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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 
classes. A Economia Política das organizações. 

 
1.1 - Proposta de Ementa (visando reformulação curricular): 

 
O conceito de capital, suas metamorfoses e a implicação destas 

metamorfoses no funcionamento das organizações. O pensamento genealógico e a 
noção de poder como correlação de forças. Funcionamento das organizações 
contemporâneas sob o enfoque do poder disciplinar. Transição das formas de 
exercício de poder na crise da acumulação fordista. O sujeito pensado no interior das 
relações organizacionais.   
 
2 - OBJETIVOS:  

 
2.1. Geral. 
  
Tomando como objeto de análise os eixos temáticos capital, poder e sujeito o 

curso pretende apresentar como os sujeitos enquanto vetores onde inúmeros 
atravessamentos procuram encontrar terrenos de expressão sintetizam em si as 
lutas travadas nas malhas de poder no interior de uma sociedade que toma como 
princípio de organização social o modo de acumulação do capital. Tratando assim as 
organizações empresariais como espaços privilegiados na ocorrência destas lutas,  o  
curso também pretende mostrar como a partir das estratégias de acumulação do 
capital as organizações reinventam suas táticas de comando da força de trabalho.   
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2.2.    Específicos. 
  

� Demarcar as conseqüentes mudanças dos regimes de acumulação do 
modo capitalista de produção. 

 
� Acompanhar as mudanças nas formas de exercício de poder no interior e 

exterior das organizações na transição das formas de organização da 
sociedade sob uma ótica foucaultiana. 

 
� Demarcar o papel das organizações contemporâneas no exercício destes 

digramas de poder.  
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Unidade 1 - CAPITALISMO. 
 

1.1. O conceito de Capital;  
1.2. Acumulação Fordista; 
1.3. Acumulação Flexível; 
1.4. Capital Especulativo e Parasitário. 

 
Unidade 2 - PODER.  

 
2.1.     Genealogia e poder; 
2.2. Disciplinas; 
2.3. Biopolíticas; 
2.4. Sociedade disciplinar; 
2.5. Sociedade de controle. 
  
Unidade 3 - SUJEITO. 

 
5.1. A produção da alma moderna; 
5.2. A produção da alma na sociedade do controle. 

 
4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

� Aulas expositivas. 
� Discussões e debates sobre os temas propostos.  
� Palestra. 

 
4.1 - Recursos de Ensino. 

 
� Filmes. 
� Uso do retroprojetor. 

 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
  

� A Avaliação escrita envolvendo 50% da pontuação; 
� Seminários de conclusão do curso envolvendo 50% da pontuação. 
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 6.2 - Unidade 2 
 (Carga Horária: 36h). 
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