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1 – EMENTA 
Burocracia e sistemas de cooperação: as organizações como reprodutoras dos sistemas sociais; 
processos de trabalho no capitalismo: administração e controle social; as organizações e a reprodução da 
força de trabalho e da estrutura de classe, O poder nas e das organizações públicas, privadas e sociais. 
  
  
2 – OBJETIVOS  
As disciplinas de Teoria Organizacional 01 e 02 ocupam-se, primordialmente, de visões pontuais, 
tecnicistas e lineares da história e evolução dos enfoques ou escolas de administração atrelados ao modo 
capitalista de produção, naturalizando tecnologias gerenciais autoritárias e legitimando estruturas injustas 
e desiguais de sociedade. 
  
Essa tendência histórica no ensino de Administração sugere uma releitura crítica da chamada teoria das 
organizações, inserindo o combate à alienação e à exploração, bem como a busca da democratização, da 
ética e da responsabilidade social, como atribuições básicas do administrador. 
  
  
3 – METODOLOGIA DE ENSINO  
Exposição dialogada de temas selecionados, ora por parte do professor, ora por parte dos alunos,  
sempre acompanhada de uma orientação voltada para os objetivos críticos da disciplina. A exibição de 
alguns vídeos relacionados deverá reforçar o conteúdo. 
  
  
4 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  
Perfil (frequência, participação, leitura, contribuições, etc.) ..............................................  10% 
Apresentação de temas  ......................................................................................................  40% 
Prova discursiva ..................................................................................................................  50% 
] 
  
  
  
  
  
5 – REFERÊNCIAS 

5.1  - Básica  
–  FARIA, José Henrique (org.).  Análise crítica das teorias e práticas organizacionais. São 
Paulo: Atlas, 2007. 

  
5.2  – Complementar  

–  MOSCOVICI, Fela.  A organização por trás do espelho. Reflexos e reflexões (com a 
colaboração de outros autores). Rio de Janeiro: José Olympio, 2001. 

  
5.3  – Adicional  

–  FARIA, José Henrique (org.).  O autoritarismo nas organizações. Curitiba, PR: Criar, 1985. 
–  MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria das organizações – Evolução e Crítica. São Paulo: 
Pioneira, 1986. 
–  _______. O que é burocracia (qualquer edição) São Paulo: Brasiliense. 
  
–  SCHIRATO, Maria Aparecida Rhein.  O Feitiço das organizações.Sistemas Imaginários. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
  

 


