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PROGRAMA 
 
 
 
Disciplina:  
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Carga Horária:  60 horas  
Período:  2004/1 
 
 
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 
classes. A Economia Política das organizações. 
 
 
2 – OBJETIVOS: 
 
 

a) Permitir aos alunos o entendimento do marco conceitual que orienta a 
construção das teorias organizacionais tradicionais e contemporâneas, 
reconhecendo os seus impactos nas práticas administrativas; 

 
b) Possibilitar a discussão de referenciais teóricos múltiplos, permitindo a 

compreensão da necessidade de desenvolvimento de linhas de pesquisa que 
procurem verificar o atual ‘estado das artes” em administração; 

 
c) Permitir o conhecimento do arcabouço conceitual do pensamento sociológico 

brasileiro, em especial de seus representantes mais significativos, e sua 
relação com a teoria organizacional contemporânea. 

 
 
 



 2

 
 
 
 

Ao final da disciplina os alunos deverão estar apto s a: 
 

a) Avaliar o estágio atual da teoria organizacional, especialmente das alternativas 
críticas à teoria predominante no ensino e prática administrativas tradicionais; 

 
b) Compreender a necessidade de distinção de diferentes contextos 

organizacionais e o papel de tecnologias administrativas apropriadas; 
 

c) Debater as alternativas emergentes e as características distintas de contextos 
organizacionais múltiplos. 

 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
  

Unidade I – O Pensamento de Alberto Guerreiro Ramos: Marco Conceitual para 
Compreensão das Alternativas Emergentes no Campo da Teoria Organizacional:  
 

• A racionalidade substantiva e a orientação de ações de solidariedade: 
contraposição a outros tipos de racionalidade; 

 
• A Teoria da Delimitação de Sistemas Sociais: modelo de análise 

multidimensional da realidade social contemporânea. 
 
Unidade II – A Sociologia de Alberto Guerreiro Ramos: A Administração e o 
Contexto Brasileiro: 
 

• A Burocracia e a estratégia de desenvolvimento brasileiro; 
• O Formalismo como característica da cultura nacional brasileira. 

 
Unidade III- Outros Conceitos Relevantes para uma Compreensão Crítica da Teoria 
das Organizações: 
 

• O Homem Parentético; 
• A Redução Sociológica; 
• Sobre a Alienação nas Organizações; 
• Outros Conceitos. 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: 
 

• Leitura, análise e interpretação de textos pelos alunos; 
• Condução de seminários pelos alunos sobre os temas pesquisados, 

previamente agendados; 
• Exposição dialogada pelo professor e/ou conferencista convidado. 
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5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
  
Serão observados os seguintes aspectos: 
 

• Apresentação de seminários; 
• Participação nas aulas; 
• Análise e interpretação de textos; 
• Auto-avaliação. 
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• Além destas indicações bibliográficas, os alunos deverão pesquisar temas em 
artigos de periódicos especializados. 

 


