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1 – EMENTA: 
 

Poder de Estado e Aparato do Estado: um marco conceitual. A organização do 
aparato do Estado no Brasil: Estado Patrimonial, Estado Burocrático Autoritário, 
Estado Unitário, Estado Federal: Formas de Estado e tipos de regime.  Processos de 
centralização e processos de regime.  Processos de centralização e processos de 
descentralização.  Relações Intergovernamentais no Brasil: aspectos legais, 
financeiros, institucionais e políticos. 
 
2 - OBJETIVOS: 
 
 O primeiro objetivo da disciplina é o de discutir a história brasileira com ênfase 
em seus elementos estruturantes, tais como: a escravidão, a construção tardia da 
cidadania, os pilares do processo de industrialização, dentre outros.  Outro objetivo é 
o de refletir como tais elementos influenciaram a realidade que hoje se vive no Brasil.  
Para tanto, deverão ser estudadas as chamadas permanências da historia brasileira. 
 
 Outra dimensão importante dentre os objetivos da disciplina é o de estudas a 
configuração do estado brasileiro hoje.  As estruturas governamentais serão vistas 
através, sobretudo de suas trajetórias e de suas dimensões culturais.  Cultura aqui 
compreendida como em sua visão totalizante, e não apenas organizacional. 
 
 Para que se possa achegar a uma boa compreensão do processo histórico 
naquilo que diz respeito ao gerenciamento das organizações brasileira, será 
realizada uma leitura das grandes marcas da construção de um modelo gerencial 
brasileiro.  Estudo esse feito através do chamado coronelismo empresarial. 
 
 Aprofundar a compreensão da globalização do ponto de vista da sociologia 
também é  um dos  objetivos  principais da disciplina.  Avançar das explicações  mais  
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banais é um dos principais interesses do curso.  A tentativa de evolução é no sentido 
de incorporar o histórico e o cultural como elementos explicativos do que hoje ocorre 
no mundo. 
 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 
UNIDADE I  – História, Política e Gerenciamento: 
 
Com base fundamentalmente no livro “Pontos e Bordados: Escritos de história e 
política”,  de José Murilo de Carvalho – Belo Horizonte, Editora da UFMG, 1999. 
 
Serão abordados os principais pontos da história brasileira naquilo que interessa às 
discussões da disciplina.  Estes pontos estão ligados ao Império e a construção da 
nação brasileira e da República e a construção da cidadania.  Dentro disso tudo pe 
importante que assuntos do cotidiano sejam trazidos à sala de aula, fazendo-se a 
articulação entre passado e o presente para que os alunos saibam como se 
constroem os elos que os ligam. 
 
A dimensão de gestão de nossas empresas também faz parte desse processo, por 
isso será dada ênfase especial ao processo histórico que nos tornou diferente de 
outros povos e com uma forma também especial de resolver as chamadas questões 
administrativas. 
 
Para dar conta desse histórico será usado o seguinte artigo: 
 
O Coronelismo nas organizações: a gênese autoritária brasileira, em Recursos 
Humanos e Subjetividades – Petrópolis, Vozes, 1995. 
 
É particularmente importante que artigos da imprensa cotidiana sejam explorados de 
forma a dar este elo entre os acontecimentos atuais e o passado. 
 
 
UNIDADE II – Estado Brasileiro e Globalização: 
 
 
A partir da leitura do livro: 
O Presidente segundo o sociólogo Fernando Henrique Cardoso – São Paulo, 
Companhia das Letras, 1998. 
  
Serão abordados os principais pontos da herança cultural brasileira ainda presente 
tanto na política quanto no estado em nossa sociedade.  Além disso um conjunto de 
outros artigos serão trabalhados no sentido de fornecer base de reflexão sobre as 
conseqüências em termos de gestão social de todos os elementos herdados, e 
também a globalização será tratada num olhar sociológico. 
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4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
O curso se desenvolverá através de aulas expositivas do professor.  Artigos menores 
serão distribuídos em sala de aula.  Textos mais longos serão disponibilizados 
através de cópias xérox.  O fundamental, entretanto, será a discussão dos textos. 
 
 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
 Será aplicada uma prova final da primeira unidade.  Quanto a segunda 
unidade, ela severa ser avaliada através de um trabalho baseado nos livros, mas 
também voltado para a prática. 
 
6 – BIBLIOGRAFIA: 
 
CARVALHO, José Murilo de.  “Pontos e Bordados: Escritos de história e política”. 
Belo Horizonte, Editora da UFMG, 1999. 
 
Cardoso, Fernando Henrique.  O Presidente segundo o sociólogo – São Paulo, 
Companhia das Letras, 1998. 
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