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Resumo 
 
 
O objetivo deste trabalho é examinar a evolução das principais teorias administrativas do século 
XX à luz da sociologia histórica de Norbert Elias. O texto traça um paralelo entre a evolução 
histórica das empresas, as correspondentes teorias que as influenciaram e a abordagem 
sociológica de Elias, que propôs que todos os processos de mudanças sociais fossem examinados 
a longo prazo. Parte-se da introdução dos principais preceitos elisianos; faz-se um balanço da 
herança deixada pela revolução industrial e uma revisão dos modelos administrativos que 
emergiram em conseqüência desta, visando entender como estas influenciaram: a) a forma 
como as empresas se estruturaram e b) as teorias posteriores. São discutidas em certo detalhe as 
teorias clássicas: a gerência científica de Taylor, o ideal burocrático de Max Weber, e a 
Administração Científica de Fayol, pois apesar das evoluções posteriores, estas teorias 
permaneceram como base a partir da qual melhoras e inovações foram introduzidas. Somente a 
partir dos anos 80 as teorias modernas começaram a emergir no âmbito empresarial e a 
consolidar algumas práticas que indicam mudanças mais significativas, como a cooperação, a 
integração, a necessidade de compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento do 
trabalhador. A sociologia de Elias pode representar um importante referencial para o 
entendimento das dificuldades que as organizações modernas enfrentam para se re-estruturar e 
quebrar com as tradições da administração clássica.  
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Introdução 
 
 

A observação das práticas administrativas empresariais deixa perceber que, apesar 
de muitas novidades teóricas percorrerem o mundo acadêmico e estarem sendo lentamente 
implementadas, os últimos 100 anos não presenciaram muito mais do que inovações 
incrementais às teorias clássicas. Isto é: de um modo geral, os modelos clássicos da 
gerência científica de Taylor, a burocracia - conforme a proposta de Max Weber - e a 
administração científica de Fayol permeiam a realidade de uma grande parcela das 
empresas, ainda que combinadas com práticas administrativas mais modernas.  
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As iniciativas de Gestão do Conhecimento, por exemplo, em um estudo pioneiro 
conduzido pela PriceWaterhouseCoopers1 em 1999, foram avaliadas entre importante·e 
muito importantes por 90% das empresas - mas estão presentes em somente 16% (e mesmo 
dentro desses 16%, encontram-se estruturadas formalmente em menos da metade (48%); 
ou seja, menos de 8% do total de empresas pesquisadas 
(PRICEWATERHOUSECOOPERS, 1999).  

A proposta deste estudo é buscar, na sociologia de Norbert Elias, a explicação para 
as dificuldades de transição destes modelos clássicos de administração para modelos mais 
flexíveis, que se adaptem às novas realidades do mundo globalizado. Como notou José 
Terra, esta é uma necessidade emergente, que pode determinar a sobrevivência das 
organizações modernas:  

“... será necessário que empresas tradicionais, hierárquicas, burocráticas e 
estruturadas verticalmente façam mudanças organizacionais significativas para 
competir com eficiência, e em muitos casos, sobreviver. As empresas precisam 
se ver como sistemas abertos, sociais e adaptáveis que estão sujeitos a uma 
variedade de influências internas e externas.” (2002, pg. 14). 

 
O pesquisador e consultor americano Ron Archer (1996) colocou nos seguintes 

termos a dificuldade que as empresas têm demonstrado em fazer estas mudanças: “tenho 
notado que as empresas querem utilizar modelos velhos para criar estruturas novas, e isso 
simplesmente não funciona” (p.8). O dilema empresarial moderno poderia ser então 
descrito assim: porque é tão difícil romper com a ordem estabelecida e com os modelos 
clássicos?  

Deve-se ressaltar que Elias não se dedicou ao estudo das organizações, diretamente. 
Entretanto - sendo as organizações estruturas sociais - acredita-se poder analisar estes 
avanços incrementais (e procurar entender porque os avanços não se apresentaram de 
modo mais dramático) sob a ótica elisiática. Ainda que esta aproximação não seja óbvia, 
este trabalho propõe que a obra de Elias pode ser também um referencial para o 
entendimento das dificuldades que as organizações modernas enfrentam para se re-
estruturar e adaptar às mudanças externas.  

 O texto está dividido em três partes – primeiramente, faz-se uma breve 
apresentação de Norbert Elias e sua obra. São apresentadas então as principais teorias 
administrativas que floresceram no século XX, partindo-se da herança deixada pela 
revolução industrial. Este resumo histórico dos modelos administrativos visa entender 
como estas teorias influenciaram e foram influenciadas pela forma como as empresas se 
estruturaram e representam importantes referencias para o entendimento das dificuldades 
que as organizações modernas enfrentam para se re-estruturar. São discutidas as teorias 
clássicas: a gerencia científica, a burocracia e a administração científica, dando-se ênfase à 
estrutura organizacional relacionada a estas. Posteriormente faz-se um apanhado geral da 
evolução destas teorias até o final do século passado, e o paralelo propriamente dito entre a 
sociologia de Elias e a evolução teórica.  

 

                                                 
1 A PricewaterhouseCoopers apresentou, em Dezembro de 1999, os resultados e conclusões do 1º Estudo de Melhores Práticas e 
Tendências na Gestão de Pessoas realizado na América do Sul, conduzido junto às mais representativas organizações empresariais na 
Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Participaram deste estudo - que analisou práticas de gestão que afetam diretamente cerca de meio 
milhão de empregados - 173 empresas dos mais diversos setores da economia (32 empresas da Argentina, 78 do Brasil, 35 do Chile e 28 
da Colômbia), com receita bruta média de US$554 milhões por empresa,. 



1. Norbert Elias e o Processo Civilizador  
 

Norbert Elias é autor de um vasto conjunto de obras e um dos mais destacados nomes 
no desenvolvimento da sociologia durante o século XX. Elias nasceu em 1897, em Breslau 
(Wroclaw, Polônia - cidade localizada a 200 km de Varsóvia, que à época do seu 
nascimento fazia parte do território Alemão). Estudou Filosofia e Medicina antes de 
dedicar-se ao estudo da Sociologia. Trabalhou com Alfred Weber (irmão de Max Weber) e 
Karl Mannheim. Ensinou Sociologia em Frankfurt nos anos 30, mas sendo judeu, teve de 
refugiar-se do nazismo na Inglaterra a partir de 1935, onde passou a ensinar Sociologia na 
Universidade de Leicester e aonde viveu até 1975. Depois de 1975, Elias dividiu seu tempo 
entre Alemanha e Holanda, ensinando em diversos centros dos dois países, até instalar-se 
definitivamente em Amsterdã, onde morreu no ano de 1990 (ELIAS, 2001).  

Elias publicou sua maior obra, O Processo Civilizador, em 1939, mas devido à 
guerra e a não tradução do original em alemão para outros idiomas, o texto só começou a 
receber a devida atenção depois dos anos 70 (STEENHUIS, 1996). O Processo Civilizador 
apresenta a teoria de Elias sobre como a formação do estado, com suas instituições e as 
leis, afetaram os processos de autocontrole individuais, ou seja, como a regulamentação do 
estado agiu sobre os indivíduos fazendo-os internalizar as regras sociais e modificando 
hábitos, costumes, cultura e até mesmo a personalidade. Tal autocontrole implica na 
monitoração constante do ambiente e controles externos como modo de guiar a conduta: o 
comportamento é ajustado de acordo às necessidades impostas pelas percepções e 
interpretações que o indivíduo faz do ambiente externo.  

O objetivo de Elias era avaliar como vários fatores interagem para produzir 
processos civilizadores que ganham momento e se auto-alimentam trazendo modificações 
significantes – daí o termo “processo”. Segundo Elias, é possível identificar processos de 
longa-duração (através de várias gerações de uma determinada cultura) que moldaram 
padrões de comportamento (ELIAS, 1982). O processo civilizador envolve o controle das 
funções humanas e surge da necessidade de resolver problemas causados pela falta de 
civilização – por exemplo, insegurança e violência. Seus trabalhos examinam a transição 
dos mecanismos de coação exteriores para mecanismos auto-reguladores interiores. 

Elias chamou de sociogenesis o estudo dos processos de desenvolvimento e 
transformação sociais, e de psicogenesis o desenvolvimento e a transformação psicológica 
(as mudanças de personalidade ou hábito) que acompanham essas mudanças sociais. Esses 
processos estão intimamente ligados, e não podem ser dissociados (ELIAS, 1982). Elias foi 
provavelmente influenciado pela psicanálise: A psicogenia Elisiana que delineia os 
mecanismos de regulação e controle dos impulsos e emoções e que Waizbort (1997) 
chamou de “internalização” é um conceito claramente Freudiano2: segundo Freud, o ser 
humano nasce com um id (o que Elias chamaria a parte “não-aprendida ou primitiva”), 
através da socialização desenvolve um superego (a parte aprendida, assimilada do 
aprendizado) aonde internaliza algumas regras, e torna-se consciente, ou forma um ego, 
através da interação entre o id e superego.  

                                                 
2 Quando Elias publicou, em 1939, O Processo Civilizador, delineando a transição dos mecanismos de coação exteriores para 
mecanismos interiores na sociedade, Freud estava refugiado na Inglaterra - aonde viria a falecer de câncer naquele mesmo ano: quase 40 
anos depois de ter exposto os princípios básicos da psicanálise.  
 



 O processo civilizador implica em que se vive numa sociedade que constantemente 
impõe controles externos, que são incorporados, transformando-os em autocontrole. Pode 
ser compreendido como uma extensão do superego individual de Freud à coletividade, ou 
seja, historicamente, como os homens conseguiram domar seus instintos e tendências 
primitivas e se auto-controlar para que a vida em comunidade fosse possível - a 
comunidade, a civilização, adquirindo um superego através da socialização. Elias parece 
confiar plenamente na capacidade - e necessidade - de internalização das regras sociais e 
de autocontrole para uma harmoniosa vida em sociedade.  

 

2. As teorias administrativas  

 

2.1. A revolução industrial  
 

As principais teorias administrativas que floresceram no início do século XX, 
partiram da herança deixada pela revolução industrial, iniciada na Europa no século XVIII. 
A revolução industrial pode ser definida como um período de intensas mudanças, 
principalmente sociais e econômicas, associadas ao uso de máquinas no processo 
produtivo. A Inglaterra foi o país precursor destas mudanças, devido principalmente à 
acumulação de capital pela burguesia comerciante e à abertura de novos mercados 
proporcionada pela expansão marítima, trazendo maior demanda de produtos e 
mercadorias. Visando suprir essa demanda com melhores lucros e menores custos, a 
burguesia buscou alternativas para aumentar, melhorar e acelerar a produção: 
gradualmente, o modelo artesanal de produção artesanato deu lugar à produção em 
oficinas, e estas à produção mecanizada nas fábricas (REMPEL, 1999).  

As invenções tecnológicas que se iniciaram no século XVIII e XIX mudaram a 
sociedade e a economia radicalmente – por isso o termo “revolução” industrial – uma 
verdadeira revolução pacífica movida pelos avanços da produção industrial. As máquinas a 
vapor, os teares, as locomotivas e trens a vapor, possibilitaram um aumento acelerado na 
produção, transporte de pessoas e mercadorias em tempo e custos reduzidos, estimulando o 
consumo e alimentando o ciclo produtivo. A sociedade mudou radicalmente, as pessoas 
abandonaram rapidamente as áreas rurais para se estabelecerem em áreas urbanas. A 
prosperidade de alguns, uma minoria, que dispunha de capital para investir na produção 
não significou, naturalmente, prosperidade para todos. As fábricas do início da Revolução 
Industrial apresentavam condições precárias para o trabalhador, com ambientes mal-
iluminados, abafados, e sujos (COULON e PEDRO, 1995).  

Por outro lado, estas fábricas trouxeram a necessidade de ordem, de disciplina, de 
um novo conjunto de conhecimentos que pudessem auxiliar os novos “administradores” a 
lidar com essa massa de trabalhadores desqualificados e indisciplinados. Desta necessidade 
surgiram os modelos clássicos de administração e princípios organizacionais. As 
hierarquias rígidas, a divisão do trabalho “mental” e “braçal”, a adoção de medidas 
disciplinares, o alto grau de controle dos “subordinados”, as cadeias de comando – são 
todos elementos da forma como as empresas primeiro se estabeleceram: com uma imensa 
disponibilidade de mão-de-obra barata e pouco especializada e a necessidade dos 
empresários de controlar e gerenciar a produção com esta mão-de-obra.  



2.2 As teorias clássicas de administração: a gerência científica e a burocracia  
 

Com o avanço no desenvolvimento industrial americano do começo do século XX, 
proliferaram as filosofias de gerenciamento com enfoque na produtividade do trabalhador e 
na padronização das tarefas, influenciadas pelas idéias do engenheiro americano Frederick 
Taylor (1856-1915) - conhecidas como Gerência Científica – adotadas e expandidas pelo 
empresário Henry Ford (1863-1947). A proposta de Taylor para a organização do trabalho 
buscava basicamente diminuir qualquer perda de tempo na produção, baseando cada fase 
do processo de trabalho em passos cuidadosamente cronometrados, com o intuito de 
eliminar processos longos e inúteis. Taylor acreditava que os trabalhadores possuíam 
disposição natural para a indolência, e julgava, portanto, ser de vital importância a 
presença de uma gerência capaz de exercer o controle total não somente sobre os processos 
de trabalho, mas principalmente sobre os trabalhadores, eliminando interações que 
pudessem atrapalhar na produção (GARRATY & MCCAUGHEY, 1991).  

Henry Ford aperfeiçoou o taylorismo através de dois princípios adicionais: a 
integração das etapas do processo de trabalho (através do deslocamento, por meio de 
esteiras, das partes dos trabalhos individuais) e a fixação dos trabalhadores em seus 
designados postos de trabalho. O modelo administrativo de Taylor, consolidado e 
expandido, permeou o século passado e é ainda de grande influência, pois gerou empresas 
bem estruturadas, eficientes e hierarquicamente organizadas, capazes de produzir grandes 
quantidades de bens materiais: em 1925, Ford estava produzindo mais de 9.000 carros por 
dia, aproximadamente 1 a cada 10 segundos, a custos que a concorrência da época – isto é, 
a General Motors e a Chrysler - não podiam comparar (GARRATY & MCCAUGHEY, 
1991). As organizações que surgiram, administradas sob os conceitos da gerência 
científica, foram tornando-se pirâmides de chefias: eram necessários chefes em diversos 
níveis hierárquicos que exercessem o controle total das tarefas e pessoas sob a sua 
administração. Com tantos níveis hierárquicos, as empresas tornaram-se, também, 
organizações burocráticas.  

O sociólogo alemão Max Weber (1864-1920), conhecido como o Pai da Sociologia 
Moderna, foi de grande influência na estruturação das empresas do século passado, e 
algumas de suas idéias vieram a complementar e organizar a administração científica de 
Taylor. Weber julgava a burocracia (antes de que esta tivesse a má reputação moderna), 
como o modo mais lógico, eficiente e racional de estruturar o trabalho em grandes 
organizações. Segundo Weber (1922), burocracias eficientes incluem:  

 

− especialização por funções bem definidas;  

− uso da autoridade legal; 

− estruturas hierárquicas;  

− regras e políticas uniformes e documentadas por escrito 

− treinamento e competência técnica;  

− estabelecimento de critérios para admissão e promoção;  

− os profissionais preparam-se para seguir carreira – os mais preparados podem atingir 
níveis mais elevados na estrutura. 



Já a administração científica do engenheiro francês Henry Fayol (1841-1925) 
enfatiza o papel do administrador. Em sua obra Adminístration Industrièlle e Générale, 
publicada em Paris em 1916, Fayol define o que é administrar: planejar, organizar, 
coordenar, comandar e controlar, e estabelece a importância da capacidade administrativa 
na hierarquia de funções: à medida que um indivíduo se eleva na escala hierárquica, ocorre 
um aumento na importância da capacidade administrativa, e diminui a importância da 
capacidade técnica (Bruno, 2005). Em outras palavras, assim como Taylor, Fayol propõe 
que o trabalho deve ser rigidamente controlado, o poder centralizado, e a organização ideal 
segue o modelo militar: ordem, disciplina e hierarquia.  

Assim, a sociedade capitalista trouxe ao mundo os modelos clássicos de 
administração, baseados nos meios de controle exercidos pela gerência, onde a produção é 
desenvolvida por uma massa de trabalhadores que perderam contato com o processo total 
de produção - o que por sua vez exige maiores meios de controle e de gerência. Estes 
modelos propõem o funcionamento organizacional semelhante ao funcionamento de uma 
máquina - por isso o termo “estrutura mecanicista”. A organização mecanicista, como nota 
Robbins (2000), está baseada em: 

− alta especialização, cargos simples, rotineiros e padronizados;  

− controle exercido nos mais diversos níveis hierárquicos; 

− distanciamento grande entre a administração e os funcionários, tornando as relações 
impessoais.  

− eficiência total, reforçada por regras, regulamentos e normas rígidas.  

A organização mecanicista, como pode-se observar, é caracterizada pela 
organização burocrática e embasada na essência da gerência científica de Taylor e da 
administração científica de Fayol. Robbins (2000) nota que embora esse modelo de 
estrutura esteja, a cada dia, mais distante da atual realidade – que é de instabilidade e 
incerteza - ainda é bastante grande o número de empresas com características mecanicistas.  

  

2.3 Da Escola das Relações Humanas às teorias modernas 
 

A identificação da necessidade de mudanças no sistema mecanicista pode ser 
traçada à influência do movimento das relações humanas, iniciado por Elton Mayo (1880-
1949), cientista australiano que foi professor da Escola de Administração de Empresas de 
Harvard e dirigiu o famoso projeto de pesquisa na fábrica da Western Electrics, no bairro 
de Hawthorne em Chicago, de 1924 a 1936 (BROWN, 1954). O objetivo inicial da 
pesquisa era correlacionar a luminosidade no ambiente de trabalho com a produção dos 
operários. No decorrer do estudo, entretanto, muitas outras variáveis começaram a emergir 
como determinantes da produção: fadiga, acidentes de trabalho, rotação do pessoal e o 
efeito das condições físicas de trabalho. Os pesquisadores notaram também que seus 
resultados eram influenciados por variáveis de natureza psicológica (pela satisfação e 
status obtido com a integração social entre grupos informais, por exemplo) e começaram, a 
partir daí, enfatizar o homem e os aspectos psicológicos do trabalho (BROWN, 1954).  

Apesar de esta ser uma reação óbvia à organização científica do trabalho, o 
movimento das relações humanas não chegou a impactar o modo como o trabalho era 



organizado - seu impacto esteve restrito a mudanças que apenas compensaram algumas das 
desvantagens das teorias clássicas de administração: a redução da jornada de trabalho, as 
melhorias nas condições físicas do trabalho, intervalos de descanso, possibilidade de maior 
interação social no trabalho, etc. Com a escola das relações humanas, a Psicologia 
começou a ser introduzida nas organizações. As teorias buscavam amenizar o conflito 
entre o indivíduo e a organização e fundamentam-se no pressuposto de que, para 
administrar, o administrador precisa conhecer os fatores motivacionais das pessoas. 
Abraham Maslow (1908-1970) propôs a primeira teoria motivacional (1954), apresentando 
o ser humano como um organismo psicológico que busca satisfazer suas necessidades. 
Essa teoria sugeriu que técnicas motivacionais devem levar em consideração as 
necessidades humanas, que precisam ser preenchidas hierarquicamente: necessidades 
fisiológicas, sociais e psicológicas. Outros psicólogos, teoristas motivacionais, se 
destacaram:  

− Victor Vroom (1932-) formulou a teoria das expectativas (1964) afirmando que o grau 
de motivação de um indivíduo é determinado por três fatores: valores individuais, 
desempenho e expectativas individuais. Em outras palavras, as pessoas fazem aquilo que 
acreditam que devem e podem fazer, para atingir uma expectativa pessoal.  

− Frederick Herzberg (1923-2000) identificou 2 tipos de fatores na motivação (1968): os 
que produzem satisfação, chamados fatores motivadores (realização, reconhecimento, 
responsabilidade, progresso) e os que evitam a insatisfação, chamados fatores higiênicos 
(segurança, status, dinheiro, condições de trabalho).  

− McClelland (1917-1998) classificou os fatores motivacionais em 3 categorias (1976): 
realização (desenvolvimento de tarefas e à consecução de desafios); poder (vontade de 
influenciar pessoas e sistemas organizacionais) e afiliação (consiste no conjunto de desejos 
de pertencer a um grupo).  

Estes teóricos abordaram varias aspectos da motivação e do comportamento, mas 
não trouxeram mudanças significativas no modo como organização do trabalho está 
estruturada nas empresas.  

 Um dos teóricos organizacionais de maior influência nas décadas de 60 e 70 foi 
Peter Drucker (1909-), autor de mais de 35 livros, a maior parte na área de administração. 
Drucker criou muitas frases e conceitos que são usados nas empresas até os dias de hoje: 
gerenciamento estratégico, descentralização do poder, vantagem competitiva, etc. 
(http://www.peter-drucker.com). Uma de suas contribuições é o MBO (Management by 
Objectives), que é basicamente um processo de estabelecimento de objetivos e metas entre 
supervisor-subordinado. A seguinte frase de Drucker deixa transparecer que as mudanças 
organizacionais - pelo menos até os anos 80 - aconteceram mais na forma que na essência:  

"...devemos preservar as percepções básicas da burocracia, da mesma forma 
como preservamos as da administração científica e das relações humanas. Mas 
precisamos ir além da sua aplicação tradicional; precisamos descobrir em que 
aspectos ela é, ou tem sido, cega. E o advento da nova tecnologia torna esta 
tarefa ainda mais urgente." (1981, p. 288) 

 
 
 
 
 

http://www.peter-drucker.com/


2.4 As organizações que aprendem e as organizações orgânicas – um novo paradigma?  
 

Peter Senge, fundador da Society for Organizational Learning (Sociedade para 
Aprendizagem Organizacional) e professor da Escola de Administração do MIT publicou 
em 1990 o livro The Fifth Discipline: the art and practice of the learning organization 
(SENGE, 1990), delineando sua visão de uma “organização de aprendizagem”. Com mais 
de 750,000 cópias vendidas e nomeado pela Harvard Business Review, em 1997, como 
uma das obras mais importantes na área de administração dos últimos 75 anos, o livro 
(assim como outras obras subseqüentes) parece delinear uma teoria administrativa que se 
afasta dos modelos propostos anteriormente (http://www.solonline.org/aboutsol). 

Segundo Senge (1990), na organização que aprende a relação da empresa com seus 
funcionários muda substancialmente, pois os últimos passam a desenvolver uma visão e 
identidade comum com a empresa. Aqui residiria uma das diferenças entre organizações de 
aprendizagem e organizações clássicas: a hierarquia de comando e os controles criados 
para garantir a conformidade aos objetivos organizacionais deixam de ser necessários a 
partir do momento em que estes são desenvolvidos em conjunto e passam a constituir uma 
visão compartilhada. Entretanto, o próprio Senge (1997) nota que: “Leva tempo para 
desenvolver o conhecimento de trabalhar como um todo, do mesmo modo que leva tempo 
para desenvolver o conhecimento de andar com as próprias pernas ou de bicicleta.”(p. 16) 

As organizações que aprendem pressupõem um achatamento nas estruturas 
hierárquicas e alta flexibilidade. A estrutura da organização que aprende seria melhor 
descrita como oposta à organização mecanicista. A organização orgânica, segundo Robbins 
(2000), é aberta, adaptável, flexível, achatada e utiliza equipes inter-funcionais. Os 
funcionários, em geral, participam das decisões e necessitam de pouca supervisão direta e 
de poucas regras formais – seu alto desempenho torna desnecessários os controles e 
procedimentos rígidos. Embora exista divisão de trabalho, as funções não são padronizadas 
e os funcionários são altamente treinados e qualificados. Existe colaboração mútua que 
facilita o trabalho em equipe, o que torna o controle rígido desnecessário.  

 Apesar das aparentes vantagens da organização orgânica e do grau de flexibilidade 
que ela propicia frente a uma realidade cada vez mais instável e incerta, é raro encontrar 
empresas que tenham feito a transição mecanicista orgânica, ou mesmo que tenham se 
estabelecido já como organizações orgânicas (ROBBINS, 2000). Nas palavras do redator 
do relatório da PriceWaterhouseCoopers (1999):  

 
"no presente estudo, percebe-se que discurso e prática ainda não possuem uma 
evolução casada. Embora essa dicotomia seja natural e de certo modo até 
tradicional, a nova dinâmica de negócios vai exigir que esse gap seja extinto ou, 
pelo menos, muito menor. Nosso compromisso deverá ser com a transformação 
e a evolução da Gestão de Pessoas, aproximando discurso e prática e 
evidenciando uma contribuição efetiva às organizações. Assim, a voz de 109 
CEOs, 173 Diretores de RH e meio milhão de colaboradores aqui representados 
será afinada e uníssona". 

 
 
 
 
 

http://www.solonline.org/aboutsol


3. Reflexões sobre a sociologia de Elias e a evolução das teorias administrativas  
 
 

Assim como a formação do Estado, com suas instituições e leis, afetaram os 
processos de autocontrole individuais, as grandes organizações que surgiram depois da 
revolução industrial preocupavam-se basicamente com a disciplina de seus subordinados: 
como fazê-los modificar e internalizar hábitos através das regulamentações e forte controle 
externo.  

As teorias administrativas clássicas colocaram certas regras, talvez necessárias em 
um novo cenário social, de fábricas lotadas de trabalhadores pouco qualificados – a 
administração científica, por exemplo, envolvia treinamento específico e separação dos 
trabalhadores e das tarefas. Esta redução de contato social provavelmente servia, na 
perspectiva de Taylor, mais de um propósito, e influenciava diretamente na produção: 
diminuir o tempo não produtivo; diminuir a possibilidade de conflitos ou interações que 
pudessem comprometer o andamento do trabalho e aumentar a qualificação. Estes métodos 
extremos foram se tornando desnecessários à medida que as regras foram sendo 
internalizadas. Assim como Norbert Elias propôs no processo civilizador, houve uma 
interação entre o aumento dos controles externos, impostos pela sociedade – ou pela 
organização – e o gradual aumento na disciplina dos indivíduos, que aprenderam através 
do autocontrole a se adaptar às regras impostas: os meios externos de controle interagindo 
com a capacidade de internalização dos indivíduos. O trabalhador buscou assemelhar-se à 
máquina, acostumou-se a obedecer sem questionar as ordens, a pensar apenas na parte do 
processo que lhe cabia, a desumanizar o trabalho como forma de manter o emprego.  

Entretanto, como nota Bruno (2005), quando no passado a forma de controle 
incidia, sobretudo, no corpo do trabalhador, as teorias que surgiram a partir da segunda 
metade do século passam a considerar a mente e o poder criativo do trabalhador, e surge a 
percepção de que novos mecanismos de controle, mais sutis, precisam ser estabelecidos: 

“No que diz respeito à relação entre as classes, a participação proposta aos 
trabalhadores resulta da compreensão do patronato de que as novas gerações de 
trabalhadores apresentam um outro elemento a ser explorado: sua capacidade de 
raciocínio. Especialmente a partir das grandes lutas ocorridas no final dos anos 
60 e durante toda a década de 70, em vários países onde os trabalhadores 
criaram as suas próprias organizações de luta e iniciaram processos de 
autogestão da produção dos bairros etc., o patronato percebeu que o taylorismo 
limitava a utilização da capacidade de pensar dos trabalhadores. Com a 
introdução da automação microeletrônica nos processos produtivos e a 
informatização do setor terciário, as tarefas mais simples tendem a ser 
realizadas sem a intervenção do trabalho vivo, liberando a força de trabalho para 
tarefas mais complexas. Sem querer entrar na discussão das conseqüências 
sociais da mudança de paradigma tecnológico, tais como o desemprego, a 
desqualificação das gerações formadas a partir dos paradigmas convencionais 
etc., não podemos ignorar que hoje, cada vez mais, é o cérebro do trabalhador o 
elemento a ser explorado. Daí as formas de controle e disciplina incidirem não 
mais sobre o corpo do trabalhador, sobre a sua capacidade de realizar gestos 
com regularidade e rapidez, mas sobre a sua estrutura psíquica. O fator 
envolvimento psicológico é hoje fundamental para o bom desempenho do 
trabalhador e para garanti-lo torna-se necessário não apenas a contrapartida 
salarial, mas concessões por parte da empresa, no sentido de ampliar a 
participação dos trabalhadores nas decisões relativas ao processo de trabalho.” 
 



Assim, as propostas mais modernas de estrutura organizacional, e principalmente o 
modelo orgânico, pressupõem trabalhadores capazes de autocontrole, de trabalhar sem 
supervisão estrita. As organizações completamente abertas só são possíveis se o 
trabalhador for auto-disciplinado, houver internalizado as regras ao ponto de se adiantar a 
elas; e for capaz de manter o foco nos interesses da equipe e da organização – ou seja, no 
estágio mais desenvolvido de uma unidade social.  

Entretanto, assim como nas sociedades, estes avanços são baseados em processos 
de longa duração. Os longos anos de controle e hierarquias rígidas tiraram dos 
trabalhadores algumas ou muitas das qualidades que se exigem deles agora: a visão 
holística dos processos, o pensar na organização como um todo, o trabalho em equipe, a 
criatividade e o poder de iniciativa e decisão foram desencorajados por quase um século. A 
reversão deste processo muito provavelmente não se dará em pouco tempo. Através de um 
entendimento histórico-sociológico das organizações pode-se buscar entender as 
dificuldades que estas têm demonstrado em adotar as práticas mais modernas sugeridas 
pelos acadêmicos atuais. Pode-se entender, também, porque muitas destas organizações 
ainda pendem mais para o passado que para o futuro. 

 

THE EVOLUTION OF ADMINISTRATIVE THEORIES IN LIGHT OF NORBERT 
ELIAS' SOCIOLOGY  

 
Abstract 

 

The objective of this article is to examine the evolution of the most important administrative 
theories of the 20th century through the lenses of Norbert Elias’ process sociology. It traces a 
parallel between the historical evolution of organizational structure and Elias’ sociological 
approach, who proposed that all social changes should be examined as long-term processes that 
happen over extended periods of time. The text introduces the main concepts of Elias’ sociology, 
the effects of the Industrial Revolution on the way organizations started to structure and a revision 
of the administrative models that emerged, with the goal of understanding how they influenced: a) 
the way organizations are structured today and b) the posterior, most modern, theories. The classic 
theories are discussed in certain detail: the Scientific Management of Taylor, the bureaucratic ideal 
of Max Weber, and the Scientific Administration of Fayol, since despite posterior evolutions, these 
theories remained as the base from which improvements and innovations have been introduced. 
Only after the 1980s modern theories started to consolidate into business practices that indicate 
more significant changes might be underway: the concepts of cooperation, integration, knowledge 
management and a more holistic vision of the worker. The sociology of Elias can be seen as an 
important referential for the understanding of the difficulties that modern organizations face in 
restructuring and breaking with the traditions of classic administration. 

Key words: Administrative Theories, Norbert Elias, Sociology, Business Administration.  
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