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RESUMO
Analiso-se a dualidade básico que se põe ao individuo
inserido num grupo de se adaptar ao meio sem resistência
ou de criar um meio que lhe seja propicio. Define-se estru
tura como o construção formal dos regras que explicitam
a ligação entre o indivíduo e o meio. Analisam-se os con
dições de permanência c viabilidade real dos estruturas.
Aplico-se

a

«teoria

das

estruturas>>

à

organização

das

empresas.
SUMMARY
Each individual faces o basic duolity: either to adapt
himself to the group he belongs to or to build an entirely
new milieu fitted for him. The word

«structure» means

the ideological building of the rules which define the rela
tionship between the individual and the milieu. The study
of a structure implies the determination of the conditions
of stability and the assumption of its practicol feasibility.
Thc theory of structurcs is applicd to the organization
of enterprises.
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