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Programa da disciplina 
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data Tema Docente 

1 01/10 Apresentação do curso e discussão inicial sobre burocracia Marcos 

2 08/10 Estado moderno e burocracia: modelo explicativo Marcos 

3 15/10 
Estado moderno e burocracia no Brasil em perspectiva 
comparada 

Marcos 

4 22/10 
Administração pública e reforma do Estado no contexto 
brasileiro 

Marcos 

5 29/10 Falhas de mercado I: competição imperfeita e externalidade Ricardo 

6 05/11 
Falhas de mercado II: bens públicos e assimetria de 
informação 

Ricardo 

7 12/11 Regulação e serviços públicos Ricardo 

8 19/11 Previdência e saúde Ricardo 

9 26/11 Educação Ricardo 

10 03/12 
Seminários sobre trabalho final Marcos/ 

Ricardo 

11 10/12 Seminários sobre trabalho final 
Marcos/ 
Ricardo 

12 17/12 Entrega de trabalhos Ricardo 
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• O que é burocracia? 

 

• Para que serve?  

 

• De onde vem? 

 

• Por que se estrutura e funciona dessa maneira? 

 

• O que ela pode propiciar? Quais são suas 

disfunções? 

 



Burocracias 

• Teórico referencial: Max Weber 

• Burocracia: sistema que busca organizar, de forma estável e 
duradoura, a cooperação de um grande número de indivíduos, 
cada qual com uma função especializada, em prol de um 
objetivo 

• Estrutura formalizada e hierarquizada 

► Autoridade racional-legal 

• Organização racional do trabalho  visando a eficiência para 
atingir objetivos 

• Funções e competências estabelecidas por leis, regras, 
regulamentos 

• Impessoalidade 

 



Vantagens das organizações burocráticas 

• Predomínio da lógica científica sobre a lógica “mágica” 

 

• Consolidação de metodologias de análise “racionais”, 
visando o aperfeiçoamento do processo de produção 

 

• Profissionalização das relações de trabalho e igualdade 
perante as regras  

 

• Formalização das competências técnicas 

 

• Isomorfismo e estrutura impessoal 

 



Impactos das regras burocráticas 

• Permitem o controle à distância. 

 

• Aumentam a impessoalidade e a alienação. 

 

• Restringem a arbitrariedade e legitimam a sanção. 

 

• Tornam possível comportamento minimalista do 
subordinado. 

 

• Geram espaços de negociação entre subordinado e 
hierarquia. 

 



Complicando a burocracia na prática 

• Apego às regras burocráticas produz disfunções 

► Seguir as regras torna-se o objetivo da organização 

 

• Toda ação social possui um paradoxo básico entre os 
efeitos desejados e efeitos imprevistos 

► Contradições produzem tensões e conflitos nas 
organizações 

 

• A adaptação às normas e padrões da corporação 
(especialmente informais) se transformam em facilidades 
na ascensão dentro da organização 



Próxima aula 

Aula 2 – Estado moderno e burocracia: modelo 

explicativo 

 

Texto referência:  

SILBERMAN, Bernard S. Cages of  Reason. Chicago. 1993. 

Cap. 1, 2 e 3. 

 

Material será disponibilizado no blog: 

http://perguntasaopo.wordpress.com/aprer/  
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http://perguntasaopo.wordpress.com/aprer/

