uma das dimensões da vida e não mais o seu principal parâmetro de aferi-
ção. A razão substantiva, como orientadora da razão instrumental, faz prosperar uma
nova dinâmica de relacionamentos que coloca o ser humano como o elemento prioritá-
rio no processo de produção, pois está centrada na auto-realização da pessoa, no enten-
dimento interpessoal, no julgamento ético e em valores emancipatórios. A reflexão
ética deverá se tornar uma prática crescente no interior das organizações (Brown,
1990:180).

A crise ambiental, que vem cotidianamente ocupando as páginas dos jornais,
e a crise social, com sua nova vertente radical nas ações terroristas, parecem ser fon-
tes de pressão significativas para o sentido da mudança, com reflexos nos gestores
mais sensíveis à ambiência social.

O advento de um processo de globalização, politicamente imposto pelas eli-
tes dos países hegemônicos, acabou por ampliar a crise social nos países ditos perifé-
ricos, sugerindo que o incipiente processo de transformação paradigmática tenha
sido descontinuado. Mas as freqüentes manifestações da sociedade organizada den-
tro, inclusive, do próprio “império”, na expressão de Hardt e Negri (2003), e através
da mídia, contrapõem-se àquele movimento de reação contra a mudança, deixando
sinais de que ela é desejada por todos aqueles que se sentem prejudicados pelo siste-
ma vigente, e eles são a grande maioria.

Mudanças paradigmáticas certamente não começam nas políticas públicas,
pois estas freqüentemente expressam a visão conservadora das classes dominantes, e
sim na mente das pessoas e nas práticas pioneiras de uma vanguarda empresarial
mais sensível às exigências da vida planetária. É o que parece estar acontecendo.

Há indícios de que um processo incipiente de mudança está em andamento e
na direção de uma visão mais humana de mundo. Só não é possível prever se have-
rá, ou em que intensidade, sucesso na gigantesca tarefa de salvar o planeta do con-
junto de crises que o ameaçam. Mas é possível crer que essa nova visão de mundo
em formação seja mais sensível às necessidades fundamentais de seus habitantes e
isto lhe dê maior credibilidade e impulso.
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