
 

pág. 188 

 ISBN: 978-85-5806-002-8 

 

A CRÍTICA DE GUERREIRO RAMOS E O HUMANISMO DE ELTON  MAYO: 
UMA ABORDAGEM COMPARATIVA 

 

Edmundo Pozes da Silva  
e-mail: edmundo.pozes@ifpr.edu.br 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar um estudo comparativo entre o Humanismo 
de Georges Elton Mayo e a crítica de Alberto Guerreiro Ramos em relação à concepção de ser 
humano da Teoria das Relações Humanas. Com a finalidade de atingir este objetivo, através 
de uma pesquisa bibliográfica, apresentam-se os seguintes conceitos: homem social, de Mayo, 
homem parentético e síndrome comportamentalista, de Guerreiro Ramos. Mayo é considerado 
criador da Teoria das Relações Humanas, a partir da pesquisa conhecida como experiência de 
Hawthorne, que analisa fatores sociais, do ambiente produtivo, como fator determinante do 
comportamento das pessoas em seus postos de trabalho, proporcionando concepção de ser 
humano não limitada à da economia clássica (Homo economicus). Guerreiro Ramos denomina 
de ‘homem reativo’ a concepção humanista. A partir disso, examina-se a noção de homem 
parentético e a noção de síndrome comportamentalista. Ao final do estudo comparativo, 
conclui-se que o enfoque de Guerreiro Ramos mantém-se como uma contribuição pertinente 
no mundo contemporâneo, enquanto a contribuição de Mayo apresenta-se já ultrapassada.  
 

Palavras-chave:  Homem Parentético, Homem Social, Administração. 

1. Introdução      

Guerreiro Ramos preocupa-se com a questão da liberdade humana, encontrando seu 

amparo na dimensão substantiva da razão diante do avançado desenvolvimento e da acolhida 

que a dimensão funcional da razão teve no mundo moderno e na teoria social em geral. Em A 

nova ciência das organizações, Guerreiro Ramos estranhamente não utiliza termo ‘homem 

parentético, mas sua noção de racionalidade substantiva está permeada por uma concepção de 

natureza humana desenvolvida por ele por meio da expressão ‘homem parentético’, por 

excelência portador da razão no sentido noético. Segundo Guerreiro Ramos (1981, p.28), 

"pelo exercício da razão, e vivendo de acordo com imperativos éticos dessa razão, o homem 

transcende a condição do ser puramente natural e socialmente determinado, e se transforma 

num ator político". Além dessa característica do homem parentético, outra merece destaque 

especial: seu incessante empenho na atualização de suas potencialidades humanas. Desta 

forma, as noções de realização e crescimento pessoal são essenciais à compreensão da 

natureza humana em Guerreiro Ramos.  
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 Como os termos ‘síndrome comportamental’ ou ‘comportamentalista’, a principal 

preocupação do Alberto Guerreiro Ramos é analisar a base psicológica da teoria 

organizacional e da ciência social convencional. O autor considera que as organizações são 

sistemas cognitivos e que seus membros em geral assimilam interiormente tais sistemas e, 

assim, sem saberem, tornam-se pensadores inconscientes. Do mesmo modo, é imprescindível 

realizar a análise organizacional como sistema cognitivo sob ponto de vista da abordagem 

substantiva. 

 

As ideias de Elton Mayo são exatamente sobre o que Guerreiro Ramos denomina 

‘homem reativo’. Mayo enfatizava a motivação humana, considerando principalmente o 

ambiente social interno das organizações e o papel de valores, sentimentos e atitudes no 

processo de produção, embora não desconsiderasse o ambiente externo. Para Guerreiro 

Ramos, a concepção de homem reativo implicava em ajustamento do indivíduo ao contexto 

de trabalho, visando aumento de produtividade e não atualização de suas potencialidades 

humanas.  

 

2. Homem Parentético de Guerreiro Ramos 
 

Alberto Guerreiro Ramos explica conceitualmente sua concepção de natureza humana 

– com noções de homem parentético e atitude parentética – em um capítulo de Mito e verdade 

da revolução brasileira, publicado em 1963, portanto, às vésperas da intervenção militar que 

passou a dominar o Brasil, a partir de março de 1964. Na obra, o autor revisita conceitos 

como revolução e atitude revolucionária, socialismo, marxismo-leninismo, internacionalismo 

proletário, revisionismo e outros, antes de abordar noções de organização e patologia da 

normalidade, atitude parentética, vontade orgânica e vontade refletida, pensamento 

planificado e imaginação sociológica. 

Para ele, a organização é vista como veneno cotidiano cujos efeitos lesivos 

frequentemente passam despercebidos. A atitude parentética é concebida como antídoto aos 

malefícios da organização. O autor vincula-a à noção de ‘redução sociológica’, como ‘novo 

modo de pensar’, que serve não somente para transpor conhecimentos de um contexto para 

outro, como também ao exame de qualquer fato social (GUERREIRO RAMOS, 1963, p. 

153). Também associa a atitude parentética e a redução sociológica à noção de ‘imaginação 

sociológica’ de Wright Mills (1959), que combate as limitações da hiperespecialização com 



 

pág. 190 

 ISBN: 978-85-5806-002-8 

saber libertador acessível ao cidadão comum, defendendo o artesanato intelectual aos 

pesquisadores. 

 
O homem operacional, taylorista, é um recurso organizacional a ser maximizado em 

termos de resultados físicos mensuráveis. O trabalhador é tomado como ser passivo a ser 

programado por especialistas para funcionar na organização; é treinado para maximizar a 

produção; é concebido como calculista, motivado por recompensas materiais e econômicas; a 

administração é concebida como neutra; há diferença sistemática às noções de ética; a noção 

de liberdade pessoal é estranha ao esquema da organização; e o trabalho implica 

essencialmente num adiantamento da satisfação. 

Uma segunda concepção dominante no âmbito da teoria organizacional surge com a 

Escola das Relações Humanas, visão sofisticada da natureza da motivação do homem sem 

negligenciar o ambiente social externo à organização, concebendo como um sistema aberto, 

sem limites, e sem omissão do papel de valores, sentimentos e atitudes no processo produtivo. 

Guerreiro Ramos denomina esse tipo de homem como ‘reativo’. Os humanistas também 

concebem empresa e sistema industrial como variáveis independentes. Procedimentos à 

cooptação de grupos informais e ao manejo de relações humanas são desenvolvidos para 

estimular reações positivas do trabalhador, visando propósitos da empresa. O propósito final, 

além de aumentar a produção, é transformar o trabalhador no que W. H. Whyte Jr. denomina 

de ‘homem organizacional’. 

Guerreiro Ramos (1998, p.133) afirma que a integração do indivíduo e da organização 

omite: 

[...] o caráter duplo básico da racionalidade. Na verdade, existe 
uma racionalidade cujos padrões não têm nada a ver com o 
comportamento administrativo. Essa racionalidade chamada 
substantiva e noética por Karl Mannheim e Eric Voegelin, 
respectivamente, é um atributo do indivíduo como criatura de 
razão e jamais pode ser compreendida como pertencente à 
organização. 

 
Guerreiro Ramos (1989), em A síndrome comportamentalista, procura esclarecer o 

reducionismo psicológico da atual teoria da organização, propõe diferenciação entre 

comportamento e ação.  O ser humano que se comporta tem sua conduta fundamentada na 

racionalidade funcional ou na estimativa utilitária das consequências. Desprovido de ética, 

busca sempre a eficiência, reage a estímulos ditados por fatores externos e tem como 

categoria importante a conveniência. Por outro lado, ação é um tipo de conduta que o ser 
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humano é levado a agir porque causas finais influem no mundo. Essa conduta baseia-se na 

racionalidade substantiva; é uma conduta que o ser humano tem consciência de suas 

finalidades exteriores, e isso faz com que o ser humano delibere sobre as coisas. A ação 

apenas apoia-se na estimativa utilitária das consequências por acidente, diferente da conduta 

de comportamento que sempre será movida por causas eficientes. (GUERREIRO RAMOS, 

1989). 

A síndrome comportamentalista tem como semente as sociedades industriais 

contemporâneas, “surgiu como consequência de um esforço histórico sem precedentes para 

modelar uma ordem social de acordo com critérios de economicidade. ” (GUERREIRO 

RAMOS, 1989, p.51). Assim, o trajeto da vida das pessoas não é mais baseado no senso 

comum substantivo, mas é ordenado e validado através de artifícios do mercado. Segundo 

Guerreiro Ramos (1981), a hegemonia da racionalidade instrumental solapa uma verdadeira e 

saudável ordem social. A compreensão unidimensional de razão transmutada nessa espécie de 

racionalidade associada a critérios utilitaristas de produtividade não passa, fundamentalmente, 

de engodo, de logro, perpetuado, inclusive, com a anuência das ciências sociais, em particular, 

das ciências organizacionais.   

A isenção do mercado da regulação política deu origem a um tipo de vida 
humana associada ordenada apenas pela interação dos interesses individuais 
(para a autopreservação), ou seja, uma sociedade em que o puro cálculo das 
consequências substitui o senso comum do ser humano (GUERREIRO 
RAMOS, 1989, p. 52). 

 
Desse modo, “o autor rejeita as premissas psicológicas da teoria de organização então 

vigente, por considerar que esta toma por paradigma padrões existentes nas organizações de 

uma sociedade que não passa de um mero acidente na história, ou seja, confunde o que é com 

o que deveria ser.  “Para ter condições de enfrentar os desafios de uma tal sociedade, a 

maioria de seus membros interioriza a síndrome comportamentalista e seus padrões 

cognitivos. Essa interiorização ocorre, geralmente, sem ser notada pelo indivíduo” 

(GUERREIRO RAMOS, 1989, p.67). Com essa afirmação, o autor ratifica que os indivíduos 

que se comportam não agem criticamente, estão mergulhados em uma inerte forma de pensar 

e agir, não percebem outras formas, apenas estão padronizados.  

As principais características da síndrome comportamental, segundo Guerreiro Ramos 

(1989) são:  fluidez da individualidade; perspectivismo; formalismo; e operacionalismo 

positivista.  
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Segundo o autor, ao se referir à fluidez da individualidade, o sentimento de 

transitoriedade constante e sem direção floresce de uma assimilação acrítica, parte de um 

“autor representação da sociedade moderna, que se define como um precário contrato entre 

indivíduos que maximizam a utilidade, na busca da felicidade pessoal, entendida como busca 

de satisfação de uma interminável sucessão de desejos” (GUERREIRO RAMOS, 1989, p.56). 

  

Para Ramos (1989), é apenas na sociedade moderna que o indivíduo adquire 

consciência de que tanto sua conduta quanto a dos outros é influenciada por perspectiva. 

 Porém, essa sociedade produz um tipo de conduta “que merece ser referida como 

comportamento, e para comportar-se bem, então, o homem só tem que levar em conta as 

conveniências exteriores, os pontos de vista alheios e os propósitos em jogo ” (GUERREIRO 

RAMOS, 1989, p.57). 

Guerreiro Ramos (1989) afirma que na sociedade moderna o formalismo é um traço 

comum da vida cotidiana das sociedades centradas no mercado. Sendo um tipo de conduta 

humana que é orientada por fatores externos, “onde a observância das regras substitui a 

preocupação pelos padrões éticos substantivos” (GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 59). Assim, 

o indivíduo é conduzido a seguir tipos formalistas de comportamentos e, com isso, seria 

aceito socialmente, e seus comportamentos reconhecidos como adequados, corretos e justos. 

Guerreiro Ramos (1989) afirma que a essência do operacionalismo positivista se 

constitui apenas da crença de que "as normas inerentes ao método de uma ciência natural de 

características matemáticas são adequadas para a validação e a verificação do conhecimento." 

(GUERREIRO RAMOS, 1989, p.62-63). 

 
3. Homem social de Elton Mayo 
 

Georges Elton Mayo é considerado o fundador da Teoria das Relações Humanas, e se 

opõe à cientificidade do trabalho de Taylor. Suas teorias são baseadas em experiências que 

conduziu em Hawthorne, entre 1927 e 1932, sobre fatores que motivam empregados. A 

abordagem humanista da Teoria Organizacional contraria vários postulados da abordagem 

clássica de Fayol e a Científica de Taylor.  

           Sobral (2013) define que a Escola das Relações Humanas objetiva que o ‘ser social’ 

que reage como membro de grupo pessoal: como princípio, a identidade de interesses, e 

afirma que todo conflito é indesejável e deve ser evitado; como fins, o sistema social como 
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conjunto de papéis; o autor principal é George Elton Mayo; a ênfase da escola é em pessoas; o 

homem é social; os resultados são a satisfação do operário. 

[...] a incompreensão entre empregadores e operários, que se 
observa em todos os países civilizados, ilustra perfeitamente este 
fracasso; e tal incompreensão se mantém durante um século, sem 
sinais de melhorias (MAYO, 1946, p162). 

 

A Teoria das Relações Humanas surge da crítica à Teoria da Administração Científica 

e à Teoria Clássica. O combate do formalismo na gestão e deslocamento do foco para grupos 

informais e suas relações propicia uma visão ao psicossocial, e entende que o ser humano não 

é simples nem mecanicistas. A Escola das Relações Humanas utiliza motivação como 

expectativa para elevar trabalhadores a atingir objetivos da organização.  

A ênfase em estrutura (Fayol) e tarefas (Taylor) é substituída pela ênfase em pessoas. 

A natureza do ser humano como homo social substituiu a concepção de homo economicus.  

Em 1929, o mundo atravessa a grande depressão, ocasionando desemprego, escassez de 

recursos e quebra financeira. A maioria dos países retoma à miséria, e o desemprego é a 

marca mais relevante. Neste cenário, vê-se o descuido de trabalhadores em fábricas. 

O operário que se dedica a trabalhos de repetição pode estar repetindo 
um número de movimentos muito limitador, porém, sua vida 
emocional pode ser muito variada; tem que adaptar a seus superiores, 
aos seus iguais, aos seus subordinados; se não consegue agradar aos 
primeiros, pode encontrar simpatia e a ajuda dos demais.  (MAYO, 
1946, p51). 

 

Hernández (2007) explica que, sob liderança de Elton Mayo e demais autores 

caracterizaram as Relações Humanas: a) nível de produção é resultado de integração social; b) 

no comportamento social de indivíduos, o grupo é o maior incentivador do comportamento; c) 

perde-se o respeito quando o trabalhador produzir abaixo ou acima da média; d) grupos 

informais criam suas regras; e) relações humanas são atitudes que se desenvolvem no 

convívio de pessoas e grupos; f) trabalho cansativo e até mesmo o simples tornam-se 

desgastantes e monótonos, e diminuem a produção; g) ênfase na organização informal. 

Pareto, o eminente autor italiano do único tratado que existe de 
sociologia geral, expõe a importância de uma alta qualidade do grupo 
administrativo em relação à manutenção do equilíbrio social. Observa-
se que, em qualquer sociedade, a direção corresponde a dois tipos de 
elite, a governamental e a não governamental; a última compete a 
divisão de todas as atividades industriais e econômicas. (MAYO, 1946, 
p 154). 
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Elton Mayo considera o conflito como uma chaga social e afirma que a cooperação é o 

bem-estar social. Relata que, quando os trabalhadores possuem senso de função social e 

responsabilidade, a sociedade torna-se um organismo vivo, social e sadio. A cooperação, 

segundo Mayo, integra objetivos individuais aos coletivos, e propõe que os administradores 

industriais devam organizar essa cooperação, pois os operários apenas cooperam quando 

aceitam os objetivos da administração. 

Dentro das implicações importantes dessa Escola, pode-se assinalar:  conceito de 

Homem Social; formação de grupos e processos grupais que podem ser manipulados mediante 

estilo de liderança e comunicação; formalização de noção de ciclo motivacional enquanto 

satisfação, frustração ou recompensa. Portanto, é prevalecente ressaltar conceitos de estilos de 

liderança, importância da comunicação, organização informal, dinâmica de grupo, e grupos 

informais. 

O conceito de homem social é um importante contrapeso ao modelo do homem 

econômico racional. Considera-se que o ambiente social do trabalho é um dos fatores de 

inteiração que influem produtividade, níveis salariais, cultura e estrutura organizacional entre 

operários e gerência. Com esse pensamento, conclui-se que produtividade e satisfação dos 

trabalhadores é mais complexo do que se pensou a princípio. 

Por mais inteligente que seja um homem, por maior que seja sua 
experiência, a limitação da sua própria experiência e seus próprios 
poderes reflexivos fazem dele um ignorante, em comparação com o 
que seria se conhecesse as pesquisas pertinentes (MAYO, 1946, 
p166). 

 

A ideia da experiência de Hawthorne é a atenção sobre os envolvidos no experimento. 

Quando os empregados percebem que estão sendo observados por Roethlisberger e Dickson, 

modificam seu comportamento e passam a agir de maneira diferente.Ao serem observados, o 

comportamento dos indivíduos melhora. A conclusão é importante à pesquisa, conhecida 

como ‘efeito de Hawthorne’. 

Maximiano (2015) afirma que a experiência de Hawthorne, realizada entre 1927 e 

1932, por Elton Mayo e seus colaboradores em uma fábrica de Western Electric Company, 

Chicago, bairro Hawthorne, tem como objetivo inicial conduzir experimentos relacionados à 

luminosidade no ambiente de trabalho com a eficiência de operários medida pela produção. 

Com os primeiros resultados, a pesquisa logo se estende ao estudo de fadiga, acidentes de 

trabalho, rotação de pessoal e efeito de condições físicas de trabalho sobre a produtividade de 

operários. 
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A experiência desenvolve-se em quatro fases: a primeira, p retende-se verificar o 

efeito sobre o rendimento de operários, trabalhando sob luz variável; a segunda, constitui um 

grupo experimental ou de referência; a terceira, baseada em conclusões de fase anterior em 

que as operárias do grupo de referência têm atitudes diferentes das do grupo de controle, os 

pesquisadores afastam-se do estudo de melhores condições físicas de trabalho e passam a 

estudar as Relações Humanas;  a quarta, objetiva analisar a organização informal dos 

operários e, para tal, forma-se um grupo experimental. 

Hawthorne caracteriza-se como movimento de resposta contrária à Abordagem 

Clássica da Administração, considerada como forma de explorar o trabalho dos operários para 

benefício da gestão. A necessidade de humanizar e democratizar a Administração propicia a 

Teoria das Relações Humanas. 

Hernández (2007) relata que os experimentos de Hawthorne objetivam, 

principalmente, as seguintes variáveis: integração social e comportamento social de 

empregados;  necessidades psicológicas e sociais e atenção a novas formas de recompensas e 

sanções não materiais; estudo de grupos informais e da chamada organização informal; 

despertar de relações humanas dentro de organizações; importância de aspectos emocionais e 

não racionais do comportamento de pessoas e  conteúdo do trabalho que as pessoas realizam. 

Com a Teoria da Relações Humanas surge uma nova visão sobre o homem, que 

apresenta ênfases nos seguintes aspectos: operários são trabalhadores  sociais, com 

sentimentos, desejos e temores; pessoas são motivadas por certas necessidades e logram 

satisfazer suas necessidades básicas com ajuda do grupo em que atuam; comportamento de 

grupos podem se manejar mediante adequado estilo de supervisão e liderança; normas do 

grupo funcionam regulando o comportamento de indivíduos;  psicologia industrial contribuiu 

para demonstrar parcialidade de princípios da administração adaptados pela Teoria Clássica. 

Em 1933, Elton Mayo publica Problemas humanos de uma civilização industrial, e 

apresenta considerações sobre a experiência de Hawthorne: a) nível de produção é 

determinado pela integração social e não pela capacidade física dos operários e o 

comportamento do indivíduo se apoia totalmente no grupo; b) comportamento dos 

trabalhadores está condicionado às normas padrões sociais; c) empresa passa a ser vista como 

conjunto de grupos sociais informais cuja estrutura nem sempre coincide com a organização 

formal; d) existência de grupos sociais mantém-se em constante interação social na empresa; 

e) os elementos emocionais e mesmo irracionais passam a merecer maior atenção. 
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As publicações de George Elton Mayo são: Democracia e liberdade e ensaio na 

lógica social, Austrália, 1919; Os problemas humanos de uma civilização industrial, Nova 

Iorque, Macmillan, 1933; Os problemas sociais de uma civilização industrial, Cambridge, 

1945; Os problemas políticos em uma civilização industrial, Cambridge, 1947. 

Os estudos sócios industriais têm caráter prático imediato. Trata-se 
de conhecer a personalidade do trabalhador, saber por que produz, 
o que produz, e como, mudando certas condições, pode chegar a 
produzir mais. Qualquer homem de empresa, por mais limitada 
imaginação que tenha e por mais órfão de sentido social que seja, 
compreende que o planejamento desse tipo pode traduzir-se em um 
aumento de seus ingressos como empresário. (BAGÚ, 1972, p11). 

 
Para Mayo (1946), é importante a visão da nova concepção das relações humanas no 

trabalho. É preciso estar atento à questão da colaboração na sociedade industrializada mais do 

que aspectos materiais e tecnológicos do progresso humano. Os métodos de trabalho, até 

então, visam à eficiência e não à cooperação. Relata que a cooperação humana não é o 

resultado da lógica da organização. Defende que: 1)  o trabalho é uma atividade tipicamente 

grupal; 2) o operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo 

social; 3) A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de 

comunicar; 4)  passa-se de uma sociedade estável para uma sociedade adaptável, mas se 

negligencia a habilidade social; e) o ser humano é motivado pela necessidade de "estar junto", 

de "ser reconhecido"; e 5) a civilização industrializada traz como consequência a 

desintegração dos grupos sociais. 

Segundo Maximiano (2015), a Escola da Relações Humanas surge como opção para 

elevar a eficiência e melhorar a vida dos trabalhadores. A perspectiva das Relações Humanas 

se centra em grupos de pessoas no trabalho. Deixa-se a prática de tempos e movimentos para 

começar a prestar a atenção sobre as pessoas. Seu maior auge é em 1939 e, ao final da década 

de 1950, a teoria sofre severas críticas baseadas principalmente em oposição à abordagem 

clássica; visão incompleta apenas dentro da fábrica; abordagem parcial sem focar a esfera 

social; método experimental sem definir hipóteses; sobretudo, especialmente seu manipulador 

de foco, cujos trabalhadores produzem mais de uma compensação justa na renda.  

 
4. Considerações finais 
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Comparando Guerreiro Ramos e Elton Mayo, em épocas e diferentes contextos em 

que elaboram suas teses, Guerreiro Ramos tem vantagem sobre Mayo porque conhece a obra 

de Mayo e acompanha as consequências da pesquisa. 

Guerreiro Ramos (1984) afirma que a alternativa do homem operacional é sugerida 

nos estudos de Hawthorne, na Escola das Relações Humanas. A escola apresenta visão 

aprimorada de motivação, enfatizando o ambiente social interno e informal da organização. 

Define-se a organização como sistema social aberto, valores, sentimentos e atitudes têm papel 

no processo de produção. Os humanistas desenvolvem modelo de homem que Guerreiro 

Ramos (1984) denomina “homem reativo”. Confirmam o objetivo principal da administração 

e desenvolvem ferramentas para obter comportamentos de apoio à racionalidade instrumental, 

embora mais preocupados com os trabalhadores e com melhor discernimento sobre as 

motivações. Para Guerreiro Ramos, tal humanismo releva-se enganoso e superficial. Para ele, 

a teoria de Mayo e de outros humanistas baseia-se numa visão ingênua da natureza de 

insumos e produtos, buscando recursos para cooptação de grupos informais e uso de 

aconselhamento pessoal estimulando reações positivas em consonância às metas da empresa. 

Assim, na organização formal tem-se um indivíduo passivo, detentor de emprego, 

socialmente capaz de atender às expectativas e anseios da sociedade e da organização em que 

está inserido, porém, moralmente fragilizado. Despersonaliza-se à medida que se socializa, 

surgindo o homem alienado. Enquanto isso, a organização formal adquire ares do indivíduo e 

passa a ser entendida e estudada a partir de conceitos que só podem ser atribuídos à vida 

individual. Assim, ela passa a ser o centro, objeto de estudo da teoria da organização 

(GUERREIRO RAMOS, 1982).  O autor defende a reformulação total da teoria das 

organizações e aponta a racionalidade substantiva (voltada aos valores) como a única capaz de 

prover um sustentáculo de ideias e diretrizes capazes de oferecer ao indivíduo 

relacionamentos sociais de maior qualidade e satisfação (GUERREIRO RAMOS, 1982, 

p.198).  

 
Referências 

ANDRADE, R. O. B. de A.; AMBONI, N. Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: 
Campus, 2011 
ARAÚJO, L. C. G. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2014. 
AZEVEDO, A.; ALBERNAZ, R. A antropologia do Guerreiro: a história do conceito de 
homem parentético. Cadernos EBAPE.BR, out 2006. 



 

pág. 198 

 ISBN: 978-85-5806-002-8 

BADÚ, Sérgio. Prefácio da Teoria Geral da Administração, de Zacarias Torres Hernández. 
México: Patria, 2007.  
CAVALCANTI, B.; DUZERT, Y; MARQUES, E. (Org.) Guerreiro Ramos. Coletânea de 
depoimentos. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 
GUERREIRO RAMOS, A. Mito e verdade da revolução brasileira. Florianópolis: Insular. 
2016. 
GUERREIRO RAMOS, A. The parenthetical man. Journal of Human Relations, 1971. 
GUERREIRO RAMOS, A. A modernização em nova perspectiva: em busca do modelo de 
possibilidade. In:  HEIDEMANN, F. G.; SALM, J. F. (Org). Políticas públicas e 
desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise.  Brasília, DF: Editora da 
Unb, 2009. P. 41-79. 
GUERREIRO RAMOS, A. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da 
riqueza das nações. Rio de Janeiro: FGV, 1981. 
GUERREIRO RAMOS, A. Mito e verdade da revolução brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 
1963. 
GUERREIRO RAMOS, A. Modelos de homem e teoria administrativa. Revista de 
Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 3-12, abr.-jun., 1984. 
GUERREIRO RAMOS, A.  Os modelos do homem e a teoria administrativa. In 
GUERREIRO RAMOS, A. Programa acadêmico e de pesquisa em planejamento 
governamental.  Cadernos do curso de pós-graduação em Administração. Florianópolis: 
Universidade Federal de Santa Catarina, 1980. 54 p. 
HERNÁNDEZ, Zacarias Torres. Teoria Geral da Administração. México: Pátria, 2007. 
MAYO, E. Problemas humanos de uma civilización industrial. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1972. 
MAYO, E. The human problems of an industrial civilization. New York: The Macmillan 
Company, 1933. 
MAXIMIANO, A. C. A. Fundamentos da Administração. São Paulo: LTC, 2015. 
SOBRAL, Felipe. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: 
Pearson, 2013. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


