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Editorial  

À época do Cadernos EBAPE.BR, v. 11, n. 3 (setembro), de 2013, salientamos, no 

editorial, que os artigos a serem publicados teriam como foco a proposta inaugural do periódico, qual seja, 

promover o debate de temas relevantes à construção do conhecimento no âmbito da Administração com base 

em abordagens interdisciplinares e críticas. Desde então, esse tem sido o fio condutor da linha editorial do 

Cadernos EBAPE.BR.  

Este ano de 2013 se encerra com um número temático dedicado a Epistemologia e os Estudos 

Organizacionais. Convidamos  como coeditor deste número especial o professor Maurício Serva, do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), desde 

2011 coordenador do Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração – 

cuja quarta versão ocorrerá no próximo ano (2014). Coaduna-se, assim, a origem dos artigos aprovados com 

os objetivos do Cadernos EBAPE.BR, em um processo de avaliação que correspondeu a dois momentos: 

aquele realizado para atender as exigências do Colóquio e o inerente aos periódicos acadêmicos.  

Dando continuidade à linha editorial, o Cadernos EBAPE.BR projetou para o ano de 2014 e 2015 a 

publicação de cinco números temáticos: Estudos Organizacionais e Filosofia; Estudos Organizacionais 

Críticos e Pensadores Nacionais; Processo de trabalho/valorização – 40 anos após Trabalho e Capital 

Monopolista, de Harry Braverman; Pensamento Crítico Latino-Americano; e Estudos Organizacionais e 

Políticas Públicas em Múltiplas Dimensões. Ainda no ano de 2014 organizaremos a chamada de trabalhos 

com tema em comemoração ao centenário daquele que foi o primeiro pensador crítico brasileiro dedicado 

aos estudos organizacionais, Alberto Guerreiro Ramos.   

Assim, o Cadernos EBAPE.BR pretendeu no ano que se finda – e projeta para o entrante 2014 – contribuir 

para ampliar a necessária interdisciplinaridade da Administração como área de conhecimento. Também vale 

salientar que, no ano de 2013, outras atividades vieram contribuir para o melhor desempenho do seu 

processo editorial. Entre elas destacamos a indexação no Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal (Redalyc) e no Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica 

(Oasisbr), e a aprovação na Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES/2013 de apoio financeiro a projetos que 

visem incentivar a editoração e publicação de periódicos científicos brasileiros. 

A seguir, apresentamos os artigos aprovados e suas respectivas autorias para esta edição do número temático 

Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração. 

 

Apresentação 

Epistemologia e Sociologia da Ciência da Administração 
Maurício Serva  

 
Abordagem Crítica nos Estudos Organizacionais: Concepção de indivíduo sob a perspectiva emancipatória 
Anelise Rebelato Mozzato 

Denize Grzybovski 

 

Abordagem Freudo-Frankfurtiana, Pesquisa-Ação e Socioanálise: Uma proposta alternativa para os 

Estudos Organizacionais 
Ana Paula Paes de Paula 
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Mercados e Racionalidades: a perspectiva de Alberto Guerreiro Ramos e Cornelius Castoriadis 
Manoel Fernandes Nery 

Daniel Lanna Peixoto 

 
Organizações como processos e Teoria Ator-Rede: A contribuição de John Law para os Estudos 
Organizacionais 
Maria Fernanda Rios Cavalcanti 

Rafael Alcadipani 

 

Fundamentalismo da gestão encontra a descolonialidade: repensando estrategicamente organizações 

familiares  
Alexandre Faria 

Sergio Wanderley 

 

Estudos organizacionais de aprendizagem e conhecimento à luz das abordagens situada e da tecnociência 
Bruno Luiz Américo 

Adriana Roseli Wünsch Takahashi 

 

Possibilidades Epistemológicas para a Ampliação da Teoria da Administração Pública: uma análise a 

partir do conceito do Novo Serviço Público 
Ana Cláudia Donner Abreu 

Angela Regina Heinzen Amin Helou 

Francisco Antônio Pereira Fialho 

 

Do discurso e de sua análise: reflexões sobre limites e possibilidades na Ciência da Administração 
Marcio Silva Rodrigues 

Eloise Helena Livramento Dellagnelo 

 

Nem só de Debates Epistemológicos Vive o Pesquisador em Administração: Alguns apontamentos sobre 

disputas entre paradigmas e campo científico 
Milka Alves Correia Barbosa 

Jouberte Maria Leandro dos Santos 

Fátima Regina Ney Matos 

Ana Márcia Batista Almeida 

 

- Mãe!? O mundo vai acabar...?  

Reflexões sobre Desdobramentos e Implicações dos Paradigmas Sociológicos de Burrell e Morgan para os 

Estudos Organizacionais 
Rogério Zanon da Silveira 

 

Boa leitura e boas festas ! 

Fernando G. Tenório 

Editor 

 


