
ApresentAção

Caro leitor,

Este número especial da Revista de Administração Mackenzie (RAM) apre-
senta quatro artigos no fórum temático dedicado à Gestão Social e quatro artigos 
vinculados à seção regular “Gestão Humana e Social” (GHS). Todos eles tratam 
de temas relevantes de grande interesse e valor para o leitor e para o desenvolvi-
mento da área. 

O fórum temático Gestão Social teve sua origem na sensibilização do 
corpo editorial da RAM pela proposta de Yeda Swirski de Souza, uma das edi-
toras associadas da Revista, de destacar em fórum específico essa temática a 
partir da constatação de expressivo número de artigos submetidos e alinhados 
com o tema. A partir desse contato, organizou-se o fórum temático, reunindo 
os artigos submetidos no processo editorial de fluxo contínuo da RAM vincu-
lados à temática em seção específica correspondente ao fórum. Os professores 
Yeda Swirski de Souza e Luiz Paulo Bignetti, da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (Unisinos), assumiram o papel de editores convidados do fórum 
temático. Nesta edição apresentamos os artigos avaliados e aprovados no pro-
cesso editorial. 

A RAM se sente engrandecida pela oportunidade de cooperar com a Aca-
demia Brasileira de Administração no desenvolvimento de uma reflexão tão 
central e estratégica para nosso país. Consideramos ser esse um dos papéis dos 
periódicos nacionais vinculados ao campo. A introdução à seção especial temá-
tica, a qual segue esta apresentação do fascículo, apresenta o tema e os quatro 
artigos selecionados. 

A seção regular “Gestão Humana e Social” (GHS) apresenta mais quatro 
artigos também submetidos e avaliados no processo editorial de fluxo contínuo 
da RAM, porém não necessariamente vinculados do ponto de vista temático. O 
artigo de autoria de Marcelo de Souza Bispo oferece uma revisão das contribui-
ções de Silvia Gherardi na área de aprendizagem a partir de práticas nas orga-
nizações com base em uma visão sociológica, a qual ainda é pouco explorada na 
Academia Brasileira, e assume que ambiente social é o espaço onde ocorrem os 
processos de aprendizagem e a geração do conhecimento. 
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Edson Antunes Quaresma Júnior, Daniel Lanna Peixoto e Alexandre de 
Pádua Carrieri acompanham o cotidiano de duas cooperativas de Minas Gerais 
com objetivo de conviver com suas estratégias de controle e de interações com 
os cooperados. A análise dos autores no campo da estratégia como prática utiliza 
como base as contribuições de Niklas Luhmann (os episódios, a comunicação, a 
tradução para dentro dos sistemas) e Michel de Certeau (as táticas e a concepção 
de um espaço habitado). Os autores verificam a ação de processos não planejados 
subscritos em uma ordem visível pelas traduções de lógicas de outros sistemas 
desnudados pelo cotidiano dos cooperados. 

O ensaio oferecido por Alexandre Reis Rosa e Rafael Alcadipani apresenta 
uma introdução ao pensamento pós-colonial discutindo a sua origem, as prin-
cipais vertentes de estudo e de possíveis diálogos entre as tradições anglófona e 
latino-americana. Ao analisar o campo de estudos críticos no Brasil, os autores 
constatam a presença de uma visão que tende a radicalizar a relação centro/
periferia, estabelecendo uma dicotomia típica da mentalidade colonial, buscando 
definir quem é e quem não é crítico. Os autores argumentam que o desenvol-
vimento depende de uma abordagem que se configure a partir de um terceiro 
espaço de produção do conhecimento.

Por fim, Sirlene Aparecida Carvalho Bezerra e Adriane Vieira estudam 
empiricamente os dilemas e desafios vividos por mulheres brasileiras que 
migraram de cidade e/ou estado em função do trabalho do cônjuge, explorando 
a lacuna nos estudos acadêmicos brasileiros relacionada à mobilidade nacional 
e às questões de gênero. Para tanto, foram desenvolvidas entrevistas com qua-
tro mulheres nessa condição, as quais foram analisadas por meio da técnica de 
análise de conteúdo temática categorial com categorias definidas a posteriori. 
As autoras verificam que se destacam as dificuldades de adaptação à cultura 
local, de construção de nova rede de relacionamento e amizades, e de retomada 
da vida profissional, as quais se associam a sentimentos e comportamentos de 
frustração e isolamento mas também de resiliência e superação.

Como não há mais nada a tratar, passemos à Introdução do fórum temático, 
elaborado pelos editores convidados Yeda Swirski de Souza e Luiz Paulo Big-
netti, aos quais agradecemos pela dedicação à condução do processo editorial de 
elaboração do fórum temático Gestão Social. 

Desejamos a todos uma profícua leitura!

Walter Bataglia
Editor acadêmico


