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RESUMO 

 
Refletir os conceitos de hierarquia e poder nas estruturas organizacionais, de modo a fazer 
com que as questões da autoridade e da responsabilidade social ganhem relevância  na linha 
investigativa do tema, colocando em debate o papel do Estado moderno e a distinção dele 
para com as organizações (mesmo as de caráter privado) emergidas do espaço público 
defendendo que para todas haja um único centro gravitacional em torno do qual todos os 
interesses devem convergir, o interesse público. Propõem um redimensionamento das 
relações entre os vários atores que compõem o cenário das organizações, apostando no 
conceito de responsabilidade social, até porque seriam as organizações, os depositários das 
mais variadas aspirações sociais, do conceito de democracia, enquanto um exercicio 
permanente de reatividade e proatividade do cidadão. 
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