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CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

Disciplina:  Política e Administração – ADM 2163 
Foco         :  Política,  Participação e Desenvolvimento 
Professor :  Márcia Prezotti Palassi 
Período    :  2.007 / 2                                            Carga Horária:  60 horas. 
 

    PROGRAMA  

1. Ementa 

Um marco conceitual. O desenvolvimento das sociedades nas perspectivas funcionalista, 
dialética e funcional dialética. A administração e a dominação social: a perspectiva 
weberiana e a perspectiva marxista. A visão micro-social: trabalho, capital e administração. 
Administração, burocracia e controle social.  
 
 

2– Objetivo Geral 

O principal objetivo da disciplina é discutir experiências de participação no governo local 
tendo em vista que o Brasil é o país onde se originaram as experiências de maior sucesso 
segundo a literatura acadêmica. A proliferação das organizações da sociedade civil (OSC) 
no Brasil durante a transição para o regime democrático serão abordadas, mas será dada 
ênfase às questões relacionadas ao desenvolvimento de novos valores e estratégias 
políticas que sustentam a renovação institucional no nível municipal. Ou seja, trata-se de 
entender como a Constituição de 1988 descentralizou a autoridade política, destinando às 
administrações municipais recursos e independência política para reestruturar o processo de 
produção de políticas públicas.  
 

2.1- Objetivos Específicos 

De acordo com Wampler e Avritez, os pesquisadores têm negligenciado elos fundamentais 
entre atores da sociedade civil, participação local, coalizões no governo e instituições, ao 
considerar somente duas opções: a desmobilização da sociedade civil pós-transição para a 
democracia ou a emergência de OSC contra-institucionais como os movimentos sociais.  
 

Tal fato, segundo os autores, impede a apresentação de experiências onde a sociedade civil 
no Brasil tem realizado esforços para a expansão do terreno institucional e como os 
cidadãos competem por recursos políticos, desafiando práticas tradicionais como o 
clientelismo, oferecendo alternativas para novas práticas, estratégias e instituições, gerando 
novos formatos institucionais, por exemplo, o orçamento participativo, produzindo mudanças 
significativas no nível municipal de governo. 
 
 
3-Conteúdo Programático 

Unidade I - Os grandes conceitos na área da polític a. 

Para melhor compreensão da disciplina é fundamental conhecer os grandes conceitos que 
fundamentam a ação política como os de Política, Administração, Estado, Nação, 
Soberania, Democracia, Ditadura, Sistemas Eleitorais, Partidos Políticos, Cidadania, 
Participação, dentre outros.  
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Além de conhecer os grandes conceitos da área, é muito importante conseguir identificar 
nos textos que serão trabalhados nas demais unidades, como a política, a administração e a 
participação, interferem no desenvolvimento econômico e social. Além disso, é relevante 
também, debater como as parcerias da iniciativa pública com a iniciativa privada viabilizam 
novos modelos de gestão e novas composições de governança. 
 

Unidade II - O debate sobre democracia representati va e os limites à participação. 

É importante que os alunos terminem a disciplina com uma noção bem estruturada do 
debate sobre: a) democrática representativa e os limites à participação (realismo, elitismo, 
pluralismo e minimalismo democrático) e; b) democracia deliberativa e seus críticos. 
 
Além de conhecer esse debate, é muito importante conseguir identificar o novo papel das 
prefeituras municipais como agentes do desenvolvimento econômico e social e dos 
administradores como atores políticos ao ocupar cargos e funções nas prefeituras ou em 
outros espaços de tomada de decisão no âmbito municipal.  
 

Unidade III –  O estatuto das cidades e os espaços de participação. 

Apresenta o estatuto das cidades, que é uma lei cujas regras visam organizar as cidades. O 
estatuto tem como objetivo promover a qualidade de vida nas cidades. Para colocar o 
estatuto em prática, cada município precisa ter um Plano Diretor. O estatuto obriga a 
prefeitura e a câmara municipal a criar espaço para que todos participem das decisões da 
cidade, embora somente os vereadores tenham o poder de voto. No entanto, a ausência de 
participação da população na elaboração do texto do plano diretor impede que o mesmo 
seja votado. 
 

Unidade IV –  Os Dilemas da Participação na Democra cia Recente. 

Na década de 80 a participação passou a ter visibilidade e a década de 90 foi marcada por 
intensos movimentos de atores e instituições na construção de novos formatos e desenhos 
de políticas devido ao agravamento dos problemas sociais e a crise no setor público, cujas 
demandas crescentes questionaram o padrão centralizador, autoritário e excludente que 
vinham ocorrendo nas relações entre as empresas estatais e os usuários das políticas 
públicas, bem como a capacidade do Estado de responder a essas demandas. Neste 
sentido, o debate sobre a participação passou a exigir articulações entre o processo de 
democratização com a eficácia dos resultados, enfatizando a necessidade da 
democratização para que a sociedade pudesse estar mais próxima do Estado fiscalizando-o 
e efetuando o controle social por meio da participação para a obtenção dos resultados.  
 

No entanto, o panorama da participação na sociedade brasileira tem apresentado as 
dificuldades, contradições e fragmentações desse processo provocando vários 
questionamentos como: a) se o cumprimento das promessas e expectativas desse processo 
foram atingidos; b) até que ponto a formalização das instâncias de participação 
democratizaram a gestão pública e o acesso aos bens públicos e c) após dez anos de 
resultados dessa participação quais tendências de produção de políticas estão sendo 
delineadas na sociedade brasileira, limites e possibilidades. 
 

 

4– Metodologia 

A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio à leitura da 
bibliografia indicada para cada unidade e envolverá também aulas expositivas, discussões 
de textos ou temas previamente anunciados e a apresentação de estudos e análises 
realizadas pelos alunos. 
 



 3

5– Avaliação 

A avaliação da disciplina será realizada através: 
a) da certificação da leitura dos textos previamente escolhidos (resumo dos principais temas 
e conceitos trabalhados no texto, o qual deve ser entregue à professora no dia especificado 
no item 6 deste programa); 
b) da apresentação de trabalhos realizados em grupo sobre as leituras recomendadas 
(resumo coletivo, apresentação oral e debate); 
 
Critérios de avaliação relativos aos itens a: 
a) 0,5 por resumo individual entregue no dia especificado para a leitura. 
 

Critérios de avaliação relativos ao item b: 

* Domínio, clareza, qualidade e criatividade na apresentação: até 3,0 pontos 
* Principais conteúdos do texto: até 4,0 pontos 
* Debate sobre a relação entre o tema apresentado com “Política e Administração”: 3,0 
 
OBS: Apresentação e debate: clareza na apresentação dos principais conceitos-temas e 
discussões do conclusões; participação dos membros do grupo tanto na exposição quanto 
na condução do debate com a turma. 
 
A média final será calculada com base na média aritmética dos trabalhos realizados. 
 

6- Atividade Programada 

1ª seção – Apresentação e discussão do programa 

 

Unidade I - Os grandes conceitos na área da polític a. 

2ª seção – 13/08 

MAAR, W. L. O que é Política . São Paulo: Brasiliense, 1993. 

ROSENFIELD, D. O que é Democracia . São Paulo: Brasiliense, 1984. 

 

3ª seção -  20/08 

MANZINI-COVRE, M. de L. O que é Cidadania . São Paulo : Brasiliense, 2005. 

BORDENAVE, J. E.D. O que é Participação.  São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
4ª seção – 27/08 
DOWBOR, L. O que é Poder Local.  São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
RIBEIRO, J. U. Política e Administração. Organização e Sociedade , Salvador, v.13, n.37, 
p.5165-193, abr/jun, 2006. 
 

 

Unid. II - O debate sobre democracia representativa  e os limites à participação. 

5ª seção – 03/09 
DOWBOR, L. O que é Poder Local.  São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
Unidade II 
MACPHERSON, C.B. Modelo 3: Democracia de Equilíbrio. Democracia liberal: origens e 
evolução . Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 81-95. 
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6ª seção – 10/09 
MACPHERSON, C.B. Modelo 4: Democracia Participativa. Democracia liberal: origens e 
evolução . Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 97-116. 
 
 
7ª seção – 17/09 
SANTOS, B.S.& AVRITZER, L. Para ampliar o cânone democrático. In: SANTOS, B.S. 
(org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democrac ia participativa. Rio de 
Janeiro: civilização Brasileira, 2002, p. 39-82.  
 
 

8ª seção – 24/09 

PATEMAN, C. Participação e Teoria Democrática . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
Cap. 1,2,3, p. 9-91. 
 

Unidade III –  Esfera pública, participação e democ racia. 

9ª seção – 01/10 

Não haverá aula porque a professora estará apresentando trabalho no Enanpad 2007. 

 
10ª seção – 08/10 
DOSSIÊ: Os Movimentos sociais e a construção democrática: s ociedade civil, esfera 
pública e gestão participativa . Grupo de Estudos sobre a Construção Democrática. Idéias , 
v.5, n.2/v.6, n.1, p. 7-96, IFHC, Unicamp, 1999. 

______. Sociedade civil e democracia: reflexões sobre a realidade brasileira, p.12-42 

______. Esfera pública e democracia no Brasil, p. 43-74 

 
 
11ª seção – 15/10 – Feriado 

 

12ª seção – 22/10 

______. Esfera pública e democracia no Brasil, p. 43-74 

______. Desafios e possibilidades da participação da sociedade na construção de uma 

gestão pública democrática, p. 75-96 

 

12ª seção – 29/10 

FUNG. A. Receitas para esferas públicas: oito desenhos institucionais e suas 
conseqüências. In: COELHO, V.; NOBRE, M. (orgs.). Participação e deliberação. Teoria 
democrática experiências institucionais no Brasil C ontemporâneo. São Paulo : Editora 
34, 2004, p. 173-209. 
 

WAMPLER, B.; AVRITZER, L. Públicos participativos : sociedade civil e novas instituições. 
In: COELHO, V.; NOBRE, M. (orgs.). Participação e deliberação. Teoria democrática 
experiências institucionais no Brasil Contemporâneo . São Paulo : Editora 34, 2004, p. 
210-238. 
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Unidade IV –  Os Dilemas da Participação na Democra cia Recente. 

 

13ª seção – 05/11 

TATAGIBA, L. Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil. 
In: DAGNINO, E. (orgs.) Sociedade civil e espaços públicos no Brasil . RJ: Paz e Terra, 
p. 47-103. 

 

14ª seção – 12/11 

AVRITZER, L. O orçamento participativo e a teoria democrática: um balanço crítico. In: 
AVRITZER, L.; NAVARRO, Z. (orgs.). A inovação democrática no Brasil: o orçamento 
participativo.  São Paulo : Cortez, 2003. 

 

CARRION, R. M.; MACKE, J. Programas de responsabilidade social corporativa: em 
questão a contribuição para o desenvolvimento local. Enanpad. 

 

15ª seção – 19/11 

SARAIVA, L. Al. S.; GONÇALVES, N. R. Governo + sociedade civil = programas sociais 
efetivos? Enanpad. 

 

CUNHA, M.A.V.C.da; CORREA, S.M.; SOUZA, G.S.de. O uso de meios eletrônicos no 
relacionamento do parlamentar com o cidadão e com o poder executivo nos grandes 
municípios brasileiros. Enanpad 2005. 

 

16ª seção – 26/11 

Avaliação da disciplina / Média final dos trabalhos. 

 

17ª seção – 03/12  

Avaliação final para alunos com média final inferior a 7,0 

 

7. Referências 

AVRITZER, L. O orçamento participativo e a teoria democrática: um balanço crítico. In: 
AVRITZER, L.; NAVARRO, Z. (orgs.). A inovação democrática no Brasil: o orçamento 
participativo.  São Paulo : Cortez, 2003. 

BORDENAVE, J. E.D. O que é Participação.  São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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CUNHA, M.A.V.C.da; CORREA, S.M.; SOUZA, G.S.de. O uso de meios eletrônicos no 
relacionamento do parlamentar com o cidadão e com o poder executivo nos grandes 
municípios brasileiros. In: XXIX Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduaç ão 
em Administração – Enanpad , 2005. 
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pública e gestão participativa . Grupo de Estudos sobre a Construção Democrática. Idéias , 
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______. Sociedade civil e democracia: reflexões sobre a realidade brasileira, p.12-42 
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______. Esfera pública e democracia no Brasil, p. 43-74 
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DOWBOR, L. O que é Poder Local.  São Paulo: Brasiliense, 1995. 
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NEGRI, Antonio. O empresário político. In:  empresário e empregos nos novos territórios 
produtivos; o caso da terceira Itália.  André Urani/Guiseppe Cocco/Alexander Patez 
Galvão (organizadores). 2. edição, Rio de Janeiro DA&A, 2.002 
OLIVEIRA, V.C.da S.; OLIVEIRA, L.C.F.de S. Inovação gerencial em municípios: análise 
exploratória das práticas de gestão do plano estratégico de Juiz de Fora. Enanpad. 

ROSENFIELD, D. O que é Democracia . São Paulo: Brasiliense, 1984. 

SANTOS, B.S.& AVRITZER, L. Para ampliar o cânone democrático. In: SANTOS, B.S. 
(org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democrac ia participativa. Rio de 
Janeiro: civilização Brasileira, 2002, p. 39-82.  
SARAIVA, L. Al. S.; GONÇALVES, N. R. Governo + sociedade civil = programas sociais 
efetivos? Enanpad. 

TATAGIBA, L. Os conselhos gestores e a democratização das políticas públicas no Brasil. 
In: DAGNINO, E. (orgs.) Sociedade civil e espaços públicos no Brasil . RJ: Paz e Terra, 
p. 47-103. 

PATEMAN, C. Participação e Teoria Democrática . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
Cap. 1,2,3, p. 9-91. 
WAMPLER, B.; AVRITZER, L. Públicos participativos : sociedade civil e novas instituições. 
In: COELHO, V.; NOBRE, M. (orgs.). Participação e deliberação. Teoria democrática 
experiências institucionais no Brasil Contemporâneo . São Paulo : Editora 34, 2004, p. 
210-238. 
 

 

 

 

 

 

 


