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Crítica: As descrições da organização, cultura, relações sociais e conflitos se encaixam 

perfeitamente às Instituições de Ensino Superior do Brasil. Foi retratado com precisão até 

mesmo algo tão complexo e realista como os conflitos gerados pelos grupos interesse dentro da 

universidade. Acredito que a leitura desse capítulo realmente serviu para esclarecer a forma de 

funcionamento e a preparação aos discentes que pretendem trabalhar nas universidades.  

As organizações em geral: instituição, organização e organograma 

Nesse tópico o autor afirma que  a organização  e estrutura da universidade não deve ser 

explicitada como uma  descrição  dos componentes, mas abordou os aspectos como cultura, 

conflitos, influências. Assim, o autor deixa claro que nos tópicos posteriores será realizada a 

análise das universidades abordando esses aspectos. 

“É preciso situar o estudo da universidade nesse espaço epistemológico como um subsistema 

social, como um organismo social vivo que ultrapassa qualquer tipo de representação formal 

devido a sua dinâmica interna [...] p. 70”  

O autor diz ainda que a pura análise da descrição do organograma e estrutura da universidade 

é insuficientes para conhece-las.  

“Em resumo, uma visão taylorística, a qual conceberia a universidade como uma engrenagem 

movido por uma nacionalidade linear – de conteúdos explícitos - , é insuficiente e por 

consequinte incorreta”.  

No tópico “Democracia e estruturas de participação na universidade” é necessário destacar a 

influência que as universidades passaram com o processo de democratização das decisões e 

organização, que o autor exalta. Ele destaca pontos positivos como aumento do espaço dos 

estudantes nas decisões da universidade e que as decisões passam por avais de colegiados o 

que torna um processo muito representativo. Entretanto, como aspecto negativo da 

democratização está na lentidão na implementação de mudanças que essas organizações 

passam, pois esse é um ambiente de muitas discussões anteriores as mudanças e dificulta o 

processo.  No entanto, o autor afirma que não deve-se retroceder a democracia nas 

universidades  

Democracia e autonomia: grandes aspirações institucionais 

 As relações profissionais nas universidades estão em constantes conflitos devido ao processo 

de aumento da democracia e autonomia. Esse aumento não é prejudicial, uma vez que gera um 

ambiente mais livre e justo, porém gera conflitos. Esses conflitos aconteceu por conta de 

alianças ideológicas e políticas. Assim que o autor afirma nesse tópico:  

“Isso quer dizer que afinidades profissionais ou científicas que constituíam os componentes 

básicos da relações interna da universidade sofreram um desequilíbrio e estão sujeitas a crises 

por causa das novas alianças ideológicas ou políticas.” 

Democracia e estruturas de participação na universidades 



 O autor afirma que a universidade é uma das instituições com maior nível de democracia na 

sociedade. Assim, por meio dos colegiados, as classes (docentes, discentes e servidores) 

possuem poder de força nas decisões. Segundo o autor, esse forte cunho de democracia deve 

ser mantido na universidade. A democracia não atingiu alguns aspectos da docência, mas em 

outros trouxe contribuições positivas:  

“[...] a configuração dos planos de estudos; o estabelecimento de um plano formativo; 

as estratégias de coordenação; a definição e a prática de inovações e planos de 

qualificação; as políticas de avaliação de estudantes, programas, professores; os 

mecanismos para revisão de exames os procedimentos para resolução de conflitos, 

entre outros[...]” 

No entanto a democracia trouxe aspectos negativos que são considerados ineficácias: 

“Como, ao final,  o que vale são os votos, e eles se transformaram em mera expressão de 

interesses pessoais, as possibilidades de mudança foram claramente anuladas.” 

Autonomia e identidade institucional  

O autor afirma que a universidade perdeu autonomia em relação às decisões externas por causa 

de influências dos poderes políticos, poderes de interlocutores sociais e poderes econômicos e 

globalização.  

O poder político impõe regras ao funcionamento da universidade como para contratação de 

professores, conteúdo dos programas, fixação de quadros. Além disso, partidos políticos 

estabelecem crescimento de cursos e números de vagas nas universidade, eles fazem isso como 

mera utilização contra opositores, pois beneficiar a universidade traz respaldo político com a 

sociedade.  

“Os poderes políticos definiram seu funcionamento (em alguns aspectos com grande 

cuidado aos detalhes), estabeleceram parâmetros comuns ao conteúdo de seus 

programas, aos critérios de contratação de professores e de fixação de quadros [...] 

“objetos de transação política”: os partidos expõem suas concepções de universidade e 

utilizam-na como arma contra seus competidores políticos[...]” 

As famílias e estudantes olham para universidade e a vêem como um grande prestígio social, as 

melhores universidades são consideradas como o que o autor chama de “marca social” que na 

verdade é o status social que o fazer universidade contém. Nisso, as famílias e estudantes 

exigem  e propõe cursos e condições. 

“[...] os diferentes grupos sociais vêem nela um sinal de prestígio (porém não qualquer 

universidade e qualquer tipo de curso, mas os que tem melhor marca social)[...] Os 

estudantes e suas procuram na universidade não como quem se beneficia de uma oferta 

já decidida, mas como quem se beneficia de uma oferta decidida, mas como quem 

reinvidica e propõe cursos [...]” 

Os poderes econômicos influenciam na universidade pois são as maiores fontes de 

financiamento. Assim, os poderes econômicos na forma de empresas, associações, entidades 

financeiras fundações, entre outros, exercem influência na orientação dos assuntos de pesquisa 

para àqueles que procuram resolver questões do mercado e questões mais rentáveis 

economicamente.  



“[...] a influência maior do poder econômico sobre a universidade consolidou-se através 

do financiamento [...] o interesse é formar para o exercício da profissão e pesquisar 

assuntos mais rentáveis  e melhor aceitos no mercado, e isso teve um grande impacto 

sobre a missão formativa” 

A globalização tem influenciado na montagem do currículo dos cursos e questões documentais 

e formativas dos docentes. Essa influência ocorre porque é necessário sincronizar algumas 

práticas com de universidade de outros países buscando a facilitação de intercambio dos 

estudantes. 

“O processo de globalização afetou também a capacidade de subsistência das 

instituições[...] no que tange a homologação de títulos, fizeram com que as 

universidades renunciassem, cada vez mais, às práticas tradicionais e buscassem meios 

de aproximação para se chegar a parâmetros comuns” 

A universidade como sede de uma cultura organizacional específica 

O autor argumenta que cada universidade possui sua própria cultura, apesar da simplificação 

que o autor faz na sua anális . Essa cultura é influenciada pelos povos e países a que elas 

pertencem, pois a cultura da universidade é influenciada e influencia o meio circundante, ou 

seja, a universidade é um sistema aberto.  

“Há três aspectos muito interessantes das universidade que podemos analisar por meio 

do conceito de cultura organizacional: a) o conjunto de concepções e símbolos que 

caracterizam o modo específico de atuação de cada universidade e que acabam 

configurando uma identidade própria e distinta; b) os jogos relacionais que ocorrem em 

seu espaço interior e que geram conflitos e, simultaneamente, mudanças institucionais. 

C) as ideias, os recursos e as práticas que , além de se consolidarem em cada 

universidade, são tidos como modelos de atuação apropriados, isto é, servem como 

referência aos processos de qualificação e desenvolvimento institucional” 

Cultura e identidade das universidades 

O autor descreve dois tipos de culturas das universidade de acordo com Goodlad (1995): a 

cultura de “aeroporto”; a cultura “monástica”.  A universidade com a cultura de “aeroporto” é 

mais uma prestadora de serviços de ensino, alimentação, diversão. Nessa cultura a identificação 

do estudante com a instituição é fraca, sendo que a universidade seria só mais um local de 

passagem. A universidade não está interessada na vida do estudante e impõe poucas regras, 

enquanto o estudante não estabelece um vínculo forte com a instituição.  

A cultura “monástica” é mais parternalista, pois a universidade se preocupa com a vida pessoal 

do estudante, possuem diversos ritos culturais durante a passagem do estudante. Além disso, 

os professores são mais próximos dos estudantes. Nessa cultura, a identificação do estudante 

com a instituição é forte, entretanto, essas universidades possuem regras opressivas que 

reduzem a liberdade do estudante. 

[...] a cultura de aeroporto e a cultura monástica: na primeira a universidade é concebida como 

uma organização de serviços múltiplos[...] Na segunda, o sentido de identidade e de comunidade 

é muito mais forte [...] 

Cultura dinâmica de conflitos e mudanças 



Nesse tópico o autor argumenta a relação dos grupos culturais com a cultura e as mudanças na 

universidade. A presença de grupos culturais é uma forte característica da existência de uma 

cultura bem definida da universidade, é na verdade a identidade da universidade. Quando a 

mudança é necessária, principalmente no âmbito do que o autor chamou de sagrado, os grupos 

entram conflito. Esses grupos entram em conflito porque eles competem com a necessidade de 

fazer prevalecer sua ideologia, de influenciar na rotina da universidade, na posse do poder e 

modelagem dos processos. Entretanto, o autor afirma que o conflito é benéfico porque a 

inovação e a mudança.  

“Os diversos grupos de interesse não só competem com o objetivo de fazer prevalecer sua 

ideologia na direção e no desenvolvimento da rotina universitária, como também ocupar fatias 

do poder[...]” 

“Os processos de mudanças nas organizações universitárias estão também sujeitos a esses 

“jogos de poder” entre os diversos grupos culturais[...]” 

“Os processos de inovação e mudança e inovação costumam ocorre a partir dos processos de 

conflito e choque entre essas culturas.” 

Cultura e modelos de atuação apropriados 

O autor analisa e propõe elementos que constroem a cultura e identidade das instituições: 

colegialidade como elemento chave da cultura institucional; colaboração como cultura; reflexão 

como cultura; internacionalidade como cultura.  

Segundo o autor, é importante incentivar a colegialidade para que as pessoas se sintam parte 

da instituição, para despertar o sentimento de compartilhamento de objetivos, identificação. 

Para isso é necessários estratégias que despertem a identificação com a universidade, tradição, 

sentimento de orgulho. Essas estratégias são instituídas por meio de ritos, confraternizações, 

existência de níveis de organização, cerimônias periódicas entre outros.  

É necessário que se crie um ambiente de colaboração para que as pessoas se sintam ligadas. 

Como por exemplo: incentivar a colaboração entre iniciantes e antigos professores; colaboração 

entre estudantes iniciantes e veteranos.   

“Uma boa expressão da dinâmica colaborativa é, por exemplo, a forma como os professores 

veteranos acompanham e apoiam os novos professores, ou a solidariedade que os alunos 

veteranos oferecem aos calouros.” 

A reflexão se dá por meio de discussões principalmente no âmbito de desempenho dos 

professores nas aula, o que atualmente é raramente feito pois o individualismo tem sido mais 

valorizado nesse âmbito. Mas é necessário uma reflexão que se chegue a conclusões para evitar 

a simples elucubração.  

“O primeiro passo da reflexão é a avaliação proporcionada pelos dados que são imprescindíveis 

para analisar o rumo das coisas e em que medida a realidade se assemelha aos nossos propósitos 

individuais e institucionais.” 

A internacionalização propicia uma experiência rica para os estudantes e para aquilo que o autor 

chama de “abrir a mente” dos estudantes. É necessário para que haja troca de culturas, visão 

generalizada. Ainda, a internacionalização previne o provincialismo cultural.  



Muitos identificam como um dos propósitos básicos da formação universitária a abertura da 

mente dos estudantes, equipando-os com uma visão global dos temas[...] tais oportunidades 

permitem aos estudante descentrar-se do aqui e agora e contruir uma perspectiva mais 

cosmopolita e sensível da diversidade 

Por fim, o autor afirma que para tomar todas essas medidas é necessário um esforço em todos 

os âmbitos da universidade. Além disso, ele adverte que os resultados são colhidos após muito 

tempo.  

Liderança e gestão de recursos humanos 

As lideranças possuem capacidades reduzidas de atuação nas universidades. A capacidade 

reduzida ocorre por causa da forte estrutura democrática da universidade, que todas as decisões 

necessitam passar por colegiados, que possuem representantes dos diversos grupos culturais. 

Nas universidades grandes a implementação das decisões é também dificultada devido a 

distância organizacional da cúpula administrativa a todos os membros. Por isso, é importante a 

presença e atuação dos líderes intermediários, que são os chefes de departamentos, institutos, 

grupos de pesquisas. O líderes intermediários possuem a função de liderança transacional e 

transformacional. “A liderança transacional garante que as decisões tomadas pela cúpula 

diretiva seja seguidas (com diferentes graus de determinação, conforme a natureza da 

orientação ou da norma ou conforme o grau de autoritarismo da instituição) pelas pessoas por 

ela coordenadas.” 

“Na liderança transformacional, os líderes intermediários são representantes de seus 

colegas frente a instituição. Transformam-se em agentes da mudança da cultura da 

instituição e da sua dinâmica de funcionamento[...] seu papel fundamental é o de 

estabelecer uma identidade compartilhada” 

Por fim, como os membros universitários são indivíduos fortes, críticos e autônomos, a liderança 

na universidade necessita ser compartilhada e coletiva. Assim será possível instituir função de 

melhoria e mudança que as decisões dos lideres devem ser embasadas.  

A universidade como organização que aprende 

Nesse tópico é iniciado o questionamento se a universidade como instituição é capaz de 

aprender. A resposta é positiva – a universidade aprende- mas o processo de aprendizagem não 

poder ser confundido com adaptação. A adaptação ocorre quando a universidade se vê obrigada 

a uma mudança, por exemplo, leis nacionais que regulam os processam, ou a mudança da 

origem do financiamento. Já a aprendizagem é quando “as mudanças atingem os objetivos de 

um processo de qualificação bem planejado”. As fases de aprendizagem são:  

Reconhecimento da situação (diagnóstico da situação, avaliações setoriais, etc); 

exploração de iniciativas de ajustes e/ou desenvolvimento adotadas a partir de dados 

disponíveis (momento das mudanças justificadas e das inovações); consolidação das 

novas práticas ou dos novos dispositivos (a partir de avaliações sistemáticas de sua 

adequação e de suas contribuições eletivas para o crescimento da instituição).  

 

Condições da aprendizagem institucional 



Nesse tópico é descrito as condições para que ocorra a aprendizagem institucional. Para que 

ocorra a mudança baseada na aprendizagem e para que seja eficiente, ou seja, atinja a melhoria 

é necessário que os processos sigam uma metodologia adequada.  

É preciso antecipar o processo que se pretende realizar (isso é, planejar): decidir o que, 

 em que prazos, com que recursos, através de que meios, com que apoios, baseados em 

que contrapartidas, entre outros fatores. Mesmo que não seja impossível, é pouco 

provável que se consiga aprendizagem significativa sem esse esforço de planejamento, 

desencadeamento e acompanhamento das iniciativas de mudança. 

Para que ocorre a aprendizagem é também necessários algumas intervenções por parte dos 

líderes, gestores, orientadores, entre outros. Essas intervenções são chamadas de eliminação, 

motivação e pressão.  

A eliminação é um momento de liquidar os obstáculos e de criar as condições 

imprescindíveis a fim de que as mudanças ocorram. A motivação demanda muito 

exercício de comunicação e sedução interna e externa, explicando com clareza o que se 

pretende, justificando seu significado e seu interesse [...] Como a tendência a inércia 

costuma ser superior à tendência à mudança, as aprendizagens institucionais, em geral, 

precisam de alguma forma de pressão que possa ser exercida externamente[...] 

Também é mencionado o modelo piagetiano de aprendizagem, no qual a aprendizagem passa 

por três etapas: exploração, assimilação e acomodação 

[...] exploração, tateiam-se as possibilidades da mudança desejada e desenvolvem-se 

aproximações por meio de inovações pontuais, de pequenas modificações, de tentativa 

de diversos tipos.[...] a mudança experimental vai se consolidando. A organização 

assimila , define a mudança, a qual se vai tornando mais familiar, mais certa. Finalmente, 

a mudança integra-se à estrutura e ao funcionamento da instituição. As estruturas 

acomodam-se à nova situação, modificam-se e novos elementos são criados[...] 

Entretanto, as mentalidades defensivas podem atrasar o processo de mudança e melhoria da 

instituição. Esse atraso pode ocorrer devido não a uma cultura perversa de interesses egoístas, 

mas um sentimento de conservar o bem-estar das pessoas da instituição, seria um mecanismo 

para evitar conflitos. Assim: “Não se trata, via de regra, de movimentos perversos que 

pretendem manter a todo custo o status co [...] Argyris deparou-se com atitudes bem 

intencionadas que visavam preservar o bom ambiente da instituição[...]” 

Aprender e desaprender na universidade 

O desaprender é essencial no processo de aprendizagem e crescimento da universidade, 

desaprender é descontruir preconceitos, velhos costumes, interesses individuais ou coletivos. É 

necessário desconstruir para que o processo de diálogo e mudança se estabelece e assim ocorrer 

o processo de mudança e melhoria das universidades.  

Enfim, desaprender traduz-se na capacidade de descontruir a situação vigente do 

sistema , de seus significados e de suas práticas e de reconstruí-la com um novo 

significado ou com um novo tipo de intervenção, o qual será o conteúdo de 

aprendizagem , isto é, o que essa organização aprenderá. 

 


