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Período:  2004/2 
 
 

 
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 - OBJETIVOS: 

 
Iniciar e aprofundar um processo de conhecimento crítico sobre o estudo da 

Administração, enfocando-se temáticas que contemplem a conscientização dos 
alunos sobre os mundos do capital e do trabalho em organizações contemporâneas. 
Tal pretensão exige a compreensão da política, do poder e da ideologia como 
inerentes ao ato de gerir o Estado e as organizações, criando-se a possibilidade de 
se navegar pela dimensão do “saber o porquê” das coisas para depois, 
concomitantemente, saber-se escolher, melhor e conscientemente, as ferramentas 
(“know how”) para o triunfo de uma sociedade com justiça social, acima de simples 
interesses mesquinhos da dimensão econômica (de mercado), sonho esse que deve 
ser imprescindível ao profissional da gestão no mundo contemporâneo. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

• A importância da reflexão para o saber; 
• Alguns conceitos básicos: produção, relações de produção e forças produtivas 

(recapitulando); 
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• O campo da política e seus significados e importância para o profissional da 
Administração; 

• O campo da Administração: poder, dominação e participação social na 
sociedade de organizações burocráticas. 

 
 
 
4– METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

A disciplina será ministrada por meio de exposição dialogada, apoiada por 
recursos audiovisuais (filmes em atividades extra-classe: sessão “pipoca” ), bem 
como de participação ativa dos alunos, por meio de oficinas temáticas. Ao professor 
caberá a apresentação e provocação de debates das idéias centrais dos assuntos 
tratados em aula e aos alunos a leitura dos textos, bem como a participação ativa 
nos debates e oficinas. Os alunos deverão adquirir todo o material da bibliografia 
obrigatória, indispensável para o acompanhamento do curso. 
 
 
5– METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
• Prova parcial: 50%.  
 
• “Oficinas temáticas”: 20% (condução de temas em sala de aula). Os grupos 

deverão aprofundar uma dos temas tratados na disciplina, inerentes ao livro 
Política de Ribeiro. A nota para cada grupo será de 0 a 10, a partir dos itens de 
avaliação: originalidade na apresentação; aprofundamento das questões; texto 
apresentado (para cada Oficina o grupo responsável deverá elaborar um texto de 
uma lauda contendo as idéias principais do que foi lido e uma avaliação crítica. 
Formato: fonte Times New Roman, 12; espaço entre linhas 1,5; margens: 2cm). 

 
• Trabalho final: 30%. Formação de 10 grupos que deverão desenvolver temas de 

Política e Administração nas Ongs “Sou de Atitude” e SECRI. Os trabalhos serão 
avaliados, pela média aritmética de notas outorgadas por uma banca composta 
pelo professor e um representante de cada uma das Ongs estudadas. Critérios 
objetivos de avaliação serão divulgados posteriormente.  

 
• Será feita a verificação de presença dos alunos em todas as aulas. A tolerância é 

de até 25% de falta às aulas ministradas. Em nenhuma hipótese, à exceção 
daquelas previstas em resoluções da UFES, serão abo nadas faltas às aulas . 
Quando, por motivo de viagem para participação em congressos, o professor se 
ausentar, haverá um substituto para dar continuidade ao programa.  

 
• O PPGADM/UFES estará realizando o IV Seminário sobre Gestão Organizacional 

Contemporânea no período de 26 a 28/10/04. Sua presença no evento é muito 
importante na ajuda à compreensão dos temas da disciplina.  
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6 - BIBLIOGRAFIA: 
 
 

6.1. TEMAS POR SESSÃO E BIBLIOGRAFIA: 
 
 
Sessões Temas/ Textos básicos obrigatórios 

11 a 5 Apresentação do programa. O Mundo de Sofia (O jardim do Éden). 
Conceitos sobre produção, relações de produção e forças produtivas. 

6 a 19 
 

Reflexões sobre a Política. Livros de Nogueira (4 sessões: exposições 
dialogadas) e Ribeiro (10 sessões: deverão ser formados 9 grupos, 
responsáveis pela condução de “oficinas temáticas”).  

20 Prova parcial 
21 Discussão sobre o trabalho final: Ongs “Sou de Atitude” e SECRI (10 grupos 

de até 5 alunos cada)  
22 a 24 Reflexões sobre a Administração e burocracia. (Motta) 
25 a 28  

 
Poder, participação social e gestão. (Bordenave; Lebrun) 

29 e 30  Apresentação e julgamento dos trabalhos. 
 

 
 
 
6.2. BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA : 
 
 
BORDENAVE, Juan Diaz. O que é participação. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
GAARDER, J. O mundo de Sofia . São Paulo: Companhia das Letras. 1995. (Cap.: 

O jardim do Éden).  
 
HARNECKER, Marta. Os conceitos elementares do materialismo histórico . 2. ed. 

São Paulo: Global, 1983. (Caps. 1; 2; 3). 
LEBRUN, G. O que é poder . 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1999. (qq. Edição). 
 
MOTTA, F.C.P. O que burocracia . São Paulo: Brasiliense, 1985. (qq. Edição). 
 
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Em defesa da política . São Paulo: SENAC São Paulo, 

2001. 
 
RIBEIRO, João Ubaldo Ribeiro. Política : quem manda, por que manda, como 
manda. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
 
 

                                                 
 


