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1. EMENTA 

Um marco conceitual: o desenvolvimento das sociedades nas perspectivas funcionalistas, 

dialética e funcional-dialética - Administração e dominação social: a perspectiva weberiana 

e a perspectiva marxista - A visão micro-social: trabalho, capital e administração - 

Administração, burocracia e controle social. 

Um marco conceitual: o desenvolvimento das sociedades nas perspectivas funcionalistas, dialética e 
funcional-dialética - Administração e dominação social: a perspectiva weberiana e a perspectiva 
marxista - A visão micro-social: trabalho, capital e administração - Administração, burocracia e 
controle social. 

 

2. OBJETIVOS 

• Fornecer embasamento sobre os aspectos políticos e ideológicos das estruturas 

organizacionais. 

• Colocar em análise o poder considerando-o como um componente de qualquer 

estrutura social e organizacional. 

• Contribuir para a formação do administrador enfocando a política, a administração e 

a ideologia como forças inseparáveis, o que constitui conhecimento necessário para 

à postura responsável e ética desse profissional.  



• Discutir a posição do administrador em meio às relações de poder enfatizando sua 

participação na sociedade por meio de sua profissão e as interfaces entre política e 

administração.  

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A política: conceitualização e usos. 

A Administração. 

bO Estado liberal 

Estado, governo, instituições públicas e privadas. 

O socialismo 

Administração e dominação social: burocracia weberiana (dominação burocrática) e modo 
de produção capitalista (visão marxista de sociedade). 

A noção de capital e trabalho, propriedade e administração.  

O estado de bem estar social 

A produção e a reprodução de saber e poder. 

Ideologia, cultura e preconceito. 

Neoliberalismo e a terceira via 

A administração como ação técnica – política. 

 

4. METODOLOGIA DE ENSINO   

As aulas serão expositivas, com discussão de textos indicados e atividades em grupo.  

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

a) Trabalho em grupo (grupos de três ou quatro alunos)  

b) 2 Provas individuais   

O estudante que obtiver média igual ou superior a 7,0 estará dispensado da prova final. 
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