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Capitulo 2 - Estrutura organizacionais das universidades. 

A universidade como ambiente formativo está condicionada a sua organização. Não é só 

contexto é texto. Houve mudanças no último século, essas dinâmicas foram diferentes em 

diferentes países e envolveram: relação aberta da universidade com o exterior, democratização 

do poder, identidade institucional, etc.  

A organização no geral: Instituição e organograma  

A universidade é um sistema adiabático, ou seja, que troca energia com o entorno. Houve uma 

maior abertura das trocas ao mesmo tempo que se criou maior dependência das forças 

produtivas.  

A relação dos membros depende do todo e não necessariamente apenas da instituição, o 

produto seria o seu trabalho, produção, etc .  

A relação entre membros e instituição gera a IDENTIDADE DA INSTITUIÇÂO. Características 

marcantes: individualismo justificado pela liberdade de cátedra, filias e fobias, ética da 

praticidade, relação interpessoais. 

Os membros são agente autônomos. O protagonismo do individuo é fonte de fraqueza e poder, 

em nenhum outro lugar institucional há tanta liberdade individual. Estimulo do 

desenvolvimento individual em detrimento do sinérgico e global. Dificuldades de pôr em 

conjunto estratégias coletivas, e atender a demandas sociais reais.  

Como a instituição é dinâmica e multifacetada é obsoleto descrever organogramas, seus 

componentes e funções. Isso não funcionaria. O marco formal é pouco. Não a conhecemos 

realmente se for assim!  

A universidade é um subsistema social vivo e dinâmico e o valor de conhecer suas dinâmicas, 

processos, interações e influencias é mais útil do que conhece-la formalmente, normativamente 

e imageticamente (sua imagem perante os outros).  

A organização surge da formalidade, porém a ultrapassa nas interações e relações que dai 

brotam.  

Ao longo do tempo-espaço as instituições estão sujeitas a regra e meta-regras, crenças e meta-

crenças, eventualmente surgem dissenções e facções.  

Contrapõe dois elementos o formal e o dinâmico. O primeiro é hierárquico, normativo e 

organizacional, já o segundo é histórico, processual, autosurgido das relações. A tensão entre 



mudança homeostase na universidade é regulada por sua dinâmica formal, interelacional. A 

universidade é parte viva da sociedade, assim como uma empresa, porém o que regula sua 

imagem , objetivos e função são distintos.  

Seu dinamismo depende de um conjunto complexo de variáveis que envolvem relações internas 

e externas, subprodutos e produtos disponíveis, tanto material como intelectualmente.  

O contexto em que opera a universidade não depende apenas dos materiais disponíveis, mas de 

um conjunto de fatores transicionais como status, distribuição de tarefas, funções e relações). 

Descrever apenas os elementos materiais ordenados não basta! A universidade é sistêmica, ou 

seja, forma uma teia interdependente de ralações vivas e dinâmicas.  

Características particulares das universidades como sistemas dinâmicos: 

Democracia e autonomia como aspiração 

As duas maiores ambições das universidades são a democratização e a autonomia. Isso gerou 

efeitos positivos e negativos, por ser abstrato e de pouco cunho prático. Há uma 

interdependência entre o movimento político da sociedade, a ideologia e os rumos da 

universidade. Muitas vezes houveram cisões oriundas da discordância de posicionamentos. 

(Nota: Isso não deveria ser necessariamente ruim. Assim como varias correntes de pensamento 

uteis surgem de questões filosóficas e religiosas poderia o ser com a cientifica. Porque no caso 

das cientificas a quebra é sempre mais acirrada e dolorosa? O autor enfatiza o aspecto negativo, 

mas ele existe devido a competição insalubre, grande exaltação ao status e disputas 

departamentais. Esse contexto solidifica que a cisão é Guerra!)  

Democracia  

O autor argumenta, que de fato, todos os setores tem representatividade na administração e 

tomada de decisão das universidades. Cada um com sua fatia do bolo hierarquizada por um 

organograma, porém todos participativos e ativos. 

(Nota: “Será mesmo? Buscar dados em outros autores, buscar dados reais...”) 

Bonito e justo, mas...! O processo de fortalecimento criou muitos setores e grupos. Isso atrasa 

e burocratiza e enviesa as tomadas de decisões, cada vez que um grupo se sente ameaçado o 

longo processo de debate enfraquece a tomada de decisão e ação.   

Contudo, enfraquecer esse modelo é supor a tomada do espaço universitário por proposições 

neoliberais e gerenciais.   

Na docência universitária a logico é mais anárquica do que democrática, porém a democracia 

atingiu alguns pontos, como: plano de estudos, avaliação de inovação, programa de avaliação 

dos alunos, do programa e conteúdo, plano de qualificação e professores. Alguns foram 

positivos, outros negativos segundo a opinião do próprio autor (Ex; Presença de alunos na 

avaliação dos professores e programas, conflitos rendeu ampliação e aprimoramento do 

processo. Plano de estudo por votação reverte hegemonia do autocentramento individual. Quer 

dizer é impossível mudar planos de estudos?)  

(Nota: Onde isso existe? Nunca vi! Que aluno não seria facilmente influenciado pelo próprio 

processo dinâmico e sua bolha “departamentológica”? O autor está em meio a uma guerra, uma 

cruzada? Ele tem medo de que? Quantas vezes ele se frustrou por ter uma visão sistêmica, do 

todo? Quantas mudanças de desejo e crença positiva interna essa “democracia” impediu?)  



Autonomia e identidade institucional 

Autonomia é peça fundamental, mas não concedida politicamente senão aquela reconhecida. 

Reflexos no autogerenciamento e tomadas de decisão. Essa autonomia se reflete de maneira 

deferente no âmbito social, político e econômico.  

 Na política: vários aspectos são regidos institucionalmente e as funcionalidades são definidas. 

Contratação de professores, quadros, conteúdos). Ao mesmo tempo o ambiente universitário é 

moeda de troca de votos e angariação de eleitores. Dentre a sociedade existe um prestigio 

cultural, cidades disputam universidade, mas não qualquer uma ou qualquer curso, ao mesmo 

tempo que o cidadão se acha no direito de definir regras e condições de frequência etc.  

(Nota: acima ele fala de autonomia, aqui ele descreve uma dinâmica de dependência. Não 

compreendi direito essa parte, Pergunte...) 

Na econômico: Houve a integração entre o poder econômico e a estrutura universitária, porém 

há um desbalanço na relação que sempre pende ao interesses econômicos, Parte disso se reflete 

na escolha dos assuntos de pesquisa, no forçamento de uma formação prática direcionada ao 

mercado de trabalho e pronta para atender a suas demandas e em parte da perda de liberdade. 

Ao mesmo tempo que a universidade mantém convênios que a obriga a devolver em forma de 

conhecimento pragmáticos ou tecnologia os montantes que a inciativas privadas ali investiram. 

Parte disso é devido a diminuição da verba que os governos injetam nas universidades, porém 

esses mesmos governos continuam a usando como consorte e garota propaganda para angariar 

votos. Nesse contexto existem ofertas formativas, aquele que oferece a melhor formação 

profissional, etc.  

( Nota: Pelo que entendi é uma via de mão dupla, o povo vai onde o dinheiro está. Isso engessa 

o processo de ensino e de construção do conhecimento, mas ao mesmo tempo garante a 

continuidade da estrutura através de aplicações de investimentos já que o governo não o faz de 

maneira adequada, independente se menos ou mais e do posicionamento)   

O autor afirma que a autonomia (no sentido de capacidade de independentemente decidir seus 

próprios rumos) tem dado lugar a decisões uniformizadas com o objetivo de atender a interesses 

posteriores (como o econômico e parte do político) 

 Democracia (participação) e autonomia (identidade) formam o patrimônio institucional 

universitário. Ambas são alvo de contradições.  

Deterioração da relação externa. Aumento da dependência com os poderes políticos e 

econômicos, busca por financiamento. Estabelecer curso, definir professores e planos nesse 

ponto permanece autônoma. 

A visão global se dissolveu em muitos núcleos de valorização do individualismo. Os votos 

democráticos se diluem na rede de núcleos de interesses (departamentos, disciplinas, 

laboratórios, etc?)  

(Nota: Não existe visão global, muito menos a ideia de que os interesses coletivos são maiores 

do que os individuais. Será que parte disso vem da visão romantizada de um cientista positivista 

gênio maluco trancada na torre e a outro do estimulo do sistema educacional em buscar sucesso 

individual como meta de realização na vida?). 

A Universidade como sede de uma cultura organizacional especifica   



O ethos organizacional soma dos componentes racionais e irracionais, coletivos e individuais, 

no contexto histórico que dimensiona a chama cultura institucional. É abusivo por tudo dentro 

de uma mesma categoria de universidade porque cada universidade é fruto de seu povo como 

cultura, ocasionando que seria justo separar essa dinâmica por países.  

O cerne da discussão e argumentação se baseai em torno da cultura institucional, que é a 

cultura que da identidade a instituição e se subdivide em três categorias completares e 

indissociáveis.  

a) identidade própria de cada universidade com seus símbolos e estruturas correspondentes.  

b)  O conjunto de relações que geram conflito ou harmonia e dinâmica ou homeostase.  

c) Ideias e recursos que geram os modelos de atuação das universidades.  

A identidade das universidades.  

O autor cita um pesquisador inglês (Godland) e diferencia duas tendências opostas a cultura 

monástica e a de aeroporto. Na primeira o autor enfatiza que existe um senso de comunidade 

e, portanto, fortes limites a quem pertence ou não a essa comunidade e no segundo uma 

tendência a universidade como um grande centro de distribuição de serviços (desde 

alimentação, entretenimento até formações de pacotes específicos.) 

Ao definir as características de cada modelo de identidade fica claro que as monásticas se 

referem a instituições publicas com suas tradições e símbolos seculares e as segundas a 

instituições privadas que atendem ao crescente prestigio de títulos como moeda troca no 

mercado de trabalho, pelo menos no Brasil. No aeroporto não há existência de ritos enquanto 

no monastério tudo é ascetismo acadêmico!  

Cultura, dinâmica de conflitos e mudanças.  

A descrição formalizada não abrange o conflito ou se o menciona o considera como elemento 

aberrante. O conflito é necessário e positivo (dentro de certos limites e efeitos) porque 

transforma as crises que a própria cultura institucional criou. Jogos de poder são naturais e não 

anormais.  

A visão é de que hão grupos/facções de interesses individuais por isso universidade não é 

unidade, mas um mosaico no qual cada parte advoga seu espaço. O problema é que a 

democratização trouxe adequação aos moldes administrativos da universidade. O autor cita um 

termo “Esquisogenese complementar”, no qual descreve que as disputas naturais acentuam e 

fortalecem as diferenças ao invés de as atenuarem e chegar a sínteses. Isso gera símbolos de 

reforço a própria identidade do grupo. 

(Nota: Muito massa isso aqui! Pensar em exemplos reais, em contexto prático. Analogia: 

Parecem grupos de adolescentes colegiais em crise de identidade que ao se deparar com a 

diversidade natural do mundo precisam afirmar seu espaço na base do sectarismo, da teimosia 

e da insatisfação natural. Para proteger a identidade qualquer símbolo dissonante ao grupo é 

boicotado. São como os metaleiros adolescentes que zoam os pagodeiros ao invés de ouvir 

Cartola e reconhecer a beleza daquilo. Uau! É a persistência de traços infantis mascarados pelo 

status, títulos e “seriedade” do meio acadêmico. Que descoberta maravilhosa, que insight 

bonito). 



A resistência a mudança é diretamente proporcional ao poder do grupo e a relevância dos 

símbolos de identidade.  

Dicotomia entre o sagrado e o profano. O sagrado estimula a inercia, o profano promove 

rupturas. Os elementos sagrados são aqueles símbolos culturais de identidade dos grupos que 

são inalteráveis, porém essa inercia nem sempre é racional porque esses elementos são 

compostos partes irracionais e racionais. Geralmente a resistência é justificada por rotinas, 

títulos, presunções disfarçados de argumentos ad hoc. 

Cultura e modelos de atuação apropriados. 

A pedagogia é propositiva logo devemos mirar o futuro, e propor ideias de mudanças positivas 

na dinâmica da cultura institucional. As propostas devem levar em conta soma de valores 

implícitos e explícitos. O ponto é usar o hipotético e o empírico na analise de qual os melhores 

modelos institucionais.  

Duas metas de mudança e consolidação, são:  

Um dos elementos chave do modelo pedagógico é a colegialidade. Fortes valores institucionais 

e identidade com eles (ritos, celebrações, níveis com expectativa de ascensão, pertencimento). 

A colegialidade é difícil de ser construída e mantida, portanto o vinculo de pertencimento 

também o é. Outro ponto é o trabalho em equipe entre os professores. O maior obstáculo é que 

a cultura colaborativa co-existe na marginalidade da cultura do individualismo.    

Apoios a esse tipo de mudança pedagógica proposicional já estabelecidos empiricamente:  

a) Programas de financiamento a equipes interdisciplinares (Ex real: Financiamento guarda 

chuva)  

b) Integrar varias disciplinas a projetos, com avaliação de projetos  

c) Professores iniciantes em programas de tutoramento com professores catedráticos.  

d) O mesmo que c, porém com alunos (entre alunos veteranos e ingressantes).  

 

Em seguida o autor diferencia a presença de uma cultura reflexiva em contraponto a uma cultura 

opaca e ansiosa. Sendo que o exercício da reflexão é algo desejável porem obstruído pela 

operacionalização que se fez do enfoque reflexivo. Outro fator responsável seria o excesso de 

atividades e falta de tempo que impedem a reflexão séria. As mudanças pedagógica, portanto, 

quando se dão, são guiadas por fatores administrativos. 

O autor também enfatiza os efeitos práticos que devem ser síntese da reflexão, com tomada de 

cisões baseadas em dados e planos reais, o contrario é um debate inócuo e pouco produtivo. 

A internacionalidade como cultura.   

Esse seria um fator que apesar de não ser inatacável e problemático é muito positivo, já que o 

contato multicultural tem a capacidade de “abrir a mente do estudante” lhe dar uma formação 

cosmopolita e evitar o provincianismo cultura. As barreiras maiores encontradas para isso são 

planejamento institucional e a adequação dos vários métodos, programas e currículos entre as 

universidades do mundo.  

LIDERANÇA E GESTÂO DE RECURSOS HUMANOS NA UNIVERSIDADE  

Há uma ressonância entre pessoa que ocupa posição de poder e a legitimidade formal do poder. 

Nem sempre quem a ocupa é quem a detém realmente. A liderança resulta da união de poder 



e autoridade. Os mecanismos formais detêm a legitimação do poder, e a capacidade 

interpessoal de influencia a autoridade. As lideranças influenciam nos rumos da instituição. 

Alguns fatores determinam as lideranças. 

a) A democratização dos espaços administrativos, levam a processos burocráticos no qual 

a escolha, mudança ou alteração de líderes são morosas 

b) A dependência do grupo obriga coesão e, portanto, contradição.  

c) Há muitos níveis de decisão o que dificulta a normatização e coesão do cenário global. 

A conclusão é de que lideranças universitárias tem um papel restrito e limitado se comparado a 

outros setores (empresarial, privado, de órgãos públicos e etc). O autor ainda atribui ao papel 

do líder intermediário a função transformacional e a transicional, as quais garantem um filtro e 

regulação as decisões da cúpula diretiva administrativa, ou seja, das hierarquias maiores. No 

caso transicional eles formam o vínculo entre a cúpula administrativa e a base garantido e 

legitimando as decisões da cúpula. No caso transformacional, eles formam representantes 

individuais da personalidade coletiva do colegiado representado seus interesses de mudança, 

exigindo para isso a transcendência da burocracia e sinergia e conhecimento das pessoas do 

departamento. 

A UNIVERSIDADE COMO ORGANIZAÇÃO QUE APRENDE  

O autor reflete que a universidade é complexa, multifacetada, porém mantenedora do status 

quo. Então, indaga: Mesmo assim ela é capaz de aprender? E a resposta é positiva, ela aprende 

como necessidade de atender a demandas sociais novas e de se adaptar as mudanças. Contudo, 

nem todas as mudanças são passos para o crescimento. Sempre há uma persona que tem de 

fazer valer a mudança.   

As mudanças são determinadas por condições de perturbação externa, como é adaptabilidade 

dos organismos vivos diante do processo de evolução biológica. Exemplo disso é a imposição de 

conteúdos formadores que atendam a demandas de mercado. Ou a universidade se adapta ou 

morre. Mudanças não significam aprendizado institucional quando não respondem a um plano 

de desenvolvimento interno. 

A aprendizagem institucional ocorre quando geram um processo de qualificação bem planejado. 

Depende de elaborações iniciais, dados, ajustes dos programas, adoção e consolidação de 

práticas. Caso contrario a mudança é apenas inflexiva a nível de adaptação. 

Condições de aprendizagem institucional. 

Aqui o autor se pergunta: Porque será que quase sempre repetimos o mundo que combatíamos 

nas mudanças que planejamos. E responde: Simples! Por falta de método, metodologias 

adequadas são condicionais a mudanças desejáveis.  

Há três elementos que tronariam o professor um forte fator de estimulo a aprendizagem 

institucional e quebra de paradigma: pressão, eliminação e motivação. Eliminar os obstáculos a 

mudanças (falta de recurso, etc)., motivar o processo de aprendizagem que é sempre árduo, e 

exercer pressão para o rompimento da inercia institucional.  

Em seguida o autor apresenta outros modelos de aprendizagem o piageano, vigotskyano, 

Argirysiano. O piageano diz que há um processo de incubação e adaptabilidade ao aprendizado, 

portanto no inicio se entra em contato com a questão que aos poucos consolida condições de 

emergir novos modelos. É um modelo gradual e empírico, o processo pode emperrar em fases 



intermediarias. (Ex real: os programas de intercâmbios entre universidade, no início possuíam 

muitas falhas. Isso não significa que agora o processo se consolidou absolutamente, mas sim 

que a cada nova etapa ele pode ser aprimorado).  

O Vigotskyano, diz respeito a aprendizagem colaborativa, partimos do nível individual para a 

troca de percepções coletivas das experiencias individuais e a partir disso propostas concretas 

de modificação. O principal argumento a favor é que as mentes possuem um tempo de latência 

para a mudança e decretos impostos raramente surtem efeitos. 

O Argirysiano, que diagnosticou no posicionamento defensivo dos indivíduos uma tentativa real 

de manutenção da qualidade da instituição como um todo. Isso viria da mania de evitar 

situações ameaçadoras para nos sentirmos bem. Esse efeito de preservação criaria instituições 

neuróticas nas quais as boas relações forçariam omissões de verdades, cordialidade a qualquer 

custo, detrimento dos debates em relação a boas relações. O quanto isso custa? Isso sacrifica 

trocas, e confrontamentos de sentimentos e ideias.   

Aprender e desaprender das universidades.  

Descontruir é necessário para implantar qualificação institucional. Mas o que?  

Aprender: Autoavaliação, explicitar necessidades, posicionar-se sobre as características e 

necessidades de alunos, professores e profissão, ajustar os mecanismos institucionais. 

Desaprender: Rotina e ritos, resistência a mudança, culturas institucionais, percepção de 

professores e alunos. 

A tendência ao individualismo marcante de traços da cultura institucional deve ser 

desaprendida. A ideia de uma aula magistral, de aprendizado memoria todos parte da cultura 

institucional. Por fim o autor cita o que é preciso para isso, como paciência, comunicação e 

análise. Há para isso um processo gradual de diversas fases na qual o “desaprender” é 

desconstruir algo arraigado e disfuncional para re-significado como um modelo institucional de 

aprendizado com novas possibilidades de qualidade e harmonia.  

 

 

 

 

 

 

 

  


