
Porto Alegre, 20 de outubro de 2016. 

 

Carta à Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais 

 

Caros colegas da SBEO, 

Escrevemos este documento na condição de chapa concorrente à eleição para a 

diretoria da SBEO (biênio 2016-2018) com o objetivo de tornar públicas nossas 

propostas.  

Após quatro anos de sua fundação, a Sociedade claramente se desenvolveu. A 

formalização foi finalizada, os primeiros encontros regionais aconteceram, a revista 

segue seu curso (apesar das dificuldades), a internacionalização deu os primeiros 

passos e o CBEO se transformou em um evento de porte considerável, grande para o 

que foi imaginado em seu início, se diversificando em seus temas e discussões.  

Pensando no futuro, este contexto traz algumas vantagens e possibilidades, mas 

também importantes desafios. Como elementos positivos para o futuro, destacamos, 

além do caminho já trilhado, a estabilidade financeira proporcionada pelo sucesso dos 

Congressos realizados e das associações. Por outro lado, a expansão gera incertezas, 

retomando a sempre fundamental discussão sobre os rumos que podemos seguir. 

Na carta de Uberlândia, escrita por ocasião da eleição da atual diretoria, foi 

mencionada a lembrança de que “essa Sociedade nasce do desejo de um grupo de 

pesquisadores que se reuniram para constituir um espaço autônomo e plural para os 

pesquisadores dos EOs”. É importante retomar essas palavras para não correr o risco 

de repetir os erros das instituições que criticávamos no momento de nossa fundação.  

Não podemos perder de vista as intenções expressas na formação da Sociedade. 

Portanto, acreditamos ser importante avançar rumo à: 

 gestão colegiada; 

 não contradição entre as práticas da sociedade e as denúncias que produzimos 

em nosso trabalho acadêmico contra os diversos tipos de opressão, como de 

gênero, raciais, inclusive institucionais; 

 aproximação entre o campo acadêmico e outros grupos sociais que também 

são produtores de novas práticas e novos saberes. 

Assim, baseados nessas premissas, apresentamos nossa proposta para fortalecer a 

SBEO enquanto espaço científico e político durante o período da próxima gestão. Trata-

se de um esboço desenhado a partir de uma avaliação feita pela chapa e, neste 

sentido, uma proposta aberta à discussão, estruturada em cinco eixos. 

 



Eixo 1: Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais: Oficina Programática 

 Realizar um desenho coletivo de um programa para o próximo biênio da SBEO, 

discutindo o campo de estudos e suas fronteiras disciplinares, por meio da: 

o proposição de um espaço de escuta a fim de conhecer as diversas 

perspectivas dos associados sobre a SBEO. 

o sistematização desse programa e seu compartilhamento para posterior 

discussão. 

Eixo 2: Produção Científica em EOs 

 Aprimorar o CBEO a partir das discussões da oficina programática.  

 Fortalecer e consolidar a RBEO, reorganizando-a, se necessário e buscando o 

comprometimento dos grupos de trabalho e dos associados. 

 Formar grupos de discussão sobre temas sociais relevantes para os Estudos 

Organizacionais, com paridade de participação, que produzam materiais de 

livre circulação.  

Eixo 3: Pesquisadores e Redes  

 Dar continuidade à proposta da gestão que se encerra e avançar em duas 

direções: (1) realização de um mapeamento da área no Brasil; (2) criação da 

figura de representante regional, responsável por conectar as pautas regionais 

com a SBEO. 

 Trabalhar para a consolidação e multiplicação dos encontros regionais, 

formando uma estrutura de apoio central. 

 Avaliar a possibilidade de inclusão de uma representação estudantil na 

diretoria da SBEO e na comissão organizadora do CBEO. A partir desta 

representação, podem se desenhar políticas estudantis como, por exemplo, a 

possibilidade de acesso gratuito aos estudantes no congresso. 

 Buscar aproximação com movimentos sociais e organizações da sociedade civil, 

expressa por meio da abertura de espaços no CBEO e na RBEO. 

Eixo 4: Atuação Política 

 Reforçar e aprofundar as parcerias com a Red Pilares e a Remineo, bem como 

avaliar a possibilidade de parceria com outras associações científicas nacionais. 

 Fortalecer e afirmar o posicionamento político da SBEO no espaço das agências 

públicas de avaliação e fomento e na sociedade. 

 Incentivar a formação de um GT sobre extensão e avaliar a possibilidade de 

organização de um fórum nacional da extensão em estudos organizacionais. 

Eixo 5: Comunicação 

 Ampliar as possibilidades do site, tornando-o um mecanismo mais dinâmico e 

ágil para permitir interação coletiva, funcionando como uma ferramenta de 

comunicação entre os fóruns temáticos e difusão de listas de mensagens 

intermediadas pela SBEO. 



 Constituir eixos de comunicação entre a direção nacional e representantes 

regionais e entre a direção nacional e os grupos de trabalho. 

Por fim, ressaltamos que o compromisso aqui firmado implica em estar 

permanentemente disponível ao diálogo e à construção coletiva da SBEO, 

fortalecendo-a como espaço da comunidade de pesquisadores em Estudos 

Organizacionais em todas as instâncias e atividades. 

 

Chapa inscrita para a eleição em 2016 no CBEO Porto Alegre. 
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