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Introdução e contexto do estudo 

 

Etimologicamente, a palavra epistemologia significa discurso (logos) sobre a ciência 

(episteme) (JAPIASSU, 1977). Tradicionalmente, a epistemologia é uma disciplina da 

filosofia e as pesquisas em epistemologia eram para a ciência ou sobre a ciência, mas não era 

obra dos próprios cientistas (JAPIASSU, 1977). De modo geral, discutir epistemologia 

significa discutir seu problema central, o conhecimento pode ser reduzido a um puro registro, 

realizado pelo sujeito, dos dados, ou o sujeito pode intervir ativamente no conhecimento dos 

objetos (JAPIASSU, 1977).  Podemos, assim, citar como importantes no campo dos Estudos 

Organizacionais, a epistemologia fenomenológica, proveniente de Husserl, a epistemologia 

racionalista-crítica, decorrente do pensamento de Popper e a Teoria Crítica, com origens na 

filosofia de Karl Marx. 

Partindo das relações no campo e analisando as vertentes epistemológicas, podemos 

definir que existe uma relação entre poder e a verdade científica, uma vez que o poder 

estabelece um saber, que por sua vez legitima o poder e leva a constituição de uma verdade. 

Para compreender, exemplifiquemos a partir do caso dos hospitais psiquiátricos estudados por 

Foucault (1997), onde a psiquiatria estabelece-se como uma forma de poder e, assim, constitui 

um saber estabelecido sobre a loucura, determinando as relações de poder, por exemplo, do 

psiquiatra com o louco e a legitimidade de estabelecer quais os tratamentos plausíveis. Esta 

mesma fundamentação é seguida no desenvolvimento de saberes científico. Assim, uma 

lógica de saber aristotélico coloca o indivíduo como neutro e capaz de desenvolver sua lógica 

e saberes sem influências externas. Entretanto, é ingênuo conceber o indivíduo e suas 

expressões como ausentes de influências externas. 

Partindo das atividades sociais, a ciência é constituída a partir de círculos sociais, onde 

grupos de sujeitos estabelecem modos de se fazer ciência e delimitam a verdade. Poderíamos, 

então, imaginar uma ciência humana livre de juízos de valor? Apenas com Galileu passamos a 

aceitar que a Terra não era o centro do universo, pois a Igreja estabelecia saberes para manter 

poderes. Ao olhar para um recorte específico dentro das ciências humanas, cujo objeto é 

muito mais maleável que o das ciências duras ou naturais, as ciências sociais aplicadas 

encontram-se sob o posicionamento epistemológico que demarca o campo e as diferenças 

entre as verdades. Nas relações que constituem o campo, é fragilmente criticada a posição de 

que o fazer ciência é livre de juízos de valor. 
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Por outro lado, existe uma dificuldade inicial nas ciências sociais aplicadas, que é 

proveniente do seu objeto, pois parte do ser humano e suas relações com o meio social. A área 

de ciências sociais aplicadas reúne campos de conhecimento interdisciplinares, que buscam 

abordar aspectos sociais da realidade humana em suas diferentes práticas, reunindo cursos que 

visam entender quais são as necessidades da sociedade e, também, quais são as consequências 

de viver em sociedade. Em termos formais, em 23 de janeiro de 2008, na Portaria nº 9, o 

ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), definiu que as ciências sociais aplicadas comportam as áreas de 

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Informação, 

Comunicação, Desenho Industrial, Demografia, Direito, Museologia, Planejamento Rural e 

Urbano e Serviço Social. Notadamente, existe um emaranhado de conhecimentos que não 

podem ser tratados sob um único aspecto de verdade científica. Até mesmo dentro de cada 

área específica comportada em ciências sociais aplicadas, encontramos falta de consenso, por 

exemplo, em Administração enquanto área de investigação científica. Se nos aprofundarmos 

mais ainda, continuaremos a encontrar divergências, caso dos Estudos Organizacionais. Deste 

modo, os diferentes círculos sociais tenderão a desenvolver as próprias regras de 

funcionamento do campo, muitas vezes entrando em embate com outros campos. 

Ao considerarmos que o conhecimento científico exige provas, o que reflete na 

metodologia e seu rigor, temos que, partindo do princípio que a ciência produz uma verdade, 

é necessário avaliar como se chega a tal verdade. Tal qual a verificação do inquérito para 

Foucault (2001), a ciência pressupõe um inquérito próprio que é regido pela metodologia, mas 

cabe-se questionar qual a neutralidade neste inquérito, uma vez que ele é também produzido 

como fruto das relações humanas que definem um saber. A academia, assim como a escola, é 

um ambiente de socialização e um saber sujeitado dificilmente vai insurgir contra um saber 

solidificado. Althusser (1980) vai chamar de aparelho ideológico do Estado, baseado nos 

ideais Marxistas, enquanto Foucault vai além para definir as relações de poder.  

O método genealógico pode ser entendido como a análise dos meios pelos quais os 

saberes dominantes terem atingido tal posição, ou, por antítese, os sujeitados, situando o saber 

como peça de relações de poder ou incluindo-o em um dispositivo político de relações entre 

os sujeitos (FOUCAULT, 2008). Ao que concerne ao sujeito portador da verdade, não 

contaminado pela ideologia, um sujeito puro, para Michael Foucault (2005) o sujeito é 

também produzido, tal qual a verdade, e para tal, é possível partir do exemplo da luta política, 

que não está apenas dentro dos partidos políticos, nem é redutiva aos intelectuais ou classes 
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sociais, ela se estende para todas as camadas sociais, porém é tirada de contexto por uma 

expropriação do saber. Do mesmo modo podemos avaliar a produção científica e a verdade. A 

análise de Foucault é inspirada em Marx, mas não no marxismo de Althusser (1980), Marx 

escreveu “O Capital” por meio da leitura da memória coletiva do proletariado do século XIX. 

Althusser (1980) faz uma leitura como se a escola, por exemplo, fosse reflexo superestrutural 

em última instância das relações infraestruturais entre capital e trabalho, e somente nestas 

relações. O limite do Marxismo assim interpretado é pensar que a relação de poder está 

apenas entre capital e trabalho. Desta forma, entende-se que o poder pode produzir saberes e é 

no interior de uma relação de poder que pode emergir um saber possível. 

Outro ponto que vale a discussão para nortear a orientação deste artigo é que o termo 

ciências sociais aplicadas exprime um sentido de orientação prática, ou seja, à práxis. Esta 

que é a atividade prática em oposição à Teoria. Aristóteles conceitua que a práxis é a ação que 

contém em si sua finalidade, porém a vertente mais utilizada em Administração é a de Marx e 

o Materialismo Dialético, para ele a Práxis designa as atividades industriais, as relações 

sociais (VÁZQUEZ, 2003). Neste sentido, as leis do pensamento correspondem às leis da 

realidade, assim, a dialética não é apenas um pensamento, mas teoria e prática (VÁZQUEZ, 

2003). Toda teoria é da práxis (i.e. saber e prática, conhecimento e ação) e a formação 

orientada para a práxis considera que a teoria deve estar incluída na práxis. Entretanto, será 

que as ciências sociais são realmente aplicadas? A luta científica, como disputa de verdade, é 

uma luta do “real”, onde os participantes juntam-se para impor princípios de visão e de 

divisão do mundo social (Bourdieu, 2003). O que se faz no campo científico é aquilo que 

todos estão de acordo acerca dos princípios de verificação da conformidade ao “real”, acerca 

dos métodos comuns de validação de teses e de hipóteses, logo, sobre o contrato tácito, 

inseparavelmente político e cognitivo, que funda e rege o trabalho de objetivação (Bourdieu, 

2003). A luta de verdade e não da verdade, pressupõe que não existe uma verdade que 

prevaleça sobre outras, mas que as verdades se confrontam a partir da lógica do campo. Para 

obter o caráter científico, o saber deve subordinar-se aos princípios de verificação. Sendo 

assim, as ciências sociais aplicadas são amplas demais para demonstrar as relações que 

constituem o campo, ao delimitarmos o campo de análise da ação estratégica como o dos 

Estudos Organizacionais, é possível contrastar melhor as posições neste campo. Ao 

entendermos as diferenças neste campo, podemos ter uma noção mais completa do que seriam 

os estudos em Administração e sua produção científica. 
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Deste modo, demonstrar que dentro do campo existem incongruências é outro modo 

de evidenciar as relações de poder não como uma luta dicotômica, mas como distribuída nos 

diferentes estratos das camadas sociais, por exemplo, nas definições de ciência enquanto suas 

singularidades. Considero que administração não é ciência, mas que se produz ciência nos 

programas de pesquisa em administração. Por outro lado, o acúmulo de prestígio na área se dá 

por meio da avaliação dos pares e vai além, parte da decisão sobre o que é verdadeiro ou não, 

científico ou não.  

 

Os modos de se fazer ciência e as relações de poder no campo 

 

Existes três modos mais disseminados de se fazer ciência em Estudos Organizacionais, 

cada um com sua própria proposta de conhecimento científico. O primeiro modo é mais 

conhecido, pois muitas hipóteses positivistas provavelmente são familiares porque a 

abordagem positivista é amplamente ensinada como sendo a mesma coisa que a ciência 

(Babbie, 1990). Giddens (1997) considera que a abordagem positivista está baseada nos 

pressupostos de Karl Popper, entretanto, o classifica como Neo-positivista, uma vez que 

considera o fato de Popper guardar muitas características do Positivismo do Círculo de Viena 

e diferir em outras (CARNAP, 1962). Neste sentido, quando trabalho com o termo 

Positivismo, estou considerando as pesquisas realizadas no campo que partem dos 

pressupostos de Popper, não estou afirmando que Popper é positivista, mas, assim como 

Giddens, resguardo a condição de Neo-Positivista que orientou o modo de se fazer ciência 

chamado de ciência positivista. Deste modo, o positivismo define a ciência social como um 

método organizado para combinar a lógica dedutiva com observações empíricas precisas do 

comportamento individual, a fim de descobrir e confirmar um conjunto de leis causais 

probabilísticas que podem ser usadas para prever padrões gerais de atividade humana (Babbie, 

1990). Por outro lado, a abordagem interpretativa é muito diferente do positivismo, considera-

se que a abordagem interpretativa é a análise sistemática de ações socialmente significativas 

através da observação direta e detalhada de pessoas em ambiente natural, a fim de chegar a 

compreensões e interpretações de como as pessoas criam e mantêm os mundos sociais 

(Babbie, 1990). Por fim, a abordagem científica crítica define a ciência social como um 

processo crítico de investigação que vai além das ilusões superficiais para descobrir as 

estruturas reais no mundo material, a fim de ajudar as pessoas a mudar as condições e 

construir um mundo melhor (Babbie, 1990). 
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Existe uma concepção aristotélica de saber, onde ele é neutro, o filósofo é o melhor 

governante, pois é puro e livre de juízos de valor e o cientista é aquele capaz de definir uma 

verdade natural, o saber é puro, e o cientista não se envolve com a doxa. Popper (1975) 

evidencia que é necessária uma neutralidade do pesquisador, em relação aos juízos de valor. 

Por outro lado Weber (2003) destaca na sua obra que a neutralidade axiológica deve sim ser 

buscada, entretanto, o que for humanamente possível. Na neutralidade axiológica o 

pesquisador deve ser imparcial, mas neutro nunca pode ser, pois seus valores são inseparáveis 

de você, assim, uma validade para a pesquisa é relatar quem é você e quais são seus valores. 

Enquanto que a teoria crítica está baseada nos princípios de Karl Marx e posiciona-se 

claramente quanto aos valores do pesquisador (Babbie, 1990; Santos, 1976). Qual dos 

princípios deve ser seguido? A epistemologia é dada no momento em que você entra na 

academia e escolhe seu orientador. Diante da distribuição do quadro de professores 

disponíveis para orientação, os meios de reprodução serão propagados, a partir de uma lógica 

de perpetuar sua própria epistemologia. Porém, a vertente positivista é a que apresenta o 

maior número de publicações na área da Administração. Sendo assim, existe uma insurgência 

da teoria crítica e do interpretativismo contra os modos de reprodução positivista. 

O campo, para Bourdieu (1996), é local de dominação e conflito, sendo que em seus 

estudos ele chegou a abordar o campo universitário francês, retratando os espaços de 

dominação e conflito do qual ele mesmo fazia parte, como membro do Collège de France. 

Analisando Bourdieu, podemos definir que em um determinado espaço de interações sociais 

delimitadas pela prática, ou seja, em um campo, existem modos de agir que foi moldado pelas 

dinâmicas do campo, o que é chamado de habitus, em busca do acúmulo de algo que favorece 

posições de dominação dando notoriedade no campo, isto é, o acúmulo de capital 

(BOURDIEU, 1996). Sendo assim, no campo acadêmico da administração, existe um jeito 

próprio de ser, nas palavras de Bourdieu (1996), como se joga o jogo acadêmico, o que resulta 

em um acúmulo de troféus, ou seja, de capital, por exemplo, publicações em periódicos com 

qualis. A escolha de revistas para publicação é reflexo das relações de poder no campo. 

Deste modo, em sua obra Homo Academicus, Bourdieu (1988) evidencia como que o 

campo acadêmico francês era organizado em sua época, questionando a ideia da meritocracia 

científica que consagra institucionalmente determinados agentes. A meritocracia científica é 

uma visão onde todas as conquistas são deliberadamente resultado de mérito próprio do 

pesquisador por suas boas práticas científicas (BOURDIEU, 1988). Esta visão negligencia 

algo muito importante nas relações sociais, como se a vida acadêmica não fosse uma parte da 
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esfera social, as relações de poder e dominação (BOURDIEU, 1988). Da análise de Bourdieu 

(1988), duas formas de poder ficam evidentes no campo acadêmico. O poder acadêmico que 

controla os instrumentos de reprodução e o poder científico que é aquele medido pelo 

prestígio intelectual e científico (BOURDIEU, 1988). A autoridade dentro da academia está 

ligada a uma lógica de reprodução e conservação do grupo, que pode ser independente do 

valor científico das produções, uma vez que o capital acadêmico se obtém e se mantém por 

meio da ocupação de posições que permitem dominar outras posições e seus ocupantes 

(BOURDIEU, 1988). Bourdieu (1988) chama os orientandos de “clientes” de seus 

orientadores, pois muitas vezes não são as afinidades intelectuais que predominam na relação 

entre eles, mas sim as afinidades sociais estritamente ligadas à escolha de um orientador que 

detém poder. O maio de 1968, momento crítico para a estrutura acadêmica francesa, 

corresponde aos embates das diferentes gerações acadêmicas e evidencia que as posições no 

campo universitário orientam os posicionamentos sobre a política em geral e sobre os 

problemas acadêmicos (BOURDIEU, 1988). 

Deste modo, conceber o indivíduo de modo a não o sujeitar as relações de poder, é 

uma representação ingênua dos modos de produção da ciência. Bourdieu (1996) considera que 

desprover o indivíduo do social é menosprezar o papel da sociedade e atomizar o indivíduo de 

modo a otimizar suas decisões em termos estratégicos. Sendo assim, sua análise se aproxima 

da interpretação de Foucault. Bourdieu (1996) considera que o mérito de Foucault é de ter 

feito a única formulação rigorosa do projeto estruturalista em termos de análise de obras 

culturais. Partindo de um estruturalismo simbólico, ele retém o que é essencial em Saussure, o 

primado das relações. Porém, segundo Bourdieu, Foucault transfere para as ideias as 

oposições e os antagonismos que se enraízam nas relações entre os produtores e os que se 

utilizam das obras analisadas, enquanto isto deveria estar no campo (1996). 

Podemos nos aproximar de uma genealogia da verdade científica a partir da análise da 

epistemologia. A ideia de ciência pura, feita pelo avanço puro do saber, é facilmente 

combatida pelo cerne da prática social científica. Ao formular uma discussão sobre o campo 

da Administração e localizar as posições antagônicas entre os meios de se fazer ciência, por 

exemplo, em Estudos Organizacionais, tenho por objetivo discutir que a Epistemologia não é 

capaz de determinar uma verdade, mas um jogo de verdades constituídas nas relações de 

poder no interior do campo. 

Contudo, em maio de 1968 surge uma revolta contra a organização acadêmica, a partir 

da relação de poder, a prática acadêmica define os meios de produção e de comportamento. 
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As diversas formas de alienação (i.e. o que define a verdade científica) geram a relação de 

poder acadêmico, que origina o saber científico. O efeito de saber é esta consequência, que 

traz a academia como um objeto muito bem definido e suas práticas consideradas como 

ciência, que não nasceu neutra na história, mas sua história é também de poder, onde se 

silencia o conhecimento não científico. Não existe uma relação de reprodução, mas de mútua 

produção, pois o saber científico é também um poder científico, enquanto que se impõe como 

o que detém a verdade, se impõe como uma forma de poder na sociedade. 
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