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Editorial
1
  

Dando continuidade à proposta editorial do Cadernos EBAPE.BR de promover a divulgação de artigos que 

deem conta de olhares críticos aos fenômenos organizacionais, o presente número, por meio dos trabalhos,  

põe em pauta o pensamento daquele que é considerado um dos principais teóricos críticos da atualidade, 

Jürgen Habermas. Considerado como um dos legítimos representantes da Escola de Frankfurt, Habermas 

pertenceria à segunda geração daquele que é conceituado um dos mais importantes centros de pesquisa 

europeu – o Instituto de Pesquisa Social, que tem, desde o início da sua criação, em 1922, na Universidade 

de Frankfurt, disseminado o conceito que se institucionalizou no campo das Ciências Sociais, a Teoria 

Crítica.  

Para tanto, são os seguintes artigos diretamente relacionados ao pensamento habermasiano, o texto de 

abertura, A teoria da ação comunicativa de Habermas e suas aplicações nas organizações: contribuições 

para uma agenda de pesquisa e os artigos: Estratégia como prática social e teoria da ação comunicativa: 

possíveis aproximações teóricas; Institucionalização das iniciativas socioambientais das organizações: 

interfaces entre a teoria do desenvolvimento social de Habermas e o isomorfismo da teoria institucional; 

Uma aproximação entre pragmática universal e economia solidária: o caso de Catende e; Valores relativos 

à competição organizacional e ação comunicativa: um novo olhar sobre o fazer organizacional. 

Os demais trabalhos que compõem este número temático, voltados para os estudos organizacionais, foram 

também aprovados para a composição desta edição: Transparência e legitimação de objetivos institucionais 

em empresas estatais: um estudo de caso sobre a Petrobras; Ergologia: uma abordagem possível para os 

estudos organizacionais sobre trabalho; Integrando empresas e cooperativas de catadores em fluxos 

reversos de resíduos sólidos pós-consumo: o caso Vira-Lata e; A percepção da informação e da sua 

relevância no cenário institucional: sob a perspectiva de gestores e líderes.  

Os processos de avaliação e aprovação dos artigos, ora publicados, ocorreram com a participação dos 

seguintes coeditores convidados: Isabella Francisca Freitas Gouveia de Vasconcelos (FGV-EBAPE); Yvon 

Pesqueux (CNAM/ França) e Alvaro Bruno Cyrino (FGV-EBAPE). 

Finalmente, gostaríamos de relembrar aos nossos leitores que os seguintes números temáticos serão 

publicados nas próximas edições do periódico: “Processo de trabalho/valorização - 40 anos após Trabalho e 

Capital Monopolista de Harry Braverman”; “Estudos Organizacionais Críticos e Pensadores Nacionais”; 

“Pensamento Crítico Latino-Americano e Estudos Organizacionais”; “Políticas Públicas em Múltiplas 

Dimensões” e “Desafios contemporâneos para a gestão pública: participação, eficiência e accountability”. 

Boa leitura ! 

 

Fernando G. Tenório  

Editor 
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