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Resumo: Inicialmente, o objetivo da pesquisa pretendia abarcar uma investigação mais ampla 

sobre o lugar de Marx no tratamento que Tragtenberg, Motta e Faria fornecem às matérias 

consideradas em seus distintos estudos. Propunha-se à investigação sobre a forma pela qual 

Marx é apreendido no interior do marxismo weberiano dos estudos organizacionais brasileiros, na 

medida em que o desenvolvimento de um marxismo neste território não se deu sem influências de 

um Weber. Os estudos porém nos trouxeram a necessidade, de um lado, de maior concentração 

sobre alguma categoria mais complexa que nos permitisse determinar melhor essa influência de 

Marx nos autores brasileiros que, de alguma forma, ligam-no a Weber. Nesse sentido, optou-se 

por tratar da ideologia. Por outro lado, os estudos também levaram a escolha de Tragtenberg e 

Faria como os autores mais importantes para investigação uma vez que Motta se afasta 

muitíssimo dos problemas do marxismo. Assim, optou-se por elenca-lo em outro momento da 

pesquisa que certamente terá continuidade dado os seus achados. As modificações levaram a 

uma maior especificação do objetivo, podendo ser assim grafado: determinar como Tragtenberg e 

Faria em suas obras centrais apreendem a categoria da ideologia a partir de Marx. Esse objetivo 

espelha o interesse pelos fundamentos das ideias mais críticas com relação à sociologia e à 

administração. Isso se amplia considerando que a ideologia é uma das categorias mais 

complicadoras vistas desde o século XX e ainda suscita discussões acaloradas dentro e fora do 

marxismo. A intenção aqui foi promover um estudo que nos permita identificar o tratamento dado a 

esta categoria não necessariamente de origem marxiana mas que neste território é que encontrou 

suas marcas decisivas para os debates subsequentes. Os resultados específicos sugerem que, 

embora Marx seja um autor importante tanto para Tragtenberg quanto para Faria, as discussões 

estabelecidas pelos dois autores brasileiros não retomam decisivamente as posições do autor 

alemão. Se no primeiro caso a influência mais clara é advinda de Mannheim, na segunda é, entre 

outros, Althusser que desempenha o papel de mediação para o tratamento da categoria da 

ideologia. Isso nos indica, entre outras coisas, que ainda segue ausente um estudo mais 

sistemático das ideias marxianas centrais sobre o problema da ideologia para que possa fomentar 

investigações nos chamados estudos organizacionais. Se falta a essa categoria um estudo 

dedicado, e se essa categoria ocupa lugar de destaque, é plenamente possível que outras 

categorias de igual importância tenham encontrado o mesmo destino. Nossa investigação é, 

porém, apenas inicial. Cobriu dedicadamente apenas os livros centrais dos autores, mas eles 

legaram e ainda legam outros escritos que precisam ser visitados futuramente na continuidade 

desta pesquisa. Ainda outros autores brasileiros precisam ser inseridos nessa investigação, 

autores que trazem ainda outras influências além daquelas que conseguimos identificar em 

Tragtenberg e Faria. Seja como for, estudos sobre os autores brasileiros segue sendo inestimável 

não apenas para um entendimento minimamente adequado do traçado decisivo e distintivo, mas 

também como efeito de memória e valorização da produção intelectual nacional. Autores que 
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deixaram e ainda deixam marcas indeléveis entre os estudiosos e pesquisadores no Brasil, 

precisam ganhar espaço não só nas pesquisas mas sobretudo nas salas de aula desde a 

graduação. Espera-se que as publicações e atividades derivadas desse projeto possa encontrar a 

sala de aula como o momento decisivo de um movimento de volta, movimento necessário ao 

contínuo processo do evolver intelectivo. 


