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A pesquisa  em desenvolvimento  tem como finalidade  analisar  as  principais  obras 

acadêmicas  que  discutem a  administração  sob  uma  perspectiva  eminentemente  filosófica, 

compreendendo  tanto  textos  sobre  philosophy  of  administration quanto  philosophy  of  

management, além de filosofia da administração. Este estudo tem como objetivo a busca dos 

elementos  essenciais  que  compõe  o  que  se  denomina  administração  através  das  leituras 

relacionadas  ao  tema  e,  ainda,  pretende-se  examinar  a  existência  de  uma  filosofia 

administrativa.  A metodologia  aplicada  na execução das  atividades  compreende três  fases 

distintas e complementares entre si, a primeira fase é a de análise sócio-histórica, que visa 

reconstruir as condições sociais e históricas de produção, circulação e recepção das formas 

simbólicas que serão analisadas; a segunda fase é de análise formal ou discursiva, direcionada 

para  esclarecer  os  padrões  e  efeitos  que  constituem e  que  operam dentro  de  uma forma 

simbólica  ou  discursiva;  e  a  última  fase  representa  a  interpretação  e  reinterpretação  das 

formas simbólicas, visando à explicação interpretativa do que está sendo representado ou dito. 

Dessa maneira, a partir de cada obra analisada deve-se elaborar um fichamento destacando 

respostas às perguntas: “O que é a administração para o autor?” “Quais os seus elementos 

constitutivos  internos?”  “Quais  os  seus  elementos  condicionadores?”  “A  que  filiação 

filosófica a administração estaria vinculada?”, e tendo como base estes fichamentos deve-se 

elaborar um  paper síntese preliminar desses estudos, de modo que no final do trabalho se 

possa escrever a “história concisa da filosofia da administração”. Até o momento foi realizada 

a leitura de dois livros relacionados ao assunto e a confecção de suas respectivas resenhas, 

ainda  serão  realizadas  outras  leituras  para  análise  e  desenvolvimento  dos  fichamentos 

propostos. A pesquisa ainda não apresenta resultados conclusivos, pois se encontra na fase de 

leitura  e  elaboração  dos  fichamentos,  os  quais  servirão  de  base  para  que  se  realize  a 

finalização do trabalho.


