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ERGOLOGIE: Entretiens
Sur L´Activité Humaine.
De Yves Schwartz e Louis
Durrive (Orgs). Toulose:
Octares Editions, 2003. 308
p. ISBN: 2915346011.
A ergologia é abordada
como uma atitude que visa conhecer as
situações de trabalho e intervir sobre estas
para transformá-las. Discute-se o trabalho
humano, enfatizando a impossibilidade de
unificar o conceito de atividade. Este é
abordado de maneira inovadora, levando o
leitor a uma reflexão sobre a própria
atividade do trabalho. Leitura relevante para
pesquisadores e estudantes da área da
organização do trabalho (Nota por Mateus
Miguel Toscano – PPGADM/UFES).
OS TEÓRICOS DAS
ORGANIZAÇÕES. De
Derek S. Pugh e David J.
Hickson. Organizadores da
edição brasileira: Suzana
Braga Rodrigues, Betania
Tanure de Barros, Anthero
de Moraes Meirelles e Afrânio C. Aguiar.
Rio de Janeiro: QualityMark, 2004. 227 p.
ISBN: 8573034769.
Edição brasileira do Writers on organizations
realizada pelo Grupo de Gestão
Internacional e pelos doutorandos da turma
2000 do CEPEAD/UFMG, apresenta a Teoria
Organizacional (TO) estruturada em seis
temas: estrutura, ambiente, gestão,
processo decisório, pessoas, e mudança e
aprendizagem. A partir deles são agrupados
estudiosos como Weber, Mintzberg, Fayol,
Mayo, Morgan, entre outros, e discutidas
suas contribuições. Assim, a publicação
mapeia o desenvolvimento da TO com base
em seus precursores (Nota por Alfredo
Rodrigues Leite da Silva – CEPEAD/UFMG).
RAC, v. 8, n. 4, Out./Dez. 2004

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO NO CAPITALISMO
GLOBALIZADO:
História da Manipulação
Psicológica no Mundo do
Trabalho. De Roberto
Heloani. São Paulo: Atlas,
2003. 240 p. ISBN:
8522434468.
O autor discute o tratamento dado às
questões ligadas à subjetividade no
trabalho nas abordagens teóricas sobre
gestão e nas práticas organizacionais. Ele
desenvolve uma análise que vai do
Taylorismo até algumas perspectivas mais
contemporâneas de gestão, observadas em
uma contextualização histórica e social. A
obra propicia uma reflexão sobre o cotidiano
do trabalho, quanto ao passado, presente
e futuro, relacionando-o com a construção
social e a subjetividade do indivíduo (Nota
por Alexandre de Pádua Carrieri – CEPEAD/
UFMG).
PATRIMÔNIO, FAMÍLIA E
EMPRESA: um Estudo
sobre as Transformações
no Mundo da Economia
Empresarial. De Sérgio de
Castro Gonçalves. Negócio
Editora, 2000. 384 p. ISBN:
8586014486.
O livro apresenta o desenvolvimento
econômico brasileiro sob o ângulo da
empresa familiar, abordando o seu contexto
histórico e relacionando-o como produto
de uma evolução social, política e
econômica. Utilizando como pano de fundo
a história do ocidente por meio de relatos e,
a partir da Revolução Industrial, o autor faz
uma análise da formação e da importância
das empresas familiares para o
desenvolvimento da humanidade (Nota por
Claudiani Waiandt - PPGADM/UFES).
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