
,, 

r· 

(~-:1.1-99so14os -- __,, 

~11111111111111111111111111111111111111 ; 

UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS: 

UMA CONTRIBUIÇÃO À DISCUSSÃO SOBRE CRISE 

E DECLÍNIO NAS ORGANIZAÇÕES. 

Banca Examinadora 

Prof. orientador ............................................. . 

Prof. ............................................................... . 

Prof. ............................................................... . 

Prof. .............................................................. .. 

Prof. ............................................................... . 



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

RAQUEL CRISTINA RADAMÉS DE SÁ 

UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS: 

.UMA CONTRIBUIÇÃO À DISCUSSÃO SOBRE 

CRISE E DECLÍNIO NAS ORGANIZAÇÕES. 

,~ Fundação GetúliO Vargas .. 
· 'Escola de Administração 

FGV do Empresas do sao·Paulo 
_. Biblioteca 

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação da 
FGV/EAESP. Área de Concentração: Organiza
ções, Planejamento e Recursos Humanos, como 
requisito para obtenção de título de doutor em 
Administração. 

Orientador: Prof. Peter K. Spink 

SÃO PAULO 

1995 



~ ····rt,• . 

' ,~ "· ~ ' - ' 

SÁ, Raquel Cristina Radamés de Sá. Universidades Federais Brasileiras: 
uma Contribuição à Discussão sobre Crise e Declínio nas Organizações. 
São Paulo: EAESP/FGV, 1995. p.223. (Tese de Doutorado apresentada ao 
Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de Concentração: 
Organizações, Planejamento e Recursos Humanos). 

Resumo: Trata do problema da crise e declínio nas organizações. Aborda 
os fatores condicionantes de uma situação de declínio bem como as suas 
consequências no interior das organizações. Apresenta um estudo 
exploratório sobre as Universidades Federais Brasileiras. 

Palavras-Chaves: I' Declínio- Crise- Estagnação- Universidades
Ensino Superior. 

ü 



"Não basta saber, é preciso também 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O tema declínio organizacional vem emergindo como um 

importante tópico na literatura organizacional. Até recentemente, teóricos e 

pesquisadores organizacionais ignoravam o fenômeno do declínio. A maioria 

das teorias existentes na literatura assumiam o crescimento e a expansão como 

modos de organização dominantes e desejáveis. O declínio era visto como 

evidência objetiva de ineficiência e fracasso. 

Estudos sobre declínio organizacional começaram a aparecer 

mais frequentemente, na literatura organizacional, somente no fmal da década 

de 70. Entretanto, como é típico de novas áreas de estudo, a literatura 

disponível é bastante esparsa, fragmentada e frequentemente contraditória. 

Numerosas abordagens têm sido empregadas, porém com 

pouca integração e consistência, gerando consequentemente uma diversidade 

de conceitos e interpretações. Além disso, a evidência empírica ainda é 

preliminar e o fenômeno do declínio é caracterizado diferentemente, 

dependendo· do tipo de organização e da linguagem adotada. 

Assim, declínio tem sido caracterizado como redução na força de 

trabalho, redução de recursos fmanceiros, redução nos lucros, redução nos 

clientes, perda de legitimidade, estagnação, desenvolvimento organizacional 

insatisfatório, decréscimo na capacidade de competição, deterioração na 

capacidade da organização em adaptar-se ao seu ambiente e, redução no 

desempenho. 
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Por outro lado, o fenômeno tem sido examinado através de 

várias dimensões e de diferentes perspectivas teóricas. 

Utilizando-se, em muitos casos, de metáforas biológicas, como o 

conceito de ciclo de vida das organizações e o de ecologia de populações, e em 

outros casos, de tipologias ou de fatores puramente internos, vários estudos 

têm examinado as causas e os processos determinantes de declínio 

organizacional. Outros estudos focalizam nos efeitos que o declínio gera, 

particularmente concentrando suas atenções nas consequências estruturais ao 

nível organizacional e ainda sobre as consequências comportamentais a nível 

grupal e individual. 

No entanto, apesar do crescente desenvolvimento de estudos, 

várias críticas são levantadas. Muitos teóricos dirigem suas críticas para os 

modelos que têm sido utilizados no estudo do declínio. Segundo eles, tais 

modelos são determinísticos, tomando as organizações como entidades 

objetivas e tangíveis e ainda revestidas de uma aura de inevitabilidade. Estes 

modelos, por sua vez, falham no reconhecimento de que as organizações são 

construções sociais e produtos simbólicos, portanto sujeitas a influências 

culturais, que podem vir a determinar a sua sobrevivência (Meyer, 1988). 

Considerar a organização como construção social e produto 

simbólico, significa analisá-la através da perspectiva dos valores, dos hábitos, 

da história, da tradição e dos processos de legitimação. 

Neste sentido, uma abordagem que tem se revelado 

particularmente útil a este tipo de análise, tem sido a teoria institucional, visto 

seus argumentos contemplarem aspectos macro societários. 

Os trabalhos desenvolvidos nesta linha, sugerem que as 
-, 

organizações são constrangidas pelo ambiente externo institucional, através de 

mitos racionalizados, que acabam por determinar sua estruttira interna, ~eu 
crescimento e mesmo sua sobrevivência. As organizações são induzidas a 
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mcorporar as práticas e os ·procedimentos defmidos pelos conceitos 

racionalizados, prevalecentes do trabalho organizacional e institucionalizados 

na sociedade. Tais pressões institucionais, derivadas tanto do Estado como da 

sociedade, geram um estado de conformidade às regras e crenças 

institucionalizadas, que influenciam a estrutura e o comportamento das 

organizações. Como consequência, as organizações tendem a reproduzir 

estruturas organizacionais, tomando-se isomórficas em relação ao ambiente, 

obtendo assim legitimidade, maiores recursos e garantindo a sua sobrevivência 

(Meyer e Rowan, 1977; DiMaggio e Powell, 1983). 

No entanto, a conformidade e o consequente processo de 

isomorfismo não asseguram longevidade organizacional e podem ameaçar a 

sobrevivência das organizações, no momento em que geram rigidez estrutural 

e de procedimentos que inibem a capacidade das mesmas em se adaptar e 

responder às contingências ambientais, reduzindo assim o seu desempenho 

(Oliver, 1991). 

Partindo das diversas abordagens sobre declínio organizacional, 

o presente estudo tenta analisar o problema da crise e do declínio 

organizacional, tomando como objeto de análise as Universidades Federais 

Brasileiras. A escolha de tais organizações se prende ao fato de que elas têm, 

ultimamente, sido alvo das mais severas criticas por parte da sociedade como 

um todo. 

As discussões que surgem apontam no sentido de uma cnse 

crônica, que se instalou no seio das universidades. Porém, as discussões são as 

mais variadas e estudos sistemáticos tentando examinar as fontes desta crise e 

os processos que a geraram são inexistentes. 

Por outro lado, percebe-se que as discussões sobre a cnse 

caminham na direção de alguns pressupostos característicos de organizações 

declinantes, propostos pela literatura. 

- ~. 
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Uma análise sucinta da situação atual, nos mostra os graves 

problemas que as Universidades vêm se defrontando. 

O ensino raramente atende às demandas do mercado de trabalho. 

Os cwriculos dos diversos cursos estão desatualizados, as bibliotecas 

paupérrimas, os laboratórios mal aparelhados e os professores mais 

desqualificados. 

A grave crise fmanceira, com cortes substanciais no orçamento e 

o achatamento salarial dos últimos anos, fizeram com que professores mais 

qualificados, que se comprometiam com pesquisa e ensino de qualidade, 

procurassem outras perspectivas de emprego fora dos muros das 

Universidades. Além do mais, os baixos salários e a falta de infra estrutura 

adequada, não conseguem atrair novos professores. Muitos departamentos 

ressentem-se da falta de candidatos para seus concursos e, quando conseguem, 

o perfil dos mesmos geralmente é inadequado às necessidades destes 

departamentos. 

Este estado se reflete profundamente nas pesquisa pois, na 

ausência de pessoal qualificado, de bibliotecas equipadas e de recursos 

substanciais, a pesquisa não passa de simples peça de discurso. 

Por outro lado, percebe-se também que as regras do jogo não 

privilegiam a excelência acadêmica. A própria estrutura de carreira dos 

docentes inibe este desenvolvimento, no momento em que o tratamento e as 

exigências não diferem entre as classes de professores. Nenhum critério de 

avaliação de desempenho foi implantando e, em muitas Universidades a 

ascensão na carreira por critérios de produção científica e titulação, foi 

substituído pelo critério do tempo de serviço. 

Além do mais, algumas universidades, senão todas, adquiriram 

um enorme aparato técnico-administrativo, com expansão desmedida dos 

órgãos de atividade-meio. Tais órgãos passaram a ser os verdadeiros gestores 

.. 

,I 
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da política universitária, submetendo as atividades-fim aos seus ditames e 

normatização. Este crescimento desmedido das atividades-meio, gerou uma 

estrutura pesada, inerte, incapaz de se ajustar rapidamente às demandas 

ambientais. Enquanto a tendência a nível organizacional, em geral, tem sido 

pela flexibilização, pelas redes de trabalho, pela internacionalização, as 

Universidades estão paralisadas, voltadas para dentro de si mesmas, 

envelhecidas. 

Vários autores argumentam que este estado de coisas, que tem 

ameaçado a vida das Universidades, foi gerado pela própria organização 

Estado, na medida em que esta interviu violentamente nas instituições, 

controlando, restringindo e normatizando suas atividades. 

À parte as intenções, o Governo penetrou profundamente no 

interior das Universidades através da imposição de modelos únicos de 

organização, do fmanciamento das suas atividades, de mecanismos de controle 

sob a forma de leis, decretos e normas. 

Para a sua própria sobrevivência, as Universidades tiveram que 

se expor e legitimar os valores, regras e orientações das suas fontes de 

manutenção. Como consequência, as Universidades se tomaram padronizadas, 

crescentemente formalizadas e complexas. Além disso, a aderência às normas 

e controles, gerou um· processo de conformidade e resistência à mudança que 

levou as Universidades a um estado de paralisia crônica que muito 

comprometeu o seu desempenho. 

Assim, tomando como base as diversas abordagens 

desenvolvidas em tomo do fenômeno do declínio organizacional, o objetivo 

do presente estudo é, portanto, analisar as causas que levaram as 

Universidades Federais Brasileiras à atual situação de crise. 

As questões fundamentais deste estudo são: 13
) a cnse das 

Universidades Federais Brasileiras pode ser caracterizada como declínio 
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organizacional ? 2a) Caracterizada uma situação de declínio, qual das 

abordagens desenvolvidas sobre o tema é mais apropriada para compreender 

este processo ? 

Para tal, este estudo se baseia em análise de dados primários, 

coletados diretamente nas próprias Universidades, através de entrevistas 

realizadas junto ao corpo docente e em análise de dados secundários 

notadamente no que se refere a estudos e publicações produzidas em tomo da 

temática das Universidades Federais Brasileiras. 

Evidentemente, a análise desta realidade é importante não só 

para uma melhor compreensão do processo de crise que vem assolando as 

Universidades, mas também no sentido de uma maior contribuição para o 

desenvolvimento da teoria sobre declínio organizacional. 

. , 
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-CAPÍTUL02 

DECLÍNIO ORGANIZACIONAL 

Expansão ou crescimento e declínio organizacional são parte do 

que pode ser chamado de dinâmica da organização. O crescimento tem sido 

comumente caracterizado como o estado normal, desejável da organização 

enquanto declínio é denotado, na literatura gerencial popular, como evidência 

objetiva de ineficiência e fracasso. Dada esta visão, não surpreende o fato da 

pesquisa organizacional ter sido sempre dominada por estudos ligados ao 

tópico do crescimento. 

Whetten ( 1980a) oferece três explicações possíveis sobre a 

ênfase em tomo do fenômeno do crescimento organizacional. Primeiramente, 

segundo o autor, as teorias e pesquisas em organizações tendem a refletir a 

realidade organizacional prevalecente. Assim, praticamente durante os últimos 

80 anos, a preocupação maior dos administradores tem sido em como 

estimular o crescimento e simultaneamente cobrir as suas consequências. Uma 

segunda explicação seria que o crescimento reflete uma ideologia social mais 

ampla. Desta forma, as teorias organizacionais e agendas de pesquisa refletem 

valores societais q~e contemplam uma orientação para o crescimento. E, 

fmalmente, Whetten argumenta que existe uma paranóia quanto ao fracasso, 

isto é, os administradores frequentemente se recusam a admitir que sua 

organização está sob ameaça. Quando forçados a admitir a existência de 
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declínio, os administradores tendem a chamá-lo como meramente um período 

de consolidação temporária. O crescimento toma-se assim, o estado preferido 

uma vez que é equivalente a juventude e vitalidade. 

Devido a esta orientação, o tema do declínio organizacional tem 

sido, durante este século, um tópico negligenciado nos estudos 

organizacionais. A teoria organizacional é basicamente dominada por modelos, 

ora de crescimento, ora por modelos estáticos, mecanicistas onde não se 

contempla elementos dinâmicos e em mutação sobre o tempo (Meyer, 1988). 

Discussões sobre o tema começaram a aparecer de forma mais 

constante na literatura organizacional, somente no fmal da década de 70. De 

acordo com Cameron et alii, 1988(a), aproximadamente 75% da literatura 

acadêmica sobre declínio organizacional começou a aparecer a partir de 1978. 

Mesmo assim, a despeito da sua importância, a literatura sobre declínio 

organizacional permanece esparsa, desigual em qualidade e raramente . 

cumulativa. V árias abordagens foram utilizadas e os diversos estudos 

conduzidos não se preocuparam em discutir seus resultados em relação a 

outros, no intuito de descobrir diferenças e similaridades. Assim, até hoje, não 

existe um referencial geral organizado. Além do mais, cumpre destacar, que a 

partir de 1990, o tema voltou a ser negligenciado na literatura, não se 

identificando estudos e publicações relevantes. 

Três questões-chave, de acordo com Cameron et alii (1988a) 

inibiram o desenvolvimento de uma literatura cumulativa sobre declínio 

organizacional e consequentemente impedem a construção de teoria e 

pesquisa. Primeiro, existe uma confusão sobre a defmição de declínio 

organizacional. Os limites conceituais do declínio assim como sua 

operacionalização em pesquisa, não tem sido clara, nem consensual. Segundo, 

numerosas abordagens têm sido tomadas na literatura sobre declínio 

organizacional e não existe um arcabouço comum para codificá-las. Esta 



9 

diversidade de contribuições conduz, consequentemente, a uma não 

acumulação. Terceiro, existem vários impedimentos que podem deter 

investigadores em estudar e escrever sobre declínio organizacional, dentre eles 

se destacando o estigma sobre o tema, e a dificuldade na obtenção de dados. 

A DIVERSIDADE DE DEFINIÇÕES: O QUE É DECLÍNIO ? 

Whetten ( 1980b) identifica basicamente dois significados para 

declínio. Primeiro, declínio é usado para denotar uma redução na força de 

trabalho de uma organização, nos lucros, no orçamento, nos clientes. Neste 

caso, o comando sobre os recursos ambientais de uma organização tem sido 

reduzido como resultado de um decréscimo de sua vantagem competitiva. 

Numa segunda acepção, o termo também é usado para descrever o clima geral, 

ou orientação de uma organização. 

Segundo Cameron (1988a), dependendo do tipo de organização e 

da linguagem preferida, o declínio tem sido caracterizado como diminuição de 

mercados e crescente competição; como cortes orçamentários e, como redução 

da força de trabalho. Em escolas, declínio tem sido definido como diminuição 

de matrículas dos estudantes e diminuição de receitas. Outras descrições 

incluem perda de legitimidade, má adaptação a uma diminuição do nicho do 

ambiente, estagnação e desenvolvimento organizacional insatisfatório e 

deteriorante. 
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Existem muitas defmições e pouco consenso sobre o melhor 

modo de definir declínio. Uma revisão das principais definições de declínio 

mostra o status confuso da literatura. 

Um dos modos de defmir declínio tem sido em termos do 

tamanho da força de trabalho. De acordo com Ford (1980), as organizações 

podem ser diferenciadas em relação ao número de pessoal organizacional 

existente. Organizações em crescimento são as que apresentam um acréscimo 

no número de pessoal organizacional, enquanto as que apresentam um 

decréscimo são caracterizadas como declinantes. Esta visão de declínio, como 

redução da força de trabalho, também é partilhada por Wilburn (1980). 

A literatura organizacional faz referência também a um ciclo de 

vida organizacional contendo estágios básicos, similares àqueles do ciclo de 

vida biológico, ou seja, nascimento, crescimento, maturidade, declínio e morte. 

(Kimberly and Miles, 1980; Mintzberg, 1984). Para os autores adeptos desta 

abordagem, as organizações passam por c~da estágio dó ciclo, sendo o 

crescimento caracterizado por um acréscimo em vendas, lucros ou outras 

mudanças em uma ou mais dimensões organizacionais. O declínio sena 

definido, portanto, como um decréscimo em uma ou mais dimensões . 

Uma outra definição é apresentada por Whetten (1980a), 

diferenciando declínio através de dois tipos: declínio como estagnação e 

declínio como cutback. Declínio como estagnação é evidenciado por 

organizações que são burocráticas, passivas e insensitivas. Declínio como 

estagnação pode ou não pode resultar em perda de receitas e é mais provável 

em períodos de abundância ou quando o ambiente contém poucos 

competidores reais. Whetten definiu declínio como redução (cutback), em 

termos de dimensões de tamanho devido a uma redução no mercado total ou a 

um decréscimo na capacidade da organização em competir com outros no 

mercado. Segundo o autor, este tipo de declínio ocorre durante periodos de 
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escassez de consumidores, necessidade reduzida do produto ou ainda devido a 

uma falta de capacidade da companhia para entregar um produto aceitável para 

os consumidores. 

Outra perspectiva é tomada por Behn ( 1980), que defme declínio 

como o desequilíbrio entre os propósitos delineados em uma estratégia 

corporativa de uma organização e os recursos que ela pode mobilizar para 

adquiri-los. 

Partindo do pressuposto de que uma organização é um arranjo 

mutuamente interativo de indivíduos ou outras organizações visando ao 

alcance de um conjunto de objetivos, Durham & Smith ( 1982), oferecem uma 

definição de declínio baseada em padrões de interação. Segundo os autores, 

existem entre os membros da organização, ou seja , na estrutura da 

organização, padrões repetidos de interação. Quando esses padrões mudam, a 

organização também muda. O declínio ou deterioração é associado com as 

mudanças de padrões que arriscam os resultados qualitativos formalmente 

alcançados pela organização. Assim, para o autor, o declínio ou deterioração 

organizacional é uma interrupção momentânea da ação organizacional. 

Algumas deteriorações são catastróficas e súbitas, enquanto outras são 

graduais e prolongadas. Mas, os efeitos podem ser os mesmos - a organização 

cessa sua função. 

Greenhalgh (1982, 1983), por sua vez, defmiu declínio como 

uma deterioração na capacidade da organização em adaptar-se ao seu 

ambiente. O autor, optando por um enfoque sistêmico, argumenta que a 

organização deve manter um equilíbrio dinâmico com o seu ambiente. 

Mudanças quer seja na organização ou no ambiente conduzem a respostas 

organizacionais que tendem a ser orientadas para restaurar o equilíbrio. 

Quando uma organização falha em manter respostas adaptativas ao ambiente 
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ou quando ela falha em manter sua dominação sobre um nicho, ocorre o 

declínio. O contrário de declínio seria, então, adaptação. 

Seguindo esta mesma linha, Levy (1986) defme declínio com um 

estágio no qual necessidades internas e externas não são apropriadamente 

reunidas e sinais de necessidade de mudança são ignorados. Nesta definição, 

declínio inclui uma falta de consciência das ameaças ambientais e fracassos 

internos ou uma falta de ação corretiva. O declínio pode se iniciar, por um 

lado, com uma falta de ação resultante do fracasso em reconhecer um 

problema. Por outro lado, pode-se reconhecer o problema mas falhar em ter 

suficiente interesse ou recursos com os quais direcioná-los. 

Numa abordagem similar, McKinley (1987), argumenta que o 

ambiente joga um papel preponderante sobre as organizações. Declínio, 

segundo o autor, pode ser definido como um decréscimo em tamanho ou 

desempenho organizacional, atribuível à mudança no tamanho ou natureza 

qualitativa (forma) de um nicho ambiental da organização. 

D'Aveni (1989), por outro lado, considera que o declínio é 

resultado específicamente de decréscimos em recursos internos da 

organização. Organizações declinantes são declinantes em relação a dois 

recursos críticos: recursos fmanceiros e recursos humanos. O autor sugere a 

existência de três padrões de declínio organizacional. O primeiro padrão é 

denominado de Declínio Súbito e é caracterizado por um rápido colapso de 

uma firma, seguido de uma súbita falência. O segundo padrão é chamado de 

Declínio Gradual. Este é caracterizado por um declínio lento, gradual, sendo 

que a organização atinge a falência tão logo o declínio seja completado. O 

terceiro padrão se refere ao Retardamento, sendo este exemplificado por 

firmas que declinam, seja gradual ou rapidamente, mas demoram vários anos 

para atingir a falência. 
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Para Meyer ( 1989), declínio é visto como um situação de 

fracasso permanente que se origina de um baixq desempenho inicial da 

organização e culmina com um baixo desempenho sustentado. Segundo o 

autor, o fracasso permanente surge mais frequentemente diante de 3 

circunstâncias: I) o baixo desempenho ocorre, talvez devido a causas 

exógenas; 2) os proprietários ou seus equivalentes que possuem controle legal 

sobre as organizações tentam implementar mudanças almejadas para restaurar 

o desempenho, ou mais comumente, redistribuir capital para outras áreas mais 

lucrativas e, 3) essas mudanças são resistidas efetivamente por outras pessoas 

dentro e em tomo da organização pois estes não estão preocupados com 

desempenho fmanceiros mas são, ao mesmo tempo, dependentes da 

organização por outros beneficios. As relações de dependência entre estes 

atores ao invés de suas predisposições psicológicas individuais, são 

ultimamente responsáveis por padrões de fracasso permanente. 

Uma outra definição foi apresentada por Cameron et alü ( 1988a, 

1988b ). Os autores colocam que declínio organizacional é uma condição na 

qual um decréscimo substancial, absoluto, ocorre em uma base de recursos da 

organização sob um período específico de tempo. Segundo os autores, o 

declínio é um fenômeno de dois estágios nos quais, primeiro, a adaptação da 

organização a seu domínio ou ao seu micronicho se deteriora. Segundo, os 

recursos são reduzidos dentro da própria organização. O declínio, para os 

autores, pode ser de dois tipos. O primeiro tipo é denominado declínio 

ambiental, e ocorre porque uma organização ou faz parte de um macronicho 

habitado por uma população de organizações, ou é parte de uma indústria que 

está diminuindo ou se alterando. O segundo tipo é denominado de declínio 

organizacional, e ocorre quando uma organização está em uma população ou 

macronicho estável ou crescente mas tem de empreender ações, tais como, 
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introduzir produtos de baixa qualidade ou engajar-se em atos criminais, o que 

conduz a uma deterioração na adaptação. 

Ambos os tipos de deterioração denotam uma falta de 

adaptabilidade da organização ao seu micronicho e uma falta de êxito em 

adequar seus produtos às novas demandas. Como um resultado existe uma 

redução de recursos disponíveis dentro da organização. Esta definição reflete 

trocas entre a organização e seu ambiente assim como o fluxo de recursos 

dentro da organização que resulta de tais trocas. O declínio é apresentado 

quando existe um decréscimo objetivo no fluxo de recursos. 

Segundo Cameron et alii (1988a) o declínio é muitas vezes 

confundido com outros termos na literatura. Assim, para ajudar a clarificar o 

que o declínio não é, o autor o diferencia de 4 (quatro) outros conceitos que 

são comumente confundidos com declínio. Primeiro, declínio pode ser distinto 

de "downsizing" ou "retrenchment". Estes dois termos pertencem a estratégias 

de redução na força de trabalho ou redução em serviços fornecidos por uma 

organização. Segundo, declínio pode ser distinto de turbulência. A turbulência 

existe quando mudanças nas organizações são rápidas e descontínuas. 

Terceiro, declínio pode ser distinto de escassez. Escassez envolve uma falta de 

recursos disponíveis no macronicho e é, portanto, uma propriedade do 

ambiente externo, não da organização. Quarto, o declínio organizacional pode 

ser distinto de ineficiência organizacional, que é mais amplo do que o conceito 

de declínio. O modo pelo qual uma organização é vista como eficiente ou não, 

em um dado momento, depende de quais critérios de eficiência estão sendo 

utilizados. 

Em resumo, para estes autores, o declínio organizacional é 

definido como uma deterioração na adaptação da organização a seu 

micronicho e a associada redução de recursos dentro da organização. 
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Analisando diversas definições de declínio propostos na 

literatura, Weitzel & Jonsson ( 1989), argumentam que a maioria delas são 

falhas, devido ao fato de não identificarem o fenômeno do declínio em seus 

diversos estágios. Segundo os autores, muitas definições ligam declínio a 

alguma dimensão de tamanho da organização e conduzem à idéia de que 

declínio ou alguma redução em tamanho, são sinônimos. Para eles, as 

defmições não levam em consideração quais são as ameaças básicas para a 

sobrevivência organizacional, que surgem tanto dentro da organização como 

do ambiente externo. 

No sentido de dinamizar a análise do fenômeno do declínio, 

Weitzel e Jonsson (1989) formulam, então, uma defmição tentando incorporar 

o trabalho de outros autores e diferenciar declínio de períodos de consolidação 

e de respostas organizacionais. Segundo os autores, as organizações entram em 

estado de declínio quando elas falham em antecipar, reconhecer, evitar, 

neutralizar ou se adaptar às pressões externas e internas que ameaçam a 

sobrevivência a longo prazo da instituição. O declínio pode se iniciar nos 

estágios anteriores de existência de uma organização ou ocorrer em qualquer 

ponto do tempo durante o seu desenvolvimento. 

Greiner ( 1972) apresenta um ponto de vista interessante sobre 

este tópico. Segundo ele, as organizações em crescimento movem-se através de 

5 (cinco) fases de desenvolvimento, cada uma das quais contendo um período 

relativamente calmo de crescimento e terminando com uma crise 

administrativa, ou seja, cada período de crescimento cria seu próprio período 

de revolução. O termo evolução é utilizado para denotar períodos prolongados 

de desenvolvimento, enquanto o termo revolução é utilizado para denotar 

períodos de tumulto na vida organizacional. 

Para o autor, cada período evolucionário é caracterizado por mn 

estilo de administração dominante usado para atingir o crescimento, enquanto 
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·cada período revolucionário é caracterizado por um problema administrativo 

dominante que deve ser resolvido antes do crescimento continuar. As 5 fases 

de crescimento com suas correspondentes crises administrativas são apontados 

pelo autor como: 

Fase 1 -crescimento através de criatividade- crise de liderança; 

Fase 2- crescimento através de direção- crise de autonomia; 

Fase 3 -crescimento através de delegação- crise de controle; 

Fase 4- crescimento através de coordenação- crise de rotinas 

burocráticas; 

Fase 5- crescimento através de colaboração- saturação 

psicológica dos empregados; 

Assim, para Weitzel & Jonsson (1989), seguindo a linha de 

Greiner (1972), o declínio pode ocorrer ao mesmo tempo em que uma 

expansão esteja tomando lugar. Uma expansão excessiva ou inapropriada pode 

colocar em perigo a capacidade de sobrevivência da organização. 

Em resumo, as definições apresentadas consideram declínio 

como: 1) redução em alguma medida de tamanho organizacional; 2) um 

estágio do ciclo de vida organizacional; 3) estagnação interna ou ineficiência; 

4) decréscimo em recursos; 5) fracasso em reconhecer sinais de perigo 

(internos ou externos); 6) falha da organização em se adaptar ou mudar para se 

ajustar às demandas ambientais externas . 

Buscando um ponto de partida, e reconhecendo o caráter 

sistêmico da grande maioria dos estudos, a definição utilizada neste estudo 

será em. termos de adaptabilidade, ou seja, as organizações entram em estado 

de declínio, devido a uma falha das mesmas em se adaptar ou mudar para se 

ajustar às demandas ambientais externas. 
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Como mencionado anteriormente, a literatura sobre declínio 

organizacional é bastante fragmentada, amplamente dispersa e raramente 

cumulativa. 

A natureza não cumulativa da literatura é, em parte, um produto 

da ausência de um referencial geral organizado. Típico de muitas áreas 

emergentes de pesquisa, muitos estudos são conduzidos com pouco respeito à 

sua contribuição cumulativa. Muitos estudos não tentam explicar, ou mesmo 

reconhecer diferenças em seus resultados, o que leva a conclusões confusas e 

contraditórias (Cameron et alii, 1988a). 

Por outro lado, existe pouco material de pesquisa empírica sobre 

declínio organizacional, principalmente material comparativo. Segundo 

Whetten ( 1980b ), a literatura é dominada por estudos de caso com descrições 

de organizações declinantes, análises de causas do declínio baseadas sobre 

revisões de artigos publicados e guias prescritivos para prevenir ou administrar 

o declínio. Além disso, percebe-se uma falta de interesse pelo tema, 

evidenciado pela falta de estudos e publicações mais recentes, notadamente 

após o ano de 1990. 

No entanto, a despeito da falta de verificação empírica, da 

diversidade e controvérsia de conceitos e da negligência em relação ao tema , é 

possível distinguir algumas orientações que têm sido seguidas na abordagem 

do fenômeno. 

Muitos teóricos têm considerado o por quê e como o declínio 

ocorre, isto é, suas causas. Outros teóricos têm enfatizado os processos 

organizacionais que acompanham o declínio, ou melhor, suas consequências. 

Um terceiro grupo ,ffi.reciona seus estudos sobre o processo de administração 

do declínio. 
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AS CAUSAS E OS PROCESSOS DE DECLÍNIO ORGANIZACIONAL 

Dentro da ótica adotada e frente à discussão em tomo das 

definições de declínio, toma-se claro que na análise das causas do declínio 

deve-se distinguir entre dois tipos: externas, relacionadas ao ambiente e, 

internas ou organizacionais. 

No entanto, a distinção entre tais causas permanece problemática 

e confusa na literatura sobre declínio. Apesar disto pode-se, contudo, 

identificar várias abordagens explicativas , dentre elas se destacando: a 

abordagem do ciclo de vida organizacional, a ecologia de populações, 

abordagens que trabalham com tipologias organizacionais e fatores internos, a 

abordagem do círculo vicioso e a abordagem institucional. 

Uma abordagem bastante utilizada na literatura organizacional, 

procurando explicar as causas do fenômeno do declínio organizacional, tem 

sido a abordagem do ciclo de vida organizacional. Os autores que utilizam tal 

abordagem fazem uma analogia entre as organizações e os estágios de vida dos 

sistemas orgânicos. Segundo eles, as organizações passam por estágios de vida 

semelhantes ao ciclo de vida biológico, ou seja, nascimento, crescimento, 

maturidade, declínio e morte. 

De acordo com Cameron & Whetten (1988), o termo ciclo de 

vida organizacional refere-se a uma mudança previsível em organizações, seja 

de um estado a outro ou de uma condição a outra. Ele focaliza sobre mudança 

evolucionária no sentido de que o desenvolvimento das organizações segue 

uma sequência de transições. As transições em instituições ocorrem quando 

existe um desequilíbrio entre demandas ambientais, atributos institucionais e 
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as estratégias a serem seguidas. A administração eficaz destas transições é 

crítica para a sobrevivência institucional. 

O conceito de ciclo de vida organizacional ganhou mmor 

popularidade como o trabalho de Kimberly & Miles ( 1980). Segundo tais 

autores, a teoria organizacional necessita de uma perspectiva dinâmica sobre 

as organizações e a metáfora biológica fornece certos conceitos e modelos que 

são relevantes para a compreensão das organizações. Termos tais como 

nascimento, vida e morte são úteis para descrever alguns importantes eventos 

na vida organizacional. 

Vários autores têm proposto que através da observação do 

desenvolvimento de organizações pelos estágios do ciclo de vida, pode ser 

possível predizer os principais problemas, decisões e oportunidades que uma 

organização terá que enfrentar e fornecer algumas sugestões para respostas 

apropriadas (Cameron & Whetten, 1981). 

No entanto, existe um amplo debate em torno da aplicação da 

analogia do ciclo de vida às organizações. 

Segundo Whetten (1988) existe, na literatura, uma questão ainda 

não resolvida que diz respeito a como o modelo de ciclo de vida deveria ser 

aplicado ao estudo das organizações. A questão central nos escritos sobre o 

assunto se refere ao número de estágios no modelo de ciclo de vida e a 

natureza determinística dos mesmos. Um dos maiores desafios para a 

discussão da questão se refere a proliferação destes modelos. 

Em uma revisão da literatura Quinn & Cameron (1983) e 

Cameron & Whetten (1988) encontraram em tomo de 30 (trinta) modelos de 

ciclo de vida. Segundo tais autores, nenhum modelo é idêntico ao outro, porém 

todos eles identificam um conjunto de problemas e características que são 

típicas de transições organizacionais através do tempo. Além disso, todos os 

modelos sugerem estágios similares de ciclo de vida. 
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Nwna swnarização dos modelos, os autores distinguiram 4 

estágios: estágio empreendedor (inovação, formação de nicho, alta 

criatividade); estágio de coletividade (alta coesão, comprometimento); estágio 

de formalização e controle (estabilidade e institucionalização) e, wn estágio de 

elaboração de estrutura e adaptação (expansão de domínio e descentralização). 

No entanto, nos modelos revistos pelos autores, percebe-se que 

eles cobrem apenas os estágios de crescimento. Isto acentua a falta de atenção 

devotada aos estágios de declínio e morte na literatura organizacional. 

Uns poucos estudos, dentre eles se destacando os de Mintzberg 

( 1984 ), Gray & Ariss ( 1985) e Cameron & Whetten ( 1988) incluem o estágio 

de declínio em suas análises. 

O trabalho de Mintzberg ( 1984) procura apresentar wna visão do 

ciclo de vida organizacional descrito através da perspectiva do poder -

específicamente através da consideração das mudanças na distribuição de 

poder dentro e fora de uma organização e, como esta se desenvolve e 

sobrevive ao longo do tempo. O autor desenvolve wna tipologia de 

configurações de poder organizacional derivada de diferentes formas de 

coalizões, tanto externas quanto internas. Coalizões externas podem ser 

descritas como: dominadas (um indivíduo, ou um grupo em consenso, mantém 

a balança de poder); as divididas (uns poucos grupos competidores ou 

indivíduos dividem o poder); ou como passiva (nenhum indivíduo externo 

procura exercer muito poder). Coalizões internas, baseadas em vários tipos de 

influências ou controles utilizados dentro da organização, podem ser descritas 

como : personalizada (os controles pessoais de um líder são dominantes); ' 

burocrática (padrões formais dominam), ideológica (as normas de uma forte 

ideologia interna dominam); profissional (habilidades técnicas e conhecimento 

de especialistas dominam) e, politizada (forças políticas ou conflitivas 

dominam). A combinação de tais coalizões sugerem seis configurações básicas 
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do poder. A primeira configuração é denominada de instrumento. É uma 

configuração de poder do tipo ideal no qual a organização serve a um 

in:fluenciador externo dominante. O segundo tipo é denominado de sistema 

fechado, possuindo uma coalizão burocrática interna, sendo seu controle 

externo baseado em padrões formais. O terceiro tipo, a autocracia, onde o 

poder é focalizado em um único líder, que controla por seus meios pessoais. O 

quarto tipo, denominado de missionário, focaliza seu poder sobre a 

especialidade técnica, sobre a qual depende para sobreviver. O último tipo é 

denominado de arena política e emerge quando uma organização é capturada 

em conflito quer seja no todo, ou em uma parte significante. Através das 

sequências das transações entre as configurações de poder, o autor sugere 4 

estágios no ciclo de vida organizacional: formação (como autocracia); 

desenvolvimento (como instrumento ou missionária); maturidade (como 

sistema fechado ou meritocracia) e declínio (como arena política). 

O autor argumenta que o modelo sugere que quando uma 

organização sobrevive e se desenvolve, seu sistema de poder tende a se tomar 

mais difuso, mais complexo, mais ambíguo e em algum ponto, menos 

funcional e, ironicamente, mais estável. A implicação do modelo é que uma 

vez estabelecida, as organizações diminuem seus serviços para a sociedade e 

começam a declinar. Isto é, as organizações passam a ser dominadas por 

sistemas fechados e arenas políticas, sendo sustentadas por distorções de 

mercado, pelo poder da comunicação de massa, pelos arranjos estabelecidos 

com outras organizações ou pelos governos, temerosos do seu fechamento. 

Gray & Ariss ( 1985) desenvolveram um trabalho onde tentam 

ligar processos políticos em organizações, com pesquisa sobre ciclo de vida 

organizacional e mudança estratégica. A tese principal do estudo é mostrar que \ 

políticas acompanham mudanças estratégicas mas se manifestam 

diferentemente em cada estágio do ciclo de vida de uma organização. Política, 
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para os autores, consiste de atos intencionais de influência, utilizados por 

indivíduos ou grupos para aumentar ou proteger seus auto-interesses quando 

cursos conflitantes de ação são possíveis. O foco é sobre o sistema interno de 

poder que controla o comportamento dos membros da organização. 

O modelo de ciclo de vida apresentado pelos autores possui 

basicamente três estágios de desenvolvimento: 1) nascimento e crescimento 

precoce, durante o qual a atividade política principal, administração simbólica, 

é empreendida pelo empreendedor/fundador que serve como um estrategista 

chefe; 2) maturidade, caracterizado por conflitos internos e externos para criar 

programas e procedimentos de operação padronizados que institucionalizam o 

poder da coalizão dominante; 3) declínio ou estágio de redesenvolvimento no 

qual políticas públicas tomam-se excessivas assim como interesses 

competitivos lutam para manter ou reformular a orientação estratégica da 

organização. 

No estágio de declínio, tópico de interesse deste trabalho, os 

autores salientam que o contexto no qual a organização opera toma-se 

crescentemente hostil. Este estágio é tipicamente caracterizado por um 

acréscimo em turbulência e heterogeneidade. Como os administradores lutam 

para preservar seus níveis correntes de alocação de recursos em face ao 

declínio, a manobra política aumenta. Este argumento é consistente com o de 

Mintzberg ( 1984) delineado anteriormente. Este ambiente tipicamente 

politizado pode resultar numa atitude crescentemente indiferente dos 

executivos chefes para qualquer mudança pois, o desejo é preservar o status 

quo ou perpetuar a organização para suas próprias fmalidades. Tais manobras 

políticas podem precipitar o fechamento da organização. Para os autores, 

políticas na fase de declínio são mais intensas do que em outros estágios do 

ciclo de vida organizacional. 
' ; 

/ 
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Cameron & Whetten ( 1988) em um estudo sobre colégios e 

universidades, tentam examinar a aplicação do modelo de ciclo de vida 

organizacional para este tipo específico de instituição. 

Segundo os autores, duas grandes reflexões podem ser retiradas 

da literatura do ciclo de vida organizacional. Primeiro, uma maior 

compreensão dos estágios de ciclo de vida, e os perigos e oportunidades 

associados com cada estágio, pode ajudar as instituições a fazer as transições 

menos traumaticamente. As transições em instituições de ensino superior são 

motivadas por desequilíbrios ou crises. Como foi visto anteriormente, Greiner 

(1972) argumenta que cada estágio culmina com uma crise que conduz a um 

próximo estágio de desenvolvimento. Novos estágios são atingidos através da 

resolução de problemas do estágio anterior, mas tais soluções criam novos 

problemas organizacionais. 

Conforme Cameron & Whetten (1988) uma compreensão da 

visão dialética da mudança organizacional auxilia uma efetiva administração 

das transições. Específicamente, uma resposta apropriada às principais crises é 

frequentemente uma função do estágio de desenvolvimento do ciclo de vida da 

organização. 

Uma segunda reflexão retirada da literatura de ciclo de vida 

organizacional é que o critério de efetividade institucional aplicável em um 

estágio de desenvolvimento não é necessariamente apropriado em outros 

estágios de desenvolvimento. Devido ao fato de que os problemas e atividades 

das instituições mudam com cada novo estágio, julgamentos de sucessos 

institucionais são também baseados sobre diferentes critérios. 

Conforme foi dito anteriormente, apesar de sua utilização, a 

abordagem do ciclo de vida organizacional tem sido severamente criticada na 

literatura sobre declínio organizacional (Weitzel & Jonsson, 1989; Whetten, 

1980b, 1988). Uma parte da crítica é dirigida ao aspecto determinístico do 
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modelo, ou seJa, o movimento linear através dos estágios. Por fazer uma 

analogia com os seres vivos, aos autores adeptos desta abordage~ propõem 

que as organizações devem nascer, crescer, desenvolver, declinar e morrer, 

seguindo a sequência natural dos estágios. Para os críticos, as organizações 

não se comportam desta forma. Muitas podem não apresentar crescimento 

enquanto outras podem apresentar sinais de expansão e estabilidade e ao 

mesmo tempo exibirem indicadores de declínio. 

Outra parte da crítica é dirigida ao número de estágios do 

modelo de ciclo de vida. Segundo os críticos, os modelos sumarizados contém 

de 3 a 5 estágios, o que os toma simplistas e portanto, de pouco valor 

preditivo. Além disso, os críticos argumentam que os modelos de ciclo de vida 

tendem a enfatizar somente o lado do crescimento, negligenciando os estágios 

de declínio e morte (Whetten, 1988). 

Pode-se ainda destacar que o modelo de ciclo de vida procura 

explicar os diversos estágios porque passam as organizações, mas não 

explicam as causas que provocam as mudanças de um estágio para o outro. 

Uma outra corrente de estudos que procura analisar as causas do 

fenômeno do declínio, é a que se denomina de abordagem da ecologia de 

populações. 

Tal como a abordagem do ciclo dé vida, esta perspectiva utiliza

se de uma metáfora biológica para analisar processos de mudança 

organizacional. Vários escritores como Aldrich ( 1979) e Hannan and Freeman 

( 1977) têm desenvolvido uma perspectiva de ecologia de populações de 

organizações que se apoia pesadamente na ciência biológica. 

Estes teóricos focalizam sobre as dinâmicas de sobrevivência e 

extinção de populações de organizações de um modo similar ao enfoque 

biológico de sobrevivência e extinção das espécies dos organismos vivos. Isto 
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é, as características das espécies e a extensão de sua adaptabilidade 

determinam a sobrevivência ou a extinção (Cameron & Whetten, 1988). 

V árias são as contribuições dos adeptos desta abordagem ao 

tema do declínio organizacional. Porém, antes de examinar as diversas 

contribuições, faz-se necessário introduzir alguns aspectos da teoria da 

ecologia de populações para uma melhor compreensão dos estudos que foram 

desenvolvidos e das criticas a eles dirigidas. 

A orientação teórica dominante do modelo de ecologia de 

populações é o modelo de seleção natural da biologia. O modelo se propõe a 

explicar a mudança organizacional através do exame da natureza e distribuição 

de recursos em ambientes organizacionais. 

Os principais componentes do modelo constituem três estágios 

denominados de variação, seleção e retenção e que, segundo Aldrich ( 1979), 

constituem um modelo geral de mudança organizacional, porque explicam 

como as formas organizacionais são criadas, sobrevivem ou morrem, e são 

difundidas através de uma população. 

População de organizações pode ser definida como um agregado 

de organizações que devem ser semelhantes em algum aspecto, isto é, devem 

possuir algum caráter único, uma forma comum (estrutura formal -

organogramas, regras escritas, padrões de atividades dentro da organização). 

(Hannan & Freeman, 1977). 

Em uma população de organizações, a variação ocorre como um 

resultado de ações planejadas ou não planejadas, dos membros da organização, 

para gerar alternativas e procurar soluções para problemas. A variação fornece 

a matéria prima para que se possa fazer a seleção e, quanto maior a 

heterogeneidade e número de variações, maiores as oportunidades para um 

íntimo ajuste aos critérios de seleção ambiental (Aldrich, 1979). 
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O segundo estágio, seleção, reflete uma taxa diferencial de 

sobrevivência dentro de uma população. Segundo Aldrich ( 1979) a seleção de 

novas formas ou a mudança das mesmas, ocorre como um resultado de 

restrições ambientais. Organizações que se ajustam aos critérios ambientais 

são positivamente selecionadas e sobrevivem enquanto outras ou morrem ou 

têm que mudar para se ajustar aos requisitos ambientais. 

O terceiro estágio, retenção, pode ser interpretado como a 

estabilidade em formas organizacionais ou em estruturas e atividades 

específicas de organizações individuais. Isto é, certas características 

positivamente valorizadas têm de ser preservadas, duplicadas ou reproduzidas 

na população (Aldrich, 1979). 

Variação, seleção e retenção constituem assim, os três estágios 

do processo de mudança organizacional. A variação gera a matéria prima pela 

qual a seleção, por critérios ambientais ou externos, é realizada; os 

mecanismos de retenção preservam a forma selecionada. 

Os principais teóricos dos modelos de ecologia de populações, 

ao estudo das organizações, enfatizam o papel do ambiente em determinar a 

sobrevivência das organizações. Para eles, a seleção de formas organizacionais 

novas ou alteradas ocorre como um resultado de restrições ambientais e, o 

conceito de inércia estrutural é proposto como uma explicação para a falta de 

mudança adaptativa (Betton & Dess, 1985). 

Para Hannan & Freeman ( 1977) existe um número de processos 

que geram inércia estrutural e limitam a capacidade da organização em se 

adaptar. As pressões que conduzem à inércia podem surgir tanto dos arranjos 

estruturais internos quanto das restrições ambientais. Os fatores internos 

incluem diminuição de custos das firmas, estruturas de comunicação, políticas 

internas e a dominação de normas institucionais. Fatores externos à 

\ 
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organização que produzem inércia estrutural incluem barreiras à entrada e 

saída, racionalidade limitada e legitimidade social. 

Em uma análise de múltiplos níveis, incluindo indivíduos, 

grupos e organizações, Staw et alii ( 1988), reforçam a tese da inércia 

estrutural. Segundo estes autores, uma ameaça, evento ambiental que possui 

consequências negativas impeditivas, seja ao nível individual, grupal ou 

organizacional, gerará formas de rigidez. Os efeitos desta rigidez surgem sob 

formas de centralização de autoridade, de formalização mais extensiva, de 

padronização de procedimentos e de aumento na coordenação e controle 

organizacional. Os autores sugerem que os efeitos do fenômeno ameaça

rigidez, são devidos a uma má adaptação da organização frente às ameaças que 

englobam grandes mudanças ambientais onde, respostas bem aprendidas são 

inapropriadas sob novas condições. 

Kaufman (1975), um dos grandes defensores do modelo 

ecológico de populações, argumenta que a razão principal para o fechamento 

de organizações consiste no fato de que, tanto mudanças externas quanto 

mudanças internas, são inúteis diante dos processos estabelecidos de auto

manutenção destas organizações. Muitas organizações, são capazes de 

modificar estes processos de alguma forma e assim são capazes de sobreviver 

a mudanças de proporções modestas. No entanto, esta capacidade é limitada. 

O autor acrescenta ainda que, todas as organizações são assediadas por suas 

próprias forças de rigidez. Elas frequentemente persistem em cursos de ação 

que foram anteriormente benéficos, mesmo quando novas condições 

necessitam de novos padrões de comportamento. E, nenhum dado conjunto de 

características estruturais e comportamentais, indiferente de quão vantajosos 

eram no passado, capacitará uma organização a sobreviver se ela não fôr 

modificada. 
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No entanto, conforme acentuam Hannan & Freeman (1988), em 

um artigo mais recente, a proposição de que as estruturas organizacionais são 

sujeitas a grandes forças inerciais não significa a mesma coisa de dizer que as 

organizações nunca mudam. Ao invés disso, significa dizer que as 

organizações respondem relativamente lentas às ocorrências de ameaças e 

oportunidades em seus ambientes. Neste sentido, inércia estrutural deve ser 

defmida em termos dinâmicos e relativos. Para os autores, as estruturas 

organizacionais possuem alta inércia quando a velocidade da reorganização é 

muito mais baixa do que a taxa de mudança das condições ambientais. O 

conceito de inércia, assim defmido, refere-se a uma correspondência entre as 

capacidades de uma classe de organizações e seus ambientes. Assim, uma 

classe de organizações pode ter alta inércia em um contexto ambiental, mas 

não em outro, sendo a inércia uma consequência do processo de seleção. Para 

Hannan & Freeman (1988a), organizações com alta confiabilidade, uma baixa 

variação em desempenho, e alta respeitabilidade e capacidade para executar 

racionalmente as ações organizacionais, são favorecidas pelo processo de 

seleção em populações organizacionais. Alta confiabilidade e respeitabilidade 

requerem que as estruturas organizacionais sejam altamente reproduzíveis, isto 

é, relativamente estáveis sobre o tempo. Mas, estruturas altamente 

reproduzíveis também geram mais pressões inerciais, tomando as organizações 

com alta inércia estrutural mais favorecidas pelo processo de seleção. Isto 

implica que organizações mais velhas tenham maior inércia estrutural, sendo 

mais favorecidas pelo processo de seleção, isto é, tendo taxas menores de 

mortalidade. 

Carroll (1988) salienta que sob um ponto de vista social, muitas 

mudanças sociais que ocorrem em qualquer período histórico são. resultados de 

processos de seleção organizacional e substituição ao invés de ttanformação 

interna e adaptação. Desta forma, o modelo de ecologia organizacional chama 
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a atenção também para os padrões de fundação e mortalidade organizacional, 

consequências visíveis do processo de seleção. Segundo a visão ecológica, 

fundação e mortalidade são as forças direcionadoras que estão por detrás do 

binômio ambiente-organização e que deveria existir uma correspondência 

empírica entre padrões de fundação e mortalidade, pois como o ambiente se 

altera, algumas formas organizacionais tomam-se obsoletas e outras mais 

viáveis. Acrescenta ainda que muitos critérios institucionais, culturais, sociais 

e políticos podem ser levados em conta em muitos processos de seleção de 

organizações. 

Vários pesquisadores têm tentado testar os diversos conceitos 

subjacentes ao modelo de ecologia de populações de organizações. 

Carroll & Delacroix (1988), usando dados históricos sobre 

populações na indústria de jornais da Argentina e Irlanda, tentaram demonstrar 

os efeitos das condições ambientais sobre as taxas de mortalidade das 

organizações, explorando padrões de mortalidade em termos de mudança no 

tempo, mudanças históricas, industriais e ambientais. O estudo se concentrou 

em dois tópicos: relacionamento entre idade organizacional e a probabilidade 

de desaparecimento e como as condições sociais no tempo de fundação de uma 

organização, afetam suas chances de vida. Interpretando os resultados do 

estudo, dentro de um enfoque ecológico, os autores sugeriram que a variação 

nas taxas de mortalidade ocorre nos estágios iniciais da vida organizacional, 

isto é, o processo de seleção ambiental atua com bastante força sobre novas 

organizações. Os resultados também sugeririam que as taxas de mortalidade 

variam através de várias dimensões ambientais incluindo a idade da indústria, 

desenvolvimento econômico e turbulência política. Os autores também 

colocam que as organizações necessitam ser rígidas por um pequeno período 

inicial em suas vidas a fim de tomarem-se sujeitas à severa seleção ambiental. 
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Tendo passado a este teste de infância, os sobreviventes podem, de fato, 

adaptar aos ambientes em mutação. 

Em um estudo sobre organizações voluntárias de serviço social 

Singh et alii ( 1986), tentam explorar a questão da mortalidade em organizações 

jovens. A pergunta fundamental que os autores tentam responder é se a alta 

propensão de organizações jovens a morrer é principalmente devido a fatores 

externos, tais como, baixos níveis de legitimidade e, incapacidade das 

organizações em desenvolver fortes relacionamentos de troca com 

participantes chave do meio ambiente ou, se é devido a processos internos, tais 

como, aprendizagem mútua dos membros e a coordenação de papéis dentro da 

organização. Os autores direcionam a questão tanto em termos de processos 

externos como de processos internos. Para eles, os dois processos podem não 

ser independentes e, o processo de reorganização interna pode ser 

sistematicamente relacionado a processos de legitimação externa. 

O argumento de Singh et alii ( 1986) sobre a questão da 

legitimidade externa é baseada nos trabalhos de autores institucionais como 

Meyer & Rowan, 1977; Zucker, 1983; DiMaggio & Powell, 1983. Segundo o 

autor, os institucionalistas sugerem que reorganizações internas são 

··frequentemente empreendidas, na tentativa de tomar a organização isomórfica 

com o ambiente institucional. Se as organizações obtêm apoio social e 

aprovação dos constituintes externos, através de demonstrações de 

conformidade às normas e expectativas sociais e, portanto, do isomorfismo, 

elas obtém maior legitimidade e assim maiores chances de sobrevivência. 

Os resultados do estudo de Singh et alii (1986) sugerem que a 

aquisição de legitimidade externa corresponde a uma redução significante das 

taxas de mortalidade. O impacto negativo de indicadores de· legitimidade 

externa sobre as taxas de mortalidade persiste, a despeito da forma 

organizacional no nascimento da organização, escassez de recursos, 
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munificência e dos padrões de densidade populacional sobre o tempo. Por 

outro lado, os resultados sugerem que mudanças organizacionais internas não 

possuem correspondência com taxas crescentes de mortalidade. Para os 

autores as evidências empíricas suportam fortemente a posição que, para esta 

população organizacional, as taxas de mortalidade em jovens organizações são 

devidas aos seus baixos níveis de legitimidade externa e a falta de 

relacionamentos de trocas com outras organizações significativas. 

Um outro estudo tentando examinar o impacto de elos 

institucionais sobre mortalidade organizacional foi desenvolvido por Baum & 

O li ver ( 1991 ), em organizações de serviço de proteção às crianças em Toronto, 

Canadá. O propósito do estudo foi, por um lado, analisar se os elos 

institucionais reduzem a probabilidade de mortalidade organizacional e, por 

outro lado, o de averiguar até que ponto a capacidade dos elos institucionais 

em proteger as organizações do fracasso depende de características básicas da 

organização como idade, tamanho e estratégia da organização. Os resultados 

do estudo sugerem que as relações institucionais jogam um papel significativo 

na redução da probabilidade de mortalidade organizacional. Os efeitos 

benéficos das relações institucionais variam significantemente e tais relações 

podem alterar os relacionamentos causais entre as características básicas da 

organização e as taxas de mortalidade. O estudo também sugere que 

organizações mais novas se beneficiam, em uma maior extensão dos elos 

institucionais do que organizações mais velhas. 

Romanelli ( 1989), em um estudo numa indústria de rmcro 

computadores, tenta explorar os efeitos de condições ambientais e de 

estratégias que as organizações utilizam no início de seu funcionamento, sobre 

probabilidades de sobrevivência de jovens organizações. Os resultados do 

estudo mostram que condições ambientais na época da fundação da 

organização e estratégias organizacionais delineadas no início do seu 
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funcionamento, afetam conjuntamente a probabilidade de sobrevivência de 

firmas jovens. Na média, organizações especialistas têm mais probabilidades 

de sobrevivência, nos primeiros anos do que organizações generalistas. As 

generalistas terão, entretanto, uma maior probabilidade de sobrevivência, nos 

primeiros anos, do que as especialistas quando as vendas da indústria estão 

crescendo. Em adição, na média, organizações agressivas se ajustarão melhor 

durante os anos iniciais do que as firmas eficientes. As chances de 

sobrevivência para as firmas jovens melhoram quando as vendas da indústria 

são crescentes. Um outro resultado surpreendente da pesquisa, é que condições 

competitivas, não são relacionadas à mortalidade de firmas jovens. 

Outros estudos forma desenvolvidos por Hannan & Freman 

(1988b, 1988c) e Delacroix et alii (1989) tentando analisar o efeito de 

densidade populacional sobre taxas de mortalidade. Densidade refere-se ao 

número de organizações e formas organizacionais na população 

organizacional. Apesar dos relacionamentos positivos entre densidade e 

mortalidade encontrados por Hannan & Freeman, Delacroix et alii (1989), 

criticam ferozmente a formulação. Segundo estes autores a teoria da densidade 

é inaplicável às organizações de negócios de uma forma geral. 

Um estudo desenvolvido por Keely & Amburgey (1991), tenta 

testar empíricamente a teoria da inércia estrutural de Hannan & Freeman 

(1977). Para tal, os autores partem de duas questões chave: se a probabilidade 

de mudança organizacional aumenta em resposta a mudança ambiental e se a 

probabilidade de mudança organizacional decresce sobre o ciclo de vida da 

organização. A probabilidade de mudança é estimada através da estratégia 

produto-mercado. Os autores argumentam que mudanças na orientação 

estratégica de produto-mercado, ocorre quando organizações mudam de 

especialismo para generalismo, ou ampliam seus nichos e quando elas mudam 

de generalismo para especialismo, ou estreitam seus nichos. Uma outra 
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questão de interesse para os pesquisadores, era averiguar se a probabilidade de 

fracasso organizacional awnenta como wn resultado de mudança 

organizacional. Os resultados não sugeriram nenhwn relacionamento entre 

mudança ambiental e awnento na probabilidade de mudança em orientação 

estratégica. Os resultados também sugeriram que organizações mais velhas 

possuem menos probabilidades do que organizações mais jovens de 

experenctar mudanças em suas características centrais. Nenhwn 

relacionamento significativo foi encontrado entre tamanho e decréscimo na 

probabilidade de mudança. Os resultados também não suportam a previsão de 

que mudanças em características centrais da organização afetam a 

probabilidade de fracasso organizacional. 

A despeito de importantes progressos registrados no campo da 

ecologia organizacional, várias críticas têm sido levantadas. Dentre elas 

podem-se destacar, a falta de definição do que seja wna espécie, ou wna 

população, a definição de forma organizacional, a definição e limites de nicho 

ambiental, quais são as fontes de variação em organizações e as razões 

determinantes do sucesso ou do fracasso de várias organizações (Betton & 

Dess, 1985; Young, 1988, McKelvey, 1988). Além do mais, os conceitos de 

mudança e variabilidade organizacional são assumidos neste tipo de 

abordagem como resultantes de processos altamente competitivos, conduzindo 

a wn alto grau de determinismo ambiental. 

No entanto, apesar das criticas, pode-se destacar dois conceitos 

da abordagem ecológica que são extremamente importantes para wna análise 

organizacional. O primeiro, é a importância atribuída ao ambiente na 

determinação de sobrevivência organizacional. O segundo conceito, seria o de 

inércia estrutural, como explicação para a falta de mudança adaptativa. 

Uma outra abordagem tentando examinar as causas do declínio 

organizacional, porém através de uma perspectiva de organização individual, 
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foi desenvolvido por Cameron & Zammutto ( 1983). Através da análise de 

mudanças e forças do ambiente externo, os autores tentam prever como o 

declínio ocorrerá. Segundo os autores, o ambiente é composto de um conjunto 

de nichos. Um nicho seria um segmento do ambiente maior que é limitado por 

fatores tais como disponibilidade de recursos para sustentar as atividades de 

uma organização, restrições tais como tecnologia e cultura, e a presença de 

consumidores que demandam por produtos da organização. Quando tais 

fatores se alteram, os nichos também se alteram. Tais mudanças podem 

assumir muitas formas. Para os autores, dois tipos de mudanças que são as 

principais causadoras das condições de declínio são: decrescente 

disponibilidade de recursos que leva a uma redução do tamanho do nicho e 

mudanças nas preferências dos consumidores pelos produtos do desempenho 

organizacional que resultam em demanda decrescente. 

Baseados nestes conceitos, os autores desenvolvem uma 

tipologia para se analisar declínio organizacional. A tipologia é baseada em 

dois fatores - a natureza contínua ou descontínua do declínio e o tipo de 

mudança ocorrendo no nicho. O modelo sugere que fontes subjacentes de 

conflito podem variar dependendo dos tipos de declínio encontrados. Segundo 

os autores, uma organização experimenta uma estagnação se o nicho ambiental 

erode com mudanças previsíveis no tamanho e forma do nicho. Se a mudança 

no tamanho e forma do nicho são imprevisíveis e diminuem através de 

contração, organizações se vêem ameaçadas na sua existência, devido a uma 

rápida redução na disponibilidade de recursos. Quando existe uma alteração 

gradual na forma do nicho, ou sua dissolução, os produtos da organização 

tomam-se menos aceitáveis no ambiente e o conflito que surge diz respeito às 

direções que a organização deverá tomar. Com mudança imprevisível, rápida e 

extensiva, o nicho entra em crise, resultando em confusão e caos. 
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Segundo ainda os autores, organizações que se deparam com 

declínio contínuo no tamanho do nicho experenciam erosão. Organizações que 

se deparam com declínio descontínuo no tamanho do nicho experenciam 

contração. Dissolução é o tipo de declínio experenciado quando a mudança 

resulta em uma gradual alteração de um nicho ao outro. Colapso refere-se a 

uma dramática condição de declínio. 

Outros estudiosos do fenômeno do declínio organizacional têm 

argumentado que a informação sobre as condições ambientais é necessária, 

mas não suficiente para compreender as causas do declínio organizacional. 

Assim vários estudos foram conduzidos tentando examinar quais forças 

internas da organização podem conduzir ao declínio. 

Uma visão sobre as causas internas do declínio foi fornecida por 

Masuch (1985). De acordo com o autor, certas consequências estruturais de 

organizações, tais como, baixo desempenho, estagnação ou decadência são 

causados por círculos viciosos dentro da organização. Isto significa que, na 

tentativa de evitar consequências indesejáveis, membros da organização criam 

certas atividades, que acarretam um canal de outras atividades que, por seu 

turno, recriam a situação original. E, continuando suas atividades, os membros 

continuam a reproduzir as consequências indesejáveis. Círculos viciosos são 

usualmente concebidos como processos em espiral, que podem conduzir ao 

declínio. O círculo vicioso da burocracia, por exemplo, é identificado como 

um precursor do declínio. Para o autor, as consequências de um círculo podem 

ser percebidas, enquanto a causa, o próprio círculo, pode permanecer obscuro. 

Uma outra contribuição importante foi dada por Lorange & 

Nelson (1987). Seu objetivo foi analisar como fatores organizacionais internos 

podem precipitar o declínio. Os autores propõem cinco fatores específicos. O 

primeiro fator é denominado de declínio, cilada ou auto-engano, e se refere 

basicamente a um comprometimento e a uma visão ultrapassada, pelos 
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executivos principais, da natureza básica do negócio. Tais executivos ficam 

presos às suas próprias crenças e não enxergam tendências de mudanças. O 

segundo fator se refere à orientação hierárquica. Isto significa o uso de 

critérios de decisão baseados principalmente em desejos e políticas da 

hierarquia organizacional, ao invés de critérios de decisões baseados nas 

demandas básicas dos negócios. Este fator é típico quando organizações 

atingem o sucesso. O terceiro fator é denominado de rigidez cultural. Segundo 

os autores, devido ao sucesso econômico, há uma tendência da administração 

em mudar de ênfase, ou seja, de uma administração baseada em inovação para 

wna administração mais fechada. A rtova cultura inibe rápidas mudanças, 

frequentemente necessárias para responder a um ambiente de negócios 

rapidamente em mudança. O quarto fator apontado pelos autores se refere ao 

desejo de aprovação, conformidade. Se os executivos principais são percebidos 

como avessos às mudanças ou a criticas, então vozes potencialmente 

independentes dentro da organização não serão ouvidas. O último fator se 

refere a muito consenso e compromisso. Segundo os autores, quando 

organizações tentam desenvolver oportunidades sinérgicas em pesquisa e 

desenvolvimento, produção e distribuição, a organização tende a se tomar 

mais complexa. Como consequência, novos grupos de staff emergirão. O 

resultado pode ser um acréscimo gradual na quantidade de tempo que os 

administradores-chave gastam em reuniões de planejamento, assim como um 

aumento dado a ênfase em se atingir o consenso. Tais atividades 

frequentemente produzem compromissos que tomam muito tempo e que não 

"pertencem" a qualquer grupo específico. 

Um outro estudo que investiga variáveis internas que levam ao 

declínio em organizações é o de Nystrom & Starbuck (1988). Através de um 

exame de numerosos casos de declínio organizacional dentro da comunidade 

de negócios Americana e Européia, os autores tentaram melhor compreender 
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o processo de declínio organizacional. Eles cunharam a frase "sucesso gera 

fracasso" para explicar um padrão frequentemente observado de declínio. Seu 

argumento é de que organizações com muito êxito tomam-se frequentemente 

super confiantes em sua capacidade de dominar um mercado. Esta super 

confiança se manifesta em uma redução no desenvolvimento de produtos, 

redução na ênfase sobre qualidade, insensitividade a feedback negativo dos 

consumidores, fracasso em controlar tendências básicas em pesquisa e 

inovação de produto. Em essência, essas organizações falham em antecipar 

problemas ou mesmo de responder a eles em sua forma nascente. Ao invés 

disso, elas esperam até que a erosão de sua vantagem competitiva tenha 

atingido um nível de crise, e então elas tendem a atuar com ações draconianas 

para salvar um produto ou, em alguns casos, toda a organização. Nystrom & 

Starbuck sugerem que organizações em crise devem frequentemente remover 

os executivos principais de maneira que idéias obsoletas e procedimentos 

operacionais rotineiros possam ser desaprendidos. 

Uma outra explicação para declínio organizacional surgindo de 

dentro da organização é fornecida por Whetten ( 1988). O foco desta 

explicação se situa sobre organizações com um diferente padrão de 

crescimento. Estas organizações são instituições maduras que têm mantido 

uma constante, embora geralmente modesta, taxa de crescimento. Tais 

organizações têm, entretanto, falhado devido às desvantagens ocasionadas pelo 

seu grande tamanho e complexidade. Elas têm se tomado tão pesadas e 

formalizadas que são incapazes de responder rapidamente às mudanças nas 

condições ambientais. Além disso, um sentimento de complacência se 

impregna na organização. Esta condição tem sido· chamadi por Whetten 

(1980b) de declínio como estagnação, conforme visto anteriormente. Nesta 

situação, uma organização pode levar vários anos para detectar um impacto 
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significativo em sua performance e, mesmo nos casos onde uma administração 

astuta enxerga o problema, existe dificuldade em se gerar mudanças. 

Thiry-Cherques ( 1991) aponta ainda alguns fatores que podem 

conduzir a uma situação de declínio. Segundo o autor "a falta de agressividade 

e a má interpretação dos indicadores situacionais, derivadas tanto do 

condicionamento como do perfil (chefias oriundas de indicação política, 

dirigentes de empresas familiares, etc.) são fatores preponderantes de declínio. 

Indicadores seguros de risco gerencial são ainda, a não defmição clara do 

domínio organizacional (área de atuação e propósitos); a dissensão constante 

entre dirigentes e a desinformação dos gerentes de segundo nível sobre 

situações e perspectivas da instituição." 

As abordagens que examinam as causas internas do declínio, 

mostram claros indicadores que podem conduzir as organizações a uma 

situação declinante. 

No entanto, pode-se argumentar que somente a análise das 

causas internas ou somente das causas externas, não seria suficiente para 

explicar uma condição de declínio. 

Embora escassos, e de uma forma ainda proposicional ou 

teórica, alguns estudos têm tentado combinar os dois tipos de abordagens, ou 

seja, examinar conjuntamente os fatores externos e internos que conduzem ao 

declínio organizacional. 

Para Whetten ( 1980b ), um dos primeiros fatores gerados tanto 

externamente como internamente às organizações, são as crises. 

Uma crise é uma demanda ou ameaça sobre a organização quer 

seJa evitando que a organização atinja seus objetivos ou removendo a 

capacidade da organização em atingir seus objetivos e que a organização busca 

resolver, porque as consequências são importantes e a resolução estratégica é 
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incerta. A cnse implica na percepção pelos indivíduos, de um resultado 

potencialmente negativo (Milbum, 1983; Dutton, 1986). 

A palavra crise é usada intercambiavelmente com a noção de 

ameaça ou adversidade. Como coloca Hart (1990), ela é uma ameaça séria às 

estruturas básicas ou valores e normas fundamentais de um sistema social que 

sob o tempo, pressão e circunstâncias incertas, demanda decisões criticas. 

Uma crise, segundo Hermann (1963), pode causar dois efeitos 

nas organizações: num extremo, ela pode ser associada com a integração mais 

íntima da organização, com as inovações apropriadas para acomodar a crise, e 

a clarificação de valores relevantes ou, em outro extremo, ela pode levar a um 

comportamento que é destrutivo para a organização e que limita seriamente a 

sua viabilidade. Uma crise organizacional: 1) ameaça os valores de alta 

prioridade de uma organização; 2) apresenta uma quantidade restrita de tempo 

no qual uma resposta pode ser dada; e 3) é inesperada ou não-antecipada pela 

organização. 

Uma cnse, assnn defmida, pode precipitar uma situação de 

declínio organizacional. 

Uma tipologia muito útil para se identificar as fontes e/ou causas 

do declínio, considerando tanto aspectos externos quanto internos, foi 

desenvolvida por Levine ( 1978). Apesar de sua tipologia ter sido desenvolvida 

para empresas do setor público, ela tem sido também utilizada em estudos que 

tomam o setor privado como unidade de análise (Whetten, 1980b; \Veitzel & 

Jonsson, 1989). 

Segundo Levine (1978) as causas do declínio em organizações 

podem ser categorizadas em duas dimensões: 1) como resultado de condições 

localizadas internamente ou externamente à organização e, 2) como produto de 

condições políticas ou econômicas/técnicas. As quatro causas de declínio 
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apontadas pelo autor são: atrofia organizacional, vulnerabilidade, perda de 

legitimação ou problema de esgotamento e entropia ambiental. 

Atrofia organizacional se refere a uma força da organização, a 

uma fraqueza da capacidade organizacional em identificar seus problemas. 

Exemplos incluem: confusão de papéis, autoridade descentralizada com vaga 

responsabilidade, regras inapropriadas, alto "turnover", reorganização 

contínua, obsolescência causada por aderência a rotinas, métodos e tecnologias 

ultrapassadas. 

Vulnerabilidade é uma propriedade interna que indica um alto 

nível de fragilidade e precariedade que limita a capacidade da organização em 

resistir a decréscimos de orçamento e demandas de contração do ambiente. 

F atores de vulnerabilidade incluem pequeno tamanho, conflito interno, 

mudanças de liderança. 

Perda de legitimação ou problema de esgotamento refere-se a um 

excessivo comprometimento de recursos para atender a problemas críticos e 

contrações após a solução dos problemas. Três formas especiais de 

esgotamento envolvem alterações demográficas, redefmições de problemas e 

término de atividades políticas como funções, programas ou organizações do 

governo. 

Entropia ambiental ocorre quando a capacidade do ambiente 

para sustentar a organização erode. Exemplo seria o declínio em demanda 

pelos produtos/serviços da organização. 

Um outro estudo que pode ser enquadrado na abordagem de 

causas externas e internas é o de Tushman, Newman & Romanelli (1986). Os 

autores identificaram três fontes de pressão que podem conduzir ao declínio 

organizacional: descontinuidades na indústria, alterações no ciclo de vida do 

produto e dinâmicas internas da organização. Segundo os autores, mudanças 

súbitas nas condições legais, políticas ou tecnológicas, alteram as bases de 
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competição ameaçando as indústrias. Durante as fases do ciclo de vida do 

produto, diferentes estratégias são apropriadas. Alterações nos padrões de 

demanda alteram, por consequência, os fatores chave de sucesso. Dinâmicas 

internas incluem quaisquer desafios para a continuidade da organização, que 

surgem no interior das organizações. Algumas crises de liderança, autonomia, 

controle, etc. foram sugeridas por Greiner ( 1972). 

Como pôde ser visto através das várias abordagens e estudos 

apresentados, a explicação e mesmo o reconhecimento das causas que levam 

as organizações a uma situação declinante ainda são bastante problemáticas na 

literatura. A distinção entre causas externas e internas é confusa e as 

explicações ainda são incompletas e fragmentadas. 

Muitos modelos visualizam as organizações como produtos de 

escolhas estratégicas, de adaptações a seus ambientes ou a nichos ambientais 

ou como produtos de seleção natural, numa forma determinística de análise. 

Outros modelos oferecem tipologias para análise do declínio, ou estabelecem 

causas internas como razões suficientes, num caráter meramente descritivo. 

Além disso, os modelos tendem a acentuar propriedades 

tangíveis e concretas das organizações, subestimando valores além dos 

requisitos técnicos. 

Pode-se argumentar, de acordo com Meyer ( 1988) que tais 

modelos falham no reconhecimento de que as organizações são construções 

sociais e produtos simbólicos, portanto, sujeitas a influências culturais que 

podem vir a determinar a s~a sobrevivência. Assim, as organizações devem ser 

também analisadas através da perspectiva dos valores, dos hábitos, da tradição 

e dos processos de legitimação. 

Neste sentido, a abordagem institucional se revela 

particularmente útil para este tipo de análise, visto seus argumentos 

contemplarem aspectos macro societários. 
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Segundo os teóricos, adeptos desta abordagem, as organizações 

são constrangidas por pressões do ambiente externo institucional, que acabam 

por determinar sua estrutura interna, seu crescimento e mesmo sua 

sobrevivência (Zucker, 1983). 

Para Meyer and Rowan ( 1977), nas sociedades modernas as 

estruturas organizacionais surgem em contextos altamente institucionalizados. 

Isto é, as organizações são induzidas a incorporar práticas e procedimentos 

definidos por conceitos racionalizados e prevalecentes do trabalho 

organizacional e institucionalizados na sociedade. 

Segundo estes autores, as estruturas formais . das organizações 

não são apenas criaturas de suas redes relacionais de trabalho na organização 

social. Nas modernas sociedades, os elementos da estrutura formal 

racionalizada são profundamente arraigados e refletem compreensões 

difundidas da realidade social. Assim, muitas das posições, políticas, 

programas e procedimentos das modernas organizações são reforçadas pela 

opinião pública, pela visão de pessoas importantes, pelo conhecimento 

legitimado através do sistema educacional, pelo prestígio social, pelas leis e 

pelas definições de negligência e prudência usadas pelos tribunais. Tais 

elementos da estrutura formal são manifestações de regras institucionais 

poderosas que funcionam como mitos, altamente racionalizados ,e que as 

organizações adotam cerimonialmente. 

Tais mitos, segundo Meyer and Rowan (1977) possuem duas 

propriedades-chave. Primeiro, eles são precrições racionalizadas e impessoais 

que identificam vários propósitos sociais assim como técnicos e especificam os 

meios apropriados para perseguir esses propósitos técnicos racionalmente. 

Segundo, eles são altamente institucionalizados e, em alguma medida, além da 

vontade de qualquer participante individual ou organização. Eles são, portanto, 



43 

tomados como certos, como legítimos, independentemente das avaliações de 

seu impacto sobre os resultados do trabalho. 

Assim, muitos aspectos da estrutura formal de uma organização 

são manifestações de regras institucionalizadas e de normas e expectativas do 

ambiente institucional e servem para demonstrar conformidade. Tal 

conformidade é necessária à organização pois, é desta forma que ela obtém 

legitimidade, aprovação e, consequentemente, capacidades de sobrevivência, 

dado que os agentes externos são tipicamente os fornecedores de recursos

chave (Powell, 1991; Covaleski and Dirsmith, 1988). 

As organizações, desta forma, são recompensadas por 

estabelecerem estruturas e processos corretos, institucionalizados 

externamente, e não pela quantidade e qualidade de seus resultados. 

Assim, para a teoria institucional, as organizações são 

estruturadas por fenômenos em seu ambiente. O argumento central é de que 

pressões ambientais modelam as organizações e que, organizações, situadas no 

mesmo ambiente, tomar-se-ão estruturalmente similares quando elas 

respondem a tais pressões. (OrrU, Biggart and Hamilton, 1991; DiMaggio and 

Powell, 1983; Meyer and Rowan, 1977). 

Para Dimaggio and Powell (1983) as organizações estão se 

tomando cada vez mais homogêneas. Segundo eles, uma vez que um campo 

organizacional se toma bem estabelecido, existe uma inexorável tendência 

para a homogeneização. Por campo organizacional, os autores entendem 

aquelas organizações que, no agregado, constituem uma área reconhecida da 

vida organizacional: fornecedores-chave, recursos e consumidores de 

produtos, agências regulatórias e outras organizações que produzem produtos 

ou serviços similares. 

Uma vez que organizações, na mesma linha de negócios, são 

estruturadas em um campo real, surgem forças poderosas que as levam a se 
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tomarem mais similares umas às outras. O conceito que melhor captura o 

processo de homegeneização é o de isomorfismo. O isomorfismo é um 

processo de sujeição que força uma organização a se assemelhar a outras 

organizações, dados os mesmos conjuntos de condições ambientais (DiMaggio 

and Powell, 1983). 

O isomorfismo com instituições ambientais, segundo Meyer and 

Rowan ( 1977), gera algumas consequências para as organizações: a) elas 

incorporam elementos que são legitimados externamente, ao invés de 

eficiência; b) elas empregam critérios de avaliação externos ou cerimoniais 

para defmir o valor dos elementos estruturais e c) a dependência a instituições 

externas reduz turbulência e mantém a estabilidade. Como um resultado, a 

incorporação de estruturas externas legitimadas aumenta o comprometimento 

dos participantes internos e dos constituintes externos. Além disso, protege a 

organização de questionamentos na sua conduta. A organização toma-se, em 

uma palavra, legítima e usa sua legitimidade para acentuar seu apoio e 

assegurar sua sobrevivência. 

De uma perspectiva institucional, as organizações que adotam 

formas apropriadas possuem um bom desempenho, não porque . elas sejam 

eficientes, mas porque estas formas são mais efetivas em extrair recursos de 

outras organizações que as tomam legítimas. A conformidade assegura acesso 

a recursos, mas não devido a critérios de eficiência (Friedland and Alford, 

1991). 

Para DiMaggio and Powell (1983) existem dois tipos de 

isomorfismo: o competitivo e o institucional. O primeiro surge em ambientes 

denominados de técnicos, enquanto o último em ambientes institucionais. 

Segundo Scott ( 1991) ambientes técnicos seriam aqueles dentro 

dos quais um produto ou serviço é trocado em um mercado, de tal modo que as 

organizações são recompensadas pelo controle eficiente e efetivo do processo 
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de trabalho. E, por contraste, ambientes institucionais são caracterizados pela 

elaboração de regras e exigências pelas quais organizações individuais devem 

se conformar, se elas desejam receber apoio e legitimidade do ambiente. · 

Ambientes técnicos modelam organizações através da 

competição por recursos escassos. No calor da competição, as organizações 

adotam estruturas e práticas eficientes ou se arriscam a fracassar perante rivais 

melhor adaptados. Isto resulta no isomorfismo competitivo. Ambientes 

institucionais, por outro lado, modelam organizações através de pressões 

sociais e geram o isomorfismo institucional. As organizações em um ambiente 

institucional comum, adotam formas organizacionais porque estas foram 

ditadas pelas organizações protetoras ou porque certas formas se tomaram 

geralmente aceitas em seu setor. As pressões institucionais não se preocupam 

com critérios de eficiência (Orri'l, Biggart and Hamilton, 1991) 

O isomorfismo competitivo foi trabalhado pelos teóricos da 

ecologia de populações, especialmente por Hannan and Freeman (1977). 

Para estes teóricos, organizações colocadas sob condições 

ambientais similares (por exemplo, ocupando o mesmo nicho) dentro de uma 

população, tendem a ser isomórficas em relação a outras, devido ao fato de 

que elas estão sujeitas a restrições similares. Nesta perspectiva, a confrontação 

pelas organizações de um conjunto comum de recursos e restrições, conduz a 

intensa competição por recursos escassos. O resultado é uma exclusão de maus 

competidores do campo e o isomorfismo entre as organizações que 

permanecem, pois estas se ajustam ao conjunto de limitações ambientais. 

Então, o isomorfismo é um resultado direto da competição entre organizações 

por recursos escassos (Oliver, 1988). 

O conceito de isomorfismo institucional foi desenvolvido por 

Dimaggio and Powell (1983). 
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Estes teóricos assumem que o ambiente é determinístico em 

modelar estruturas organizacionais, mas a homogeneidade é induzida por 

forças institucionais. As organizações, segundo eles, competem não apenas por 

recursos e consumidores, mas por poder político e legitimidade institucional, 

assim como por oportunidades sociais e econômicas. 

DiMaggio and Powell (1983) identificam três mecamsmos 

através dos quais a mudança isomórfica institucional ocorre, cada uma com 

seus próprios antecedentes: 1) isomorfismo coercitivo, que surge de influência 

política e problemas de legitimidade~ 2) isomorfismo mimético, que resulta de 

respostas padronizadas à incerteza e 3) isomorfismo normativo, associado com 

profissionalização. 

O primeiro mecamsmo, isomorfismo coercitivo, segundo os 

autores, resulta de pressões formais e informais por outras organizações sob as 

quais elas são dependentes e por expectativas culturais da sociedade dentro da 

qual as organizações funcionam. Tais pressões podem ser sentidas como força, 

como persuasão ou como convites para se juntar num conluio. 

Para os autores, o Estado tem expandindo sua dominação sobre 

muitas áreas da vida social e, assim, muitas estruturas organizacionais refletem 

as regras institucionalizadas pelo e dentro do Estado. Como resultado, 

organizações tomam-se crescentemente homogêneas dentro de dados domínios 

e crescentemente organizadas em tomo de rituais de conformidade em relação 

a tais instituições. Ao mesmo tempo, as organizações tomam-se 

decrescentemente estruturadas em tomo de atividades técnicas e dificilmente 

se mantém unidas por controles de resultados. 

Para Zhou (1993) a pressão do Estado-Moderno sobre as 

organizações tem sido feita principalmente através de dois dispositivos: 

regulamentos e mecanismos de recompensa e sanção. O primeiro viria através 

de legislação governamental, que se constituiria da proliferação de regras 
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legais, regulamentos administrativos e procedimentos burocráticos. O segundo, 

através da distribuição de recursos, fundos de pesquisa, auxílio financeiro e 

outros programas sociais. 

Desta forma, o Estado sendo uma fonte vital de recursos e poder 

coercitivo, impõe estruturas uniformes e procedimentos sobre as organizações 

subordinadas. 

Acrescentam ainda DiMaggio and Powell (1983), que a 

imposição direta de procedimentos operacionais padrão e regras legitimadas e 

estruturadas também ocorrem fora da área governamental. Entidades 

filantrópicas alteram e homogenizam as estruturas, métodos e filosofias das 

agências de serviço social que dependem do seu apoio. Conglomerados, 

quando aumentam seu tamanho, padronizam práticas para as suas subsidiárias. 

Estas são compelidas a adotar práticas contábeis, avaliação de desempenho e 

planos orçamentários compatíveis com as políticas da organização matriz. 

Assim, a expansão do Estado Central, a centralização do capital 

e a coordenação de filantropia, todas apoiam a homogeneização de modelos 

organizacionais através de relacionamentos diretos de autoridade. 

Q segundo mecanismo, o isomorfismo mimético, é uma resposta 

à incerteza. Esta é uma poderosa força que encoraja a imitação. 

Segundo DiMaggio and Powell (1983) quando as tecnologias 

organizacionais não são compreendidas, quando objetivos são ambíguos ou 

quando o ambiente cria incerteza simbólica, as organizações se estruturam 

tomando por modelo outras organizações. 

A organização que serve de modelo pode estar insconsciente da 

imitação ou pode não desejar ser copiada; ela serve, meramente, como uma 

fonte conveniente de práticas que uma organização pode usar. Os modelos 

podem ser difundidos não intencionalmente, indiretamente, através de 
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transferências de empregados ou turnover ou explicitamente por organizações 

tais como firmas de consultoria. 

As organizações tendem à imitação quando organizações 

similares em seu campo, tomaram-se mais legítimas ou obtiveram sucesso. 

O terceiro mecanismo, o isomorfismo normativo, surge da 

profissionalização. Esta para DiMaggio and Powell (1983) é entendida como a 

luta coletiva de membros de uma ocupação para definir as condições e 

métodos do seu trabalho, para controlar a produção de produtores e para 

estabelecer a base cognitiva e de legitimação para sua autonomia ocupacional. 

As profissões, segundo os autores, estão sujeitas às mesmas 

pressões miméticas e coercitivas que as organizações. Enquanto vários tipos de 

profissionais dentro de uma organização podem diferir, eles exibem também 

similaridades com os profissionais do mesmo ramo, em outras organizações. 

Dois aspectos da profissionalização são importantes fontes de 

isomorfismo. O primeiro reside na educação formal e na legitimação sob uma 

base cognitiva, produzida por especialistas das universidades. O segundo, seria 

a elaboração crescente de redes profissionais que se expandem nas 

organizações e através das quais novos modelos se difundem rapidamente. 

Universidades, instituições de treinamento e associações profissionais são 

centros importantes para o desenvolvimento e promulgação/ de normas 
. . . 

orgamzac10mus. 

Assim, isomorfismo ocorre entre organizações em interações 

umas com as outras .. e ligadas por relações comensais e simbióticas, e a 

homogeneidade é determinada pelo grau de estruturação ou interconexão do 

campo dentro do qual as organizações são institucionalmente incorporadas 

(Oliver, 1988). 

Para DiMaggio and Powell (1983) é importante salientar que 

cada um dos processos isomórficos não aumentam a eficiência organizacional. 

I 
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Se esta aumentar, a razão será a de que organizações serão recompensadas 

pelo fato de serem similares à outras organizações em seus campos 

organizacionais. A similaridade tende a tomar mais factível a transação de 

organizações, atrair pessoal capacitado , ser reconhecida como legítima e 

respeitável e se ajustar em categorias administrativas que definem 

aceitabilidade em contratos e garantias públicas e privadas. 

Um outro grande argumento dos teóricos institucionalistas é o de 

que, uma vez institucionalizadas, as organizações se tomam altamente estáveis 

ao longo do tempo, persistentes em sua forma, reproduzíveis e sustentáveis 

(Meyer and Rowan, 1977; Zucker, 1983; Oliver, 1991). 

Este argumento é baseado na visão de que características 

institucionais são transmitidas, sustentadas, reproduzidas e resistem à 

mudança, ao longo do tempo, como um resultado de conformidade às 

expectativas geradas institucionalmente e a um conjunto de crenças e padrões 

socialmente definidos (Scott, 1987; Oliver, 1991; Jepperson, 1991). 

Esta visão considera a organização, não apenas como um 

conjunto de práticas materiais, mas também como um sistema simbólico, meio 

pelo qual os indivíduos ordenam a sua realidade e a dotam de significado 

(Friedland an Alport, 1991). 

Segundo Friedland an Alport (1991) os sistemas simbólicos 

possuem tanto elementos não observáveis como relações sociais observáveis 

que os concretizam. Estas relações sociais concretas geram valores, símbolos, 

regras, motivos e crenças que são compartilhados pelos indivíduos, gerando 

comportamentos rituais. 

Para o autor, as rotinas de uma instituição são ligadas a estes 

rituais e através deles, no cotidiano, os indivíduos reproduzem a ordem 

simbólica e os seus relacionamentos sociais. 
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Oliver ( 1992) considera que a história, o hábito e a tradição são 

variáveis chave na reprodução e manutenção de comportamentos. Para a 

autora, esta variáveis geram uma congruência de valores entre os membros da 

organização, em tomo da conveniência de certas atividades, que as práticas 

institucionalizadas passam a ser vistas pelos participantes da organização 

como o modo óbvio de se conduzir uma atividade. As formas organizacionais 

são tomadas como certas e adquirem o status de regras, tanto em pensamento 

como em ação. 

Assim, padrões soc1a1s e expectativas geradas coletivamente, 

induzem à estabilidade, a persistência e mesmo a resistência à mudança, pois 

eles modelam o comportamento de tal forma que os cursos de ação passam a 

ser vistos como corretos, naturais e legítimos (Powell, 1991 ). 

Para Powell ( 1991) expectativas partilhadas fornecem segurança 

psicológica, reduzem o custo de disseminação de informação e facilitam a 

coordenação entre as diversas atividades. Qualquer esforço de mudança gera 

resistências pois ameaçam o senso de segurança dos indivíduos e rompe 

rotinas estabelecidas. Estas expectativas estáveis, de como as coisas são feitas, 

guia a ação e podem ser uma fonte de previsão de comportamento. 

O li ver ( 1991) acrescenta que as organizações frequentemente 

perpetuam suas atividades institucionais como um modo de se antecipar ou 

sustentar uma série de beneficios específicos que são instrumentais à sua 

sobrevivência, incluindo legitimidade, prestígio, maior facilidade de acesso a 

recursos e apoio e aprovação social. 

Desta forma, argumenta Scott (1987) a teoria institucional não 

pode negar que os participantes da organização perseguem seus próprios 

interesses. Ao contrário, os interesses dos indivíduos e das organizações são 

institucionalmente definidos e modelados. As estruturas institucionais defmem 
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os fins e modelam os meios pelos quais tais interesses são determinados e 

perseguidos. 

Friedland an Alport (1991) nesta mesma direção, salientam que a 

teoria institucional tem acentuado o papel da organização normativa dos 

meios, através dos quais as organizações obtém legitimidade mas não 

necessariamente eficiência. Para os autores, as organizações não restringem 

apenas os fms pelos quais os comportamentos deveriam ser direcionados, mas 

também os meios pelos quais os fms são atingidos. Elas municiam os 

indivíduos com vocabulários de motivos e com um sentido de si mesmo. Elas 

geram não apenas o que é valorizado, mas as regras pelas quais o 

comportamento é regulado. As instituições estabelecem, assim, os limites da 

racionalidade e, por implicação, da individualidade. 

Neste sentido, acrescentam os autores, os indivíduos não 

abordam o mundo através da ótica da instrumentalidade, ao invés disso eles o 

abordam pela ótica da aprendizagem, pois a racionalidade, as rotinas, bem 

como o contexto apropriado para a sua utilização são aprendidos. 

A teoria institucional oferece assim vários caminhos para a 

compreensão das relações ambiente-organização e o modo pelos quais as 

organizações reagem aos processos institucionais. 

O grande foco de atenção dos institucionalistas é para o processo 

de confonnidade às normas e expectativas do ambiente organizacional, e como 

pressões externas institucionais, surgindo do Estado e da sociedade, 

contribuem para o processo de isomorfismo institucional. 

Grande ênfase é colocada no processo de legitimação, e na 

tendência de estruturas e procedimentos serem tomados como certos pelos 

participantes ou vistos como legítimos pelas organizações, gerando assim 

estabilidade e persistência. 
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Esta teoria ainda explica como . crenças, padrões soctrus, 

símbolos, significados e valores, ao invés de critérios de eficiência, podem 

dirigir e determinar comportamentos organizacionais. 

No entanto, para Oliver (1991), a teoria institucional tem tendido 

a focaliZar em conformidade e isomorfismo como processos que asseguram 

sobrevivência organizacional. Para a autora, conformidade e isomorfismo 

institucional, aO contrário, podem ameaçar a sobrevivência, a longo prazo, das 

organizações. Isto porque, valores e atividades institucionalizadas podem levar 

as organizações a um estado de inércia estrutural e de procedimentos, 

tomando-as altamente resistentes às mudanças. Esta resistência e a persistência 

de práticas institucionalizadas podem diminuir a eficiência organizacional e 

inibir a capacidade das organizações em se adaptar e responder às 

contingências ambientais. 

Este argumento é consistente com a teoria da inércia estrutural, 

postulada pelos teóricos da abordagem da ecologia de populações, vista 

anteriormente, que sugerem que ameaças ambientais podem conduzir à rigidez 

estrutural, na medida em que organizações estejam presas a processos 

estabelecidos de auto-manutenção (Hannan and Freeman, 1977;1988; 

Kaufman, 1975). 

Esta situação poderia levar, ao longo do tempo, a um estado que 

Whetten ( 1980b) definiu como declínio como estagnação, onde uma 

organização levaria anos para detectar um impacto significativo em sua 

performance, devido à sua falta de capacidade adaptativa. 

A parte seguinte tem por objetivo apresentar, com base na 

literatura, as consequências que um processo de declínio pode ocasionar no 

interior das organizações. 
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CONSEQUÊNCIAS DO-DECLÍNIO ORGANIZACIONAL 

Existe um consenso geral na literatura de que organizações 

declinantes são caracterizadas por uma ampla gama de processos disfuncionais 

que prejudicam a efetividade organizacional e a satisfação e comprometimento 

dos membros. 

Apesar da distinção entre fenômenos que geram o declínio e 

fenômenos que resultam do declínio não ser muito clara na literatura, pode-se 

identificar alguns estudos que são representativos do segundo segmento, isto é, 

das consequências do declínio. 

O trabalho de Greenhalgh (1983) é bastante útil para analisar 

esta questão. Para o autor, existem cinco atributos organizacionais que são 

afetados .pelo declínio e pela redução organizacional que frequentemente o 

acompanha: estrutura organizacional, folga de recursos, liderança, inovação e 

composição da força de trabalho. 

A discussão que se segue tomará como base o modelo 

desenvolvido por Greenhalgh procurando, quando possível, apontar os estudos 

que foram desenvolvidos dentro da temática dos atributos organizacionais. 

Para Greenhalgh (1983) algumas propriedades estruturais são 

afetadas pelo declínio organizacional como formalização, centralização, 

diferenciação e intensidade administrativa. E, várias mudanças em estrutura 

organizacional afetam cada uma das propriedades assim como outras variáveis 
. . . 

orgamzac10nats. 

Apesar de escassos, alguns estudos tentando identificar os 

efeitos de declínio sobre estrutura organizacional foram conduzidos. Freeman 

& Hannan (1975), por exemplo, num estudo de 805 distritos escolares na 
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Califórnia, procurou analisar mudanças no tamanho do componente 

organizacional (pessoal) durante processos de crescimento e declínio 

organizacional. O argumento central dos autores foi o de que distritos em 

crescimento assim como em declínio, seriam semelhantes no tamanho do 

componente direto (ou produção, i.e. professores) em relação às demandas por 

produtos ou serviços, mas que os dois tipos de distritos difeririam no tamanho 

relativo do seu componente de apoio em relação às mesmas demandas. 

Os resultados do estudo deram amplo suporte à hipótese, ou seja, 

tanto os distritos em crescimento, quanto os declinantes apresentaram taxas 

semelhantes no tamanho do componente direto em relação aos níveis de 

demanda, mas apresentaram taxas diferentes no tamanho do componente 

administrativo ou de apoio para os mesmos níveis de demanda. Os resultados 

ainda sugeriram que o componente direto era menos afetado pelas condições 

de declínio do que o componente administrativo ou de apoio. 

Ford (1980) fornece um interessante quadro conceitual para se 

analisar os relacionamentos entre tamanho e estrutura organizacional durante 

períodos prolongados de declínio. Tamanho, para o autor, significa o número 

de pessoal na organização e declínio, por sua vez denota um decréscimo no 

número desse pessoal. Os componentes da estrutura seriam aqueles que foram 

apresentados por úreenhalgh (1983), ou seja, formalização, centralização, 

diferenciação e intensidade administrativa. Os autores argumentam que os 

relacionamentos observados entre tamanho e estrutura (medida pelo 

componente administrativo) durante declínio não são os mesmos do que os 

observados durante crescimento. Para eles, existe um retardamento nas taxas 

de mudança do número de pessoal administrativo em organizações declinantes 

e, a este fenômeno eles denominan de histeria estrutural, numa analogia ao 

fenômeno de histeria encontrado no magnetismo. Duas possibilidades de 

relacionamento entre tamanho e estrutura surgem desta analogia. A primeira é 
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que uma organização exibirá uma maior grau de estrutura para um dado nível 

de tamanho, durante declínio do que para o mesmo nível de tamanho durante 

crescimento e que a taxa de mudança em estrutura será diferente em 

organizações declinantes do que em organizações em crescimento. Isto é, 

organizações exibirão histeria estrutural. Uma segunda possibilidade é que 

organizações não exibirão os mesmos relacionamentos entre tamanho e 

estrutura durante períodos subsequentes de crescimento após terem passado 

por um período de declínio. Ainda segundo os autores, existem ao menos três 

explicações possíveis para a ocorrência da histeria. estrutural: problemas de 

participação; problemas de comprometimento e coalizões políticas. 

Um outro estudo, nesta linha, que merece destaque é o de 

McKinley ( 1987), que tenta investigar o efeito moderador de declínio sobre os 

relacionamentos entre complexidade técnica e estrutural e intensidade 

administrativa. Num estudo de 110 firmas manufatureiras, na região de New 

Jersey, o autor tenta provar que organizações declinantes terão mais 

dificuldades do que organizações em crescimento, em aumentar sua 

intensidade administrativa em resposta à complexidade interna. Ou seja, 

quanto maior a tendência para o declínio, menos positivo serão os 

relacionamentos entre complexidade técnica e estrutural e intensidade 

administrativa. Intensidade administrativa é defmida no estudo como o 

tamanho do componente administrativo em relação ao restante da população 

da organização, sendo medida pela taxa de pessoal administrativo em relação 

ao restante dos empregados das organizações. Os resultados do estudo, como 

um todo, sugerem conformidade com a hipótese. Quando a tendência para o 

declínio aumenta, o relacionamento entre complexidade técnica e intensidade 

administrativa toma-se menos positivo, o mesmo sendo verdadeiro para o 

relacionamento entre complexidade estrutural e intensidade administrativa. Os 

resultados também sugerem que os relacionamentos positivos entre 
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complexidade técnica e intensidade administrativa, frequentemente replicados, 

são contingentes à situação da organização examinada, ou seja, se elas são 

declinantes ou estão em crescimento. Uma conclusão similar também é 

sugerida para os relacionamentos positivos entre complexidade estrutural e 

intensidade administrativa. 

Estrutura seria então um dos atributos que são afetados por 

declínio organizacional. 

Segundo Greenhalgh ( 1983) os outros atributos senam folga 

organizacional, liderança, inovação e composição da força de trabalho. 

Por folga organizacional o autor entende, uma sobra de recursos 

que é requerida para que a organização mantenha o equilíbiro em um nicho 

ambiental. Este atributo é considerado como uma variável chave em caso de 

declínio organizacional, uma vez que ele tanto pode ser efeito como também 

causa do fenômeno. Para Greenhalgh (1983), embora os efeitos do declínio 

sobre folga organizacional, sejam confusos e não pesquisados, são importantes 

porque diferentes graus de folga afetam outros processos organizacionais e o 

próprio declínio. Primeiro, porque um excesso de folga em recursos, já 

comprometidos, implica ineficiência, pois decresce a oportunidade de gerar 

recursos, não comprometidos, para uma recuperação e prejudica a capacidade 

da organização em competir no mercado, fomentando assim o ciclo de 

declínio. Segundo, a combinação de folga limitada em recursos líquidos com 

oportunidades escassas aumenta a probabilidade de divisão no delineamento 

de políticas organizacionais, que por sua vez, prejudica a fábrica social da 

organização e toma a recuperação mais dificil. 

Liderança organizacional, é um terceiro atributo afetado pelo 

declínio. Segundo Greenhalgh (1983) em uma organização declinante, as 

respostas dos líderes dependerão de suas atitudes através das mudanças, suas 

definições da situação de declínio, suas reações ao stress, e a disponibilidade 
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de folga de recursos. Ford (1985) e Ford & Baucus (1987) argumentam que a 

base, para uma adaptação organizacional às condições declinantes, depende 

das diversas interpretações que os líderes organizacionais ou tomadores de 

decisão atribuem aos eventos. Dependendo das interpretações atribuídas, os 

líderes podem continuar em um comportamento de má adaptação ou tentar 

ganhar o nível de adaptabilidade. 

Um outro efeito do declínio é sobre a taxa de inovação 

organizacional. Conforme coloca Whetten ( 1980b ), enquanto a literatura 

sugere um forte relacionamento entre declínio e inovação, o sinal (mais ou 

menos) da correlação é disputado. De um lado, alguns autores têm 

argumentado que o declínio prejudica a inovação, pois com o declínio, 

administradores se tomam mais conservadores. Por outro lado, há os que 

argumentam que as organizações só se tomam inovadoras quando 

confrontadas com grandes crises. Esta controvérsia, segundo o autor, acentua a 

necessidade de pesquisas sobre o relacionamento de inovação e declínio. 

O último efeito do declínio organizacional, apontado por 

Greenhalgh (1983) é sobre a composição da força de trabalho. Segundo o 

autor, existe uma tendência para que organizações menores, menos rotineiras, 

atraiam os melhores e mais criativos trabalhadores, pois elas fornecem 

melhores oportunidades de progresso na carreira e resultados mais criativos. 

Tais pessoas são de dificil atração quando as organizações crescem e as 

inovações são rotinizadas. Organizações em declínio, acentuam a aceleração 

desta tendência. Assim, a tendência na qualidade da força de trabalho é 

assimétrica à progressão da organização no ciclo de vida, ou seja, do 

nascimento à adaptação e crescimento, e então o declínio. Esta visão também 

foi expressa por Cyert ( 1978), em um estudo sobre universidades. Segundo 

este autor, quando uma organização está declinando, ela é incapaz de atrair 

novos participantes de primeiro time. Como consequência ela sofre uma 
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redução de inputs por novas · idéias e para suprimento de novos líderes, 

acelerando assim, o processo de declínio. 

Estas seriam, então as consequências do declínio conforme a 

visão de Greenhalgh. 

Um outro estudo que procurou analisar as consequências do 

declínio foi o de Cameron et alii ( 1987). Através de uma pesquisa realizada em 

colégios e universidades americanas, os autores procuraram investigar se os 

atributos disfuncionais, como proposto na literatura sobre declínio, estavam 

presentes em organizações declinantes e se as organizações estáveis se 

assemelhavam às organizações previstas como declinantes. Os atributos 

disfuncionais listados pelos autores foram centralização, falta de planejamento 

a longo prazo, redução de inovação, incerteza, resistência à mudança, 

rotatividade (turnover), baixo moral, perda de flexibilidade, pluralismo 

fragmentado, perda de credibilidade, não priorização de cortes e conflito. Os 

resultados do estudo sugeriram que os atributos disfuncionais do declínio se 

manifestam fortemente sob condições de estabilidade, ou declínio como 

estagnação, assim como sob condições de declínio absoluto ou declínio como 

redução, conforme definidos por Whetten (1980a). Os resultados também 

apontaram que as mesmas disfunções não estão presentes sob condições de 

crescimento organizacional. 

Em um outro estudo analisando 335 colégios e universidades, 

Cameron et alii ( 1988b) encontraram que organizações tipificadas por 

atributos disfuncionais como baixo moral, conflito, resistência à mudança, 

pluralismo fragmentado, conflito e falta de inovação, podem perpetuar o 

declínio. Segundo os autores, as organizações podem, simplesmente, não ser 

capazes de manter um padrão de crescimento enquanto mantiver estas 

condições disfuncionais. 
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Lorange & Nelson (1987) apontam também certas características 

organizacionais que podem servtr como indicadores do declínio 

organizacional. Tais características são: excesso de pessoal, tomando a 

comunicação dificil; tolerância à incompetência; procedimentos 

administrativos incômodos, como excesso de papéis e comitês decisórios 

inapropriados; staff com poder desproporcional; substituição da substância 

pela forma; escassez de objetivos claros e decisões de nível; temor aos 

embaraços e conflitos; perda de comunicação efetiva e estrutura 

organizacional ultrapassada. 

· Outras características também encontradas em organizações 

declinantes são: altas taxas de turnover, absenteísmo, sabotagem e corrupção, 

extensão do horizonte de tempo (planejamento) e preocupações absurdas dos 

membros organizacionais (Durham & Smith, 1982). 

Thiry-Cherques ( 1991) aponta algumas características de uma 

situação de declínio organizacional: 

"- Diminuição de tamanho, dada pela participação no mercado, pela 

quantidade e qualidade da mão-de-obra e por outros indicadores 

clássicos; 

- nebulosidade interna e externa quanto à situação e aos propósitos da 

organização; 

- informalização, ou melhor, a "desformalização", ocasionada pelo 

tratamento privado de assuntos institucionais.; 

- conservadorismo dinâmico, expresso pela aceleração generalizada de 

atividades, aumento de contratações e outros expedientes com o fito 

de mascarar dificuldades; 

- desmobilização em função da perda de horizonte temporal e do 

estabelecimento de diretrizes institucionais fantasiosas, geralmente 



expressas sob a forma de planos de curto prazo e de estabilização 

claramente divorciados da realidade." 
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Além disso, acrescenta Thiry-Cherques ( 1991 ), " a mudança na 

relação entre a intensidade administrativa e a complexidade estrutural e técnica 

da organização é um dos indícios mais imediatos do declínio ... " 

"Sinais de perda de legitimidade , mais do que propriamente um 

indicador, já são fator de decadência. Das várias situações que tomam 

discutível a legitimidade de uma organização a de consequência debilitantes 

mais evidentes é o desaparecimento da necessidade do produto ou a perda de 

importância a eles atribuída pela sociedade, ainda que a situação seja 

conjuntural e a percepção negativa dos públicos da organização não se 

justifique" (Thiry-Cherques, 1991 ). 

Marquez ( 1994) salienta que os smats de deterioração ou 

declínio podem ser diagnosticados através de certas doenças, patologias ou 

disfunções que ocorrem nas organizações. Apesar do autor fazer uma distinção 

entre os três níveis de problemas, a sua argumentação é a de que as doenças 

constituem o nível mais profundo e mais complexo de problemas e que levam, 

se não administradas a tempo, inevitavelmente à deterioração. Segundo ainda o 

autor, as "doenças organizacionais" 1Seriam éi:S seguintes: 

- "Estratégias comportamentais baseadas no princípio da 

unilateralidade, na desconfiança e desrespeito mútuos; 

- ausência de treinamento continuo sobre a organização como um todo, 

seu negócio, sua missão; 

- Ausência de planejamento como sistemática de trabalho em todas as 

camadas da organização; 



- Inflexibilidade dos membros da organização em relação às suas 

crenças, valores, objetivos, políticas e estrutura; 

- Macrocefalia e alto grau de centralização; 

- Memória organizacional pouco difundida; 

- Inovação centrada na mão de poucos." 
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Em relação aos efeitos do declínio, pode-se acrescentar as 

observações de Wolf ( 1987) em seu estudo sobre organizações públicas. Para 

o autor, as organizações, durante o período de declínio, tendem a se tomar 

mais politizadas e incertas, porque os administradores possuem pouco controle 

sobre iniciativas ... A longo prazo, o domínio da organização é crescentemente 

sujeito à competição e conflito. As missões e esforços podem tomar-se 

distorcidos e a estrutura organizacional move-se através de uma maior 

formalização, uma centralização mais rígida e uma maior ênfase em sistemas 

centrais de informação. A organização perde sua flexibilidade. O processo 

administrativo/organizacional enfatiza responsabilidade, porém mantém 

poucas recompensas para que os membros da organização se engajem nos 

desafios apresentados. 

Para alguns autores, as características de organizações 

declinantes assim como as consequências do fenômeno do declínio sobre as 

organizações, podem ser ligados a vários períodos de declínio. Nesta 

perspectiva, o declínio é visto ocorrendo em graus ou passando por etapas 

mais ou menos constantes. 

Nesta perspectiva, Weitzel & Jonsson (1989) procuraram 

construir um modelo de declínio baseado num processo de estágios. 

Segundo os autores, o declínio organizacional pode ser 

compreendido como ocorrendo em graus e pode ser conceituado através da 
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identificação de características que podem ser observadas em vários pontos ao 

longo de um "continuun." 

Os estágios, mostram uma progressão de problemas 

organizacionais, uma diminuição no grau de sustentação ambiental e as 

consequências organizacionais. 

Estágio 1 - Estágio Inconsciente - organizações, neste primeiro 

estágio de declínio, são incapazes de reconhecer mudanças externas ou 

internas que podem ameaçar sua sobrevivência a longo prazo. Segundo os 

autores, os sinais internos que podem indicar problemas conduzindo ao 

declínio são aqueles apontados por Lorange & Nelson ( 1987). Durante o 

primeiro estágio, pressões negativas ainda não se manifestam em dados 

fmanceiros e muitas mudanças podem ser representadas por alterações no 

ambiente, tais como as relativas às expectativas públicas ou em preferências 

dos consumidores, além das tecnológicas, e podem limitar o acesso da 

organização a recursos importantes ou a clientes potenciais. Algumas das 

mudanças internas não são planejadas e frequentemente causam problemas 

mais tarde para a organização. Neste primeiro estágio de declínio, as 

organizações possuem métodos insuficientes de vigilância interna. F alta um 

processo periódico de revisão dos procedimentos operacionais e revisão das 

atitudes e satisfação dos empregados. Também neste primeiro estágio, a 

comunicação tanto horizontal quanto vertical pode defmhar. 

Estágio 2 - Estágio de Inércia - este estágio é caracterizado pela 

inércia, a despeito de sinais de deterioração no desempenho. Em organizações 

lucrativas, estes sinais podem incluir redução nos lucros, declínio em vendas e 

excesso de inventários. Em organizações governamentais pode existir uma 

erosão da confiança dos cidadãos ou iniciativas na legislação para a redução 

de recursos. A deterioração no desempenho pode ainda não ter atingido 
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proporções de cnse, mas pode ser observada pelos membros da coalizão 

dominante sobre a direção que a organização deverá tomar. 

Estágio 3 - Estágio da Ação Imperfeita - Neste estágio, 

indicadores abertos de desempenho insatisfatório continuam a se multiplicar, a 

despeito da crescente ênfase sobre eficiência e um controle orçamento rígido. 

O fracasso para se ajustar às descontinuidades ambientais externas e em atingir 

consenso na resolução dos problemas internos é causado por diferenças de 

opinião na necessidade da mudança e na natureza das mudanças necessárias, 

no próprio processo decisório e a implantação das decisões. 

Estágio 4 - Estágio de Crise - neste estágio as organizações não 

têm êxito em tratar com seus problemas. Aqui a organização alcança o seu 

ponto crítico: caos, crise. Os problemas internos e as complexidades são 

agravadas. Como o sucesso toma-se problemático, divisões começam a erodir 

a fábrica social, tomando a possibilidade de recuperação decrescente. 

Consumidores, empregados, fornecedores e outros participantes da 

organização começam a se dissolver ou restringir o seu relacionamento com a 

organização. 

Estágio 5 - Estágio de Dissolução - este último estágio é 

irreversível. A organização está em séria luta contra a perda de capital, perda 

de mercado e reputação, e o êxodo dos membros organizacionais experientes e 

talentosos. 

O declínio visto através de diferentes etapas também foi 

proposto por Thiry-Cherques ( 1991 ). Segundo este autor: "Em uma fase 

inicial da deterioração, evidencia-se a miopia organizacional. Aparecem falhas 

na detecção e antecipação das pressões externas e internas. Os sistemas de 

monitoração, ainda que informais, deixam de funcionar, o processo decisório 

toma-se imtempestivo e errático. Há perdas de oportunidade e desperdício de 

recursos escassos. 
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Como resultado da falta de visão gerencial, principalmente 

quando os dirigentes confundem a longevidade com a imortalidade, tem início 

a paralisia ou inação organizacional, que se caracteriza por um duplo processo: 

o de postergar as decisões, na esperança de que os indicadores desfavoráveis 

desapareçam por si sós, e o do autoritarismo, originário da "paranóia do 

fracasso" entre os responsáveis pela alta administração. Cessam as iniciativas 

de inovação enquanto ganham relevo a aversão ao risco e o ceticismo em 

relação a atividades não essenciais. O processo decisório é passado para as 

posições mais altas (centralismo), o controle é enfatizado, as atividades-meio 

perdem as características de apoio e passam a ter participação nas decisões 

estratégicas. Internamente, cria-se o clima favorável à gesticulaÇão, ao 

chaleirismo, ao expediente. Externamente, tenta-se a maquiagem via 

marketing, relatórios criativos, etc. 

Evidenciada a situação de cnse, tem início uma série de 

providências desconexas, geralmente com a implementação apressada de 

diretrizes e a eliminação do planejamento de médio prazo. Seguem-se a perda 

de consenso interno sobre o que fazer para superar a crise, a instalação do 

jesuitismo, a competição interna por recursos. Prevalecem o conservadorismo 

e a proteção de feudos. As lideranças e os quadros mais bem qualificados são 

eliminados ou abandonam a instituição. Os clientes, usuários, fornecedores e 

demais grupos de interesse restringem suas relações com a organização." 

Argumenta ainda Thiry-Cherques (1991) "que até este momento 

é possível a reversão do processo, mediante intervenções cuja intensidade e 

profundidade se tomam mais dráticas quanto mais tardiamente são acionados 

os mecanismos de revitalização." 
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A última parte deste capítulo compreende um exame da literatura 

sobre os modos de se administrar uma organização em estado de declínio. 

Apesar de não ser objetivo do presente estudo trabalhar com esta 

questão, é útil examinar, ainda que brevemente, a literatura sobre esta 

temática, no sentido de uma melhor compreensão sobre o fenômeno do 

declínio. 

ADMINISTRAÇÃO DO DECLÍNIO ORGANIZACIONAL 

Uma outra abordagem encontrada na literatura versa sobre a 

administração do declínio organizacional. Uma parte dos estudos oferece 

prescrições ou estratégias para lidar com uma organização declinante, uma 

outra parte oferece alguns exemplos baseados em algumas pesquisas empíricas 

que enfatizam respostas organizacionais e estratégias adotadas para reverter o 

processo. 

Um trabalho que se poderia destacar neste tópico é o de Sutton 

et alii (1986). Utilizando-se de evidências de um estudo conduzido na Atari, os 

autores desenvolveram oito estratégias para se administrar o declínio 

organizacional. Segundo o autor, a experiência com um processo de declínio 

deixou lições de grande valia, especialmente no tocante à administração de 

recursos humanos. As estratégias giram em tomo da administração de recursos 

humanos e tentam ilustrar um dilema que o declínio organizacional 

frequentemente cria: Como os administradores reduzem o tamanho do negócio 
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mantendo ao mesmo tempo uma força de trabalho de alta qualidade e 

produtiva? O trabalho dos autores, como um todo, tem por objetivo explicar 

cada estratégia desenvolvida. 

Considerando que a tarefa primordial da administração do 

declínio repousa nas mãos dos líderes, Glassberg ( 1978) e Biller ( 1980), 

desenvolvem uma série de táticas que os líderes devem adotar para reverter o 

processo. Glassberg (1978), em particular, comparando decréscimos 

orçamentários em organizações do setor público com organizações do setor 

privado, propõe modelos de resposta a cada período de contração, baseado em 

estilos de liderança. Apesar do modelo ser mais apropriado para o setor 

privado, o autor propõe que as organizações públicas deveriam também adotá

lo, como um meio de desenvolver respostas mais criativas aos seus problemas. 

Levine et alii (1982) através da análise de uma crise fiscal na 

cidade de New York e, considerando que a administração do declínio em 

organizações públicas é muito mais dificil devido a sua peculiaridade de 

problemas, propõe um modelo de adaptação das organizações públicas às 

mudanças em níveis de recursos. Os autores encontraram que a 

descentralização e a politização, resultantes do declínio, bloquearam 

estratégias efetivas de administração do declínio~ Os conflitos entre grupos 

especiais de interesse também inibiam tal administração. Assim, o modelo 

proposto sugere adaptações através do desenvolvimento de cinco estágios 

envolvendo mudanças nos arranJOS administrativos e políticos das 

organizações. 

Boulding ( 1975) trabalha a questão da administração do declínio 

através da análise do sistema educacional americano. Segundo o autor, um dos 

setores da sociedade que mais vem sofrendo com o declínio é o educacional. 

Para ele, os problemas chave a serem trabalhados se situam no problema de 

gestão. Boulding salienta que o problema crucial de uma organização em 
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declínio reside em sua administração, sendo necessário, principalmente em 

instituições educacionais, administradores com habilidades especiais e com 

treinamentos específicos. O autor propõe a criação, nestas instituições, de 

"colégios invisíveis", isto é, pequenos grupos de pessoas que trabalhariam 

íntimamente e em constante comunicação, de maneira a evitar possíveis erros. 

Cyert (1978) também analisa o problema do declínio através do 

setor educacional, levantando considerações sobre a administração de 

universidades que mantêm um tamanho constante ou decrescente. Tamanho 

aqui é definido como o número de matriculas dos estudantes. Após fazer uma 

análise dos principais problemas das instituições universitárias, em termos de 

características organizacionais, de participação dos membros, do seu 

financiamento e de sua gestão, o autor propõe estratégias para enfrentar os 

problemas e assim garantir a sua sobrevivência e viabilidade. 

Outro estudo enfatizando o sistema educacional foi desenvolvido 

por Crespo ( 1982). Sua análise toma como ponto de investigação distritos 

escolares da região de Quebec, e tem por objetivo identificar estratégias 

administrativas que foram desenvolvidas para tratar com o problema de 

declínio no número de matriculas. Utilizando a abordagem contingencial, a 

preocupação do autor se centrou em: 1) observar e descrever os 

relacionamentos entre os ambientes sociais e organizacionais do sistema 

escolar e o processo de selecionar estratégias administrativas; 2) observar e 

descrever as consequências das estratégias implantadas e 3) tentar avaliar sua 

efetividade tanto a curto como a longo prazo. Os resultados sugeriram que a 

definição de estratégias administrativas eram associadas às características 

locais do distrito e características gerais da comunidade sendo submetidas 

tanto às restrições sociais quanto às restrições do sistema educacional. As 

estratégias, uma vez estabelecidas geram consequências estruturais e 

funcionais, assim como psicológicas, que tendem a ser mais positivas do que 
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negativas. Quanto à efetividade, as estratégias parecem ser efetivas no 

tratamento do problema do declínio a curto prazo. 

Utilizando a mesma definição de declínio, ou seja, redução no 

número de matriculas, Cameron ( 1983) analisa, através de uma pesquisa em 

quarenta instituições de ensino superior americanas, as tendências dos 

administradores de universidades em responder às condições declinantes. Para 

o autor, administradores de instituições de ensino superior, não estão 

preparados para cobrir e administrar efetivamente condições de declínio. Os 

resultados do estudo sugeriram que tais administradores focalizam o problema 

em termos de alocação interna de recursos; confiam em experiências e práticas 

passadas e, não valorizam objetivos organizacionais, comportamento este que 

pode perpetuar o declínio organizaiconal. Baseado em dados de experiências 

de êxito no setor privado, o autor delineia alguns fatores, externos e internos, 

fundamentais para que instituições de ensino superior possam delinear 

estratégias para combater condições de declínio. 

Existem ainda outros estudos sobre administração do declínio 

organizacional como os de Berger (1983), Babcock 1983), Hardy (1987). 

Todos estes estudos se concentram em analisar respostas estratégicas de 

colégios e universidades às condições declinantes, medidas em termos do 

número de matriculas e de diminuição de recursos. 

No entanto, como acentua Cameron et alii (1988a) embora 

respostas organizacionais, grupais e individuais possam ajudar a reverter o 

processo de declínio, existem situações em que tais respostas podem 

influenciar níveis subsequentes de declínio, independentes se elas são 

intencionais ou não intencionais. Muitas respostas são claramente distintas de 

declínio, enquanto outras se confundem com o próprio declínio. 

Conforme foi visto, neste capítulo, muitas são as abordagens 

empregadas para tratar com o fenômeno do declínio organizacional. Apesar 
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dos estudos serem carentes de integração e consistência e apesar do tema ser 

ainda negligenciado na literatura , vátias questões são levantadas e vários 

indicadores são apontados, que permitem explicar situações de declínio. 

'•, ,. 
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CAPíTULO 3 

METODOLOGIA 

O objetivo central deste estudo foi analisar a chamada crise das 

Universidades Federais Brasileiras, tendo como ótica de análise as diversas 

teorias sobre declínio organizacional. Duas questões nortearam este estudo: la) 

A crise das Universidades Federais Brasileiras pode ser caracterizada como 

Declínio Organizacional ? 2a) Caracterizada uma situação de declínio, qual das 

abordagens desenvolvidas sobre o tema é mais apropriada para compreender 

este processo ? 

Para tal, este estudo foi desenvolvido em duas fases. 

FASE 1: O Processo de Crise 

Na primeira fase, procurou-se analisar os processos de cri~ção e 

transformação das Universidades Federais Brasileiras, bem como traçar um 

perftl da crise que se instalou em tais instituições, no intuito de verificar a 

suposta condição de declínio. 

Os dados utilizados, para esta fase, foram retirados basicamente r~ 

de estudos e pesquisas publicados no campo do ensino superior. 

h 
l ~ . ~ . :· 
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Foi feito um levantamento junto a diversas bibliotecas e arquivos 

especializados, procurando localizar o material necessário. 

F oram feitos ainda contatos, junto à Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Educação, no intuito de se levantar, maiores 

informações e dados gerais sobre as Universidades Federais Brasileiras. 

Entretanto, não foi possível localizar nenhum material ~ junto a este órgão, que 

pudesse ser útil aos propósitos desta pesquisa. Infelizmente, o MEC não 

dispõe de um banco de dados completo sobre as universidades e, as 

informações disponíveis não eram as que se necessitava. 

Assim, livros, artigos publicados em revistas técnicas 

especializadas sobre o assunto, relatórios de pesquisas publicados por centros 

de estudos na área e, reportagens publicadas na imprensa, constituíram-se nas 

principais fontes de informação. 

FASE 2: A Pesquisa de Campo e a Situação Atual 

Na segunda fase, procurou-se detectar a presença, através do 

modo de funcionamento das universidades, de atributos organizacionais 

disfuncionais, definidos na literatura como típicos de organizações declinantes. 

Para se atingir tal propósito, foi realizada uma pesquisa de 

campo, junto a uma amostra selecionada de Universidades Federais. 
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Abaixo serão descritos os aspectos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa. 

AMOSTRA: 

Foram selecionadas, inicialmente, para compor a amostra 12 

(doze) universidades, localizadas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do 

Brasil, consideradas as mais representativas. 

A escolha de tais regiões deveu-se a problemas de restrições de 

recursos fmanceiros, impossibilitando extensões a outras regiões do país. 

F oi defmido, que a pesquisa seria realizada juntos aos docentes, 

devido à natureza dos aspectos a serem analisados. 

Tendo sido definida a amostra, foi enviada uma correspondência 

ao reitor de cada universidade, através da Chefia do Departamento de 

Administração da Universidade Federal de Uberlândia, órgão de lotação da 

autora do presente estudo, para que houvesse uma maior formalização. Esta 

correspondência, além de explicitar o objetivo do estudo, solicitava permissão 

para que fossem conduzidas entrevistas com alguns docentes daquela 

universidade, bem como solicitava uma listagem de todos os docentes da 

mesma classificados por área de atuação, categoria funcional e regime de 

trabalho (Anexo 1 ). 

Devido a problemas de greve nas universidades, por ocasião do 

envio da correspondência, apenas um Reitor se manifestou, se desculpando por 

não poder atender à solicitação, dada a situação acima referida. 

" 
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Após o término da greve, foi enviada novamente uma 

correspondência, via fax, com o mesmo teor, para as mesmas universidades. 

Do total selecionado, apenas a metade, ou seja 06 (seis) reitores, 

envtaram correspondência concordando com a realização do estudo e, 

enviando a listagem solicitada. 

De posse do material, a tarefa seguinte seria selecionar os 

docentes a serem entrevistados, contactá-los e marcar uma entrevista. Decidiu, 

pelo número de universidades a serem pesquisadas, entrevistar um total de 60 

(sessenta) docentes, em tomo de lO( dez) docentes, por universidade. 

A etapa seguinte consistiria, então, em selecionar os 

entrevistados. Os critérios utilizados seriam classe funcional do docente, sua 

área de atuação e regime de trabalho. Em relação à classe funcional, seriam 

selecionados docentes que pertencessem, no mínimo à classe de assistente 4. 

Isto porque, suporia uma maior vivência na instituição. Quanto à área de 

atuação seriam selecionados, proporcionalmente, docentes que pertencessem 

às áreas de exatas, humanas e biomédicas. Quanto ao regime de trabalho, 

seriam selecionados apenas docentes em regime de dedicação exclusiva. 

Selecionados os docentes, a tarefa seria então marcar as 

entrevistas. 

F oram feitos vários contatos por telefone e fax, nas diversas 

universidades, sendo impossível localizar os docentes selecionados. 

Por limitações de tempo e recursos fmanceiros, seria conveniente 

que as entrevistas numa mesma universidade fossem realizadas, num mesmo 

período, isto é, aproveitando a mesma viagem. 

Como ficou impossível marcar as entrevistas, decidiu-se por uma 

estratégia diferente. O entrevistador se deslocaria até a universidade 

selecionada e escolheria os docentes aleatoriamente porém, respeitando os 

critérios definidos (área de atuação, categoria funcional e regime de trabalho). 
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Desta forma, foi possível realizar praticamente o total de 

entrevistas previstas para cada universidade. Apenas em wna delas, localizada 

no sul do país, o total não foi atingido. No entanto, devido a proximidade 

geográfica, de wna outra universidade, decidiu-se completar as entrevistas, 

incluindo esta na amostra. Assim, o total de universidades pesquisadas foi 

alterado, perfazendo wn total de 07( sete). 

As entrevistas foram realizadas no período de agosto de 1994 a 

novembro de 1994. 

A tabela seguinte mostra wn reswno das características gerais da 

amostra selecionada. 
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Tabela 3.1 

Características Gerais da Amostra 

U nivenidade Localização/Região N° Entrevistados Area 

Universidade A centro-oeste 03 Biomédicas 
03 Exatas 
04 Humanas 

Universidade B sudeste 03 Biomédicas 
05 Exatas 
03 Humanas 

Universidade C sudeste 03 Biomédicas 
06 Exatas 
- Humanas 

Universidade D sul 03 Biomédicas 
03 Exatas 
02 Humanas 

Universidade E sul - Biomédicas 
- Exatas 

02 Humanas 

Universidade F sudeste 03 Biomédicas 
03 Exatas 
04 Humanas 

Universidade G sudeste 02 Biomédicas 
04 Exatas 
04 Humanas 

TOTAL 60 



76 

A predominância de universidades localizadas na região sudeste, 

se justifica pelo fato de ser esta região a que detém o maior número de 

Universidades Federais do país. 

Cabe salientar que cada universidade selecionada está localizada 

em um Estado específico da nação, com exceção das universidades "C "e" 

"F". Estas se situam num mesmo Estado, apesar de localizadas em cidades 

diferentes, por ser este Estado o que aglutina o maior número de 

Universidades Federais. 

Os nomes das universidades, assun como os dos respectivos 

Estados onde estão localizadas, foram preservados por questões éticas. 

COLETA DE DADOS: 

Os dados foram coletados através de um roteiro de entrevistas 

estruturado, composto basicamente de questões abertas, que permitiam ao 

entrevistado uma maior flexibilidade nas respostas. 

O roteiro é constituído de quarenta e cinco questões (Anexo 2), 

relacionadas às variáveis selecionadas para este estudo, cuja relação e 

definição serão apresentadas a seguir. 

Antecedeu ao trabalho de campo propriamente dito, uma 

pesquisa piloto, com docentes lotados ·na universidade de origem da autora 

deste trabalho. O objetivo deste estudo piloto era averiguar a clareza e a 

pertinência das questões abordadas. 
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As entrevistas foram inicialmente previstas para ter a duração de, 

no máximo, uma hora. Porém, na maioria das vezes, o tempo se prolongou 

devido ao próprio empolgamento dos entrevistados diante do propósito do 

estudo. 

CONCEITUAÇÃO DAS VARIÁVEIS: 

As variáveis utilizadas neste estudo representam, adaptadamente, 

alguns dos atributos organizacionais disfuncionais, propostos na literatura. 

As variáveis e defmições utilizadas neste estudo e, as questões 

correspondentes no roteiro de entrevistas, são mostradas no quadro abaixo: 



Quadro 3.1 

Definição e Operacionalização das variáveis 

Variável 

Visão Geral e a Longo 
Prazo 

Resistência à mudança 

Envolvimento 

Legitimidade 

Defmição 

Percepção geral dos participantes internos quanto 
aos propósitos, estrutura e processo decisório da 
instituição bem como, quanto às necessidades de 
mudanças e estabelecimento de diretrizes e/ou 
planejamento a longo prazo. 

Conservadorismo e rejeição a novas alternativas 

Grau de participação dos docentes em diversos 
aspectos da vida universitária 

Grau de credibilidade da Instituição, expresso 
através do apoio e participação da comunidade 
externa nas diversas atividades desenvolvidas na 
universidade 

78 

Questões 

01 a09 

09 a 29 

30a 39 

40a45 
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ANÁLISE DOS DADOS: 

A análise realizada foi predominantemente qualitativa. 

As respostas foram agrupadas em itens e posteriormente por 

variáveis, afunde tomar mais clara a compreensão. 

Em algumas questões, devido a incidência de respostas similares, 

foi feita uma análise de conteúdo e, as respostas foram então categorizadas em 

itens mais objetivos. Desta forma, tais questões puderam receber um 

tratamento de análise de frequências, o que possibilitou uma visualização 

comparativa e mais completa sobre as universidades. 

Além disso, foram realizados alguns cruzamentos, com os dados 

obtidos, que permitiu verificar a consistência das respostas. 

A análise de dados enfatizou também a percepção dos 

entrevistados, através da transcrição de depoimentos colhidos nas entrevistas, 

de modo a permitir ao leitor um melhor entendimento e enriquecer a análise do 

tema. 
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CAPÍTUL04 

UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS: 

UMA VISÃO DE CONTEXTO 

As Universidades Brasileiras, particularmente as federais, vêm 

ao longo de muitos anos sido alvo das mais severas críticas por parte da 

sociedade como um todo. 

O tema central que permeia todas as discussões é a "crise" que se 

instalou no seio das universidades e a busca de soluções para resolver tal 

"crise". 

Segundo Fávero (1989), muitos dos sintomas da cnse da 

universidade podem estar ligados à própria história dessa instituição na 

sociedade brasileira. 

"Instituições, como as universidades são produtos históricos nos 

quais se solidificam interesses e práticas sociais complexas e contraditórias" 

(Durham, 1986). 

Assim, uma análise da criação e transformação da universidade e 

das idéias e propostas que a sustentaram é importante para se delinear com 

maior clareza os problemas vivenciados atualmente. 
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ORIGEM HISTÓRICA: da Colônia à década de 60. 

"Até o início do século XIX, a Universidade do Brasil foi a 

Universidade de Coimbra onde iam estudar os brasileiros, depois dos cursos 

no Brasil nos reais colégios dos jesuítas" (Teixeira, 1989). 

Foi grande a influência de Portugal, através da Universidade de 

Coimbra, na formação de nossas elites culturais e políticas e, principalmente 

na concepção do ensino superior brasileiro. 

A Reforma Pombalina, embora com efeitos retardados, exerceu 

forte influência no Brasil por intermédio dos seus estudantes de nível superior, 

formados em Coimbra, após a Reforma. 

"Pela Reforma Pombal, o ensino tinha seu objetivo voltado para 

a aplicação e tinha na filosofia, agora entendida como o conhecimento da 

natureza, o cerne da universidade. A ciência é entendida, então, como o saber 

da natureza colocado a serviço do processo material ... daí a preocupação com 

a formação técnica" (Furtado, 1988). 

É com esta preocupação, de nítido caráter profissionalizante, que 

a partir de 1808, com a transmigração da família real para o Brasil, são criadas 

algumas escolas superiores como os cursos de Cirurgia, Anatomia e 

Obstetrícia (1808), Academias Militares (1808), Real Militar (1810), Curso de 

Medicina (1813), Escola de Belas Artes (1812) e de Direito (1827) (Teixeira, 

1989; Furtado, 1988). 

Desde a transferência da família real até a Repúbica, são 

repetidos e numerosos os apelos para a criação da universidade. No entanto, 

todas as tentativas foram malgradas. 
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O ensino superior que surgiu a partir de 1808, foi estruturado em 

estabelecimentos isolados, com um caráter nítidamente prático e imediatista e 

circunscrito ao Rio de Janeiro e Bahia (Fávero, 1977; Cunha, 1980). 

Chegamos à Independência ( 1822) com apenas algumas "escolas 

profissionais", controladas pelo Estado mas, sem universidades. 

Segundo Cunha ( 1980) durante todo o Império, o ensino superior 

permaneceu o mesmo. As modificações mais notáveis foram a criação da 

Escola Politécnica, em 1874, no Rio de Janeiro e a Escola de Minas de Ouro 

Preto, um ano depois. 

Ao fmal do Império, tinha-se no país 14 (quatorze) 

estabelecimentos civis de ensino superior e nenhuma universidade, apenas 

modestas tentativas de ensino superior, enquanto em países como Peru e 

México, segundo Castro ( 1986) as Universidades foram fundadas e 

começaram a se consolidarar durante o século XVI. 

A República, proclamada em 1889, com uma forte influência 

positivista na educação, também não promoverá, inicialmente, a criação de 

universidades. Nesta época, ocorre uma expansão do acesso ao ensino 

superior, como fruto de transformações econômicas e institucionais porque 

passava o país, e o surgimento das escolas superiores livres, não dependentes 

do Estado (Cunha, 1980). 

Durante a Primeira República, o leque de cursos se ampliou e o 

número de escolas se multiplicou. 

Entre 1889 a 1930, segundo Teixeira (1989) e Fraga e Siano 

(1991), 78 novos estabelecimentos de ensino superior foram criados. No 

entanto, para estes últimos autores, não se alterou a organização, o 

funcionamento e as funções das "escolas superiores" e das "faculdades 

existentes". "As escolas superiores continuaram especializadas, autárquicas, 

auto-suficientes e isoladas, ministrando um ensino magistral, livresco e 
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dogmático, herdado de um Portugal mediterrâneo medieval e cientificamente 

defasado, para um mundo novo do Renascimento e da Reforma, na Europa 

Quinhentista". 

A idéia de universidade, cujos apelos datam do Império, aparece 

em alguns projetos. Mas, é somente em 1915, com a Lei Carlos Maximiliano 

de reforma do ensino superior, que é facultado ao Governo reunir "quando 

julgasse oportuno", a Escola Politécnica e a de Medicina do Rio de Janeiro em 

universidade, incorporando uma das Faculdades Livres (privadas) de Direito 

da então capital (Teixeira, 1989). 

Entretanto, somente depois de 5 (cinco) anos, em 1920, é que 

surge a primeira instituição universitária no Brasil, criada pelo Governo 

Central, com as três escolas mencionadas anteriormente, denominada de 

Universidade do Rio de Janeiro. Cunha (1980) assinala que, entre 1910 e 

1920, surgiram algumas universidades no país, cuja existência foi bastante 

curta, só vingando décadas mais tarde. Estas universidades, as quais o autor 

denominou de "universidades passageiras", foram as de Manaus criada em 

1909, a de São Paulo em 1912 e a do Paraná, criada em 1912. 

A primeira universidade que vingou com o nome de 

universidade foi, portanto, a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 1920, 

como referido acima. 

Vários autores registram que, os comentários da época eram de 

que a Universidade do Rio de Janeiro foi criada como um dos elementos 

necessários aos preparativos da visita do Rei da Bélgica ao Brasil, por ocasião 

do primeiro centenário da Independência. Como parte das homenagens estava 

incluída a outorga do título de Doutor Honoris Causa ao rei, título este que só 

poderia ser concedido por uma instituição universitária (F ávero, 1977; Cunha, 

1980). 
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No entanto, como assinalam Teixeira (1989) e Cunha (1980), a 

Universidade do Rio de Janeiro, representa apenas uma reunião das escolas 

superiores tradicionais sob uma administração conjunta. É a técnica da 

organização por aglutinação de escolas. 

Em 1927, surge a Universidade de Minas Gerais, criada pela 

justaposição das faculdades de Engenharia, Direito, Medicina, Odontologia e 

Farmácia, já existentes em Belo Horizonte (Cunha, 1980). 

A técnica de criação de universidade, por aglutinação de escolas 

superiores profissionais, apenas com uma administração em comum, também 

perdurou em Minas Gerais. 

Esta solução para a criação de universidades, as quais Cunha 

(1980) denominou de "fachada", não teve fácil aceitação, originando várias 

criticas, principalmente entre os intelectuais. 

Durante a década de 20, período de enorme efervescência 

intelectual e política no país, surgem propostas de criação de universidades 

mais de cunho acadêmico, uma verdadeira universidade que abrigasse a 

ciência, os cientistas e as humanidades em geral e promovesse a pesquisa. Em 

suma, um centro de elaboração, ensino e difusão da ciência. Duas associações 

tiveram um papel importante neste processo: o jornal O Estado de São Paulo e 

a Associação Brasileira de Educação (Teixeira, 1989; Durham, 1986). 

Porém, conforme salientam Fraga e Siano ( 1991 ), apesar de 

todos os esforços, "até 1930 a escola superior se adaptou plasticamente às 

condições do ambiente intelectual, mais ou menos tosco e provinciano, que 

privilegiava o saber letrado e, em particular, o ensino técnico-profissional 

liberal. A escola superior transmitia o saber e os valores instituídos e impostos 

pelas elites dominantes e perpetuava as estruturas precocemente senis através 

de uma formação técnica-científica "plástica", que sempre servtu ao 

pensamento político liberal conservador". 
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É somente após a Revolução de 30 que se abrem perspectivas 

para alterar o quadro existente. 

"O Governo, instituído após 30, não tinha um projeto 

educacional a ser desenvolvido, dada a heterogeneidade das forças políticas e 

sociais que o compunham. Observa-se, no entanto, uma consciência da 

importância estratégica da educação, e o Estado procura assumir o controle" 

(Sarmento, 1991 ). 

Logo após a instalação do Governo Provisório, em 1930, foi 

criado o Ministério da Educação e Saúde. No ano seguinte, foram assinados os 

decretos que compunham a chamada Reforma Francisco Campos, que 

reformulava o ensino secundário, o superior e o comercial. 

O projeto relativo ao ensino superior se compunha de três 

decretos: a) um geral, relativo à organização das Universidades Brasileiras; b) 

outro, que contém a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro e do 

ensino superior brasileiro e c) um terceiro, que cria o Conselho Nacional de 

Educação e defme suas funções (Fávero, 1977). 

Em abril de 1931, promulga-se o Estatuto da Universidade 

Brasileira. E é a partir daí que a idéia de universidade entre nós começa a 

adquirir contornos. A grande inovação foi a de permitir que uma escola de 

letras, ciência e educação pudesse substituir uma das três escolas tradicionais 

na constituição da universidade. 

Segundo Cunha (1980) o primeiro efeito da promulgação do 

Estatuto das Universidade Brasileiras foi a reforma da Universidade do Rio de 

Janeiro "modelo para as universidades e institutos equiparados", no dizer da 

exposição de motivos que acompanhou ambos os decretos. 

Em 1932, surge um dos primeiros movimentos significativos no 

âmbito das questões educacionais: o Movimento dos Pioneiros da Educação 

Nova, que "em última instância, almejava que a universidade criasse o 
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conhecimento e o concretizasse, cultivasse a pesqmsa que subsidiaria a 

formação profissional, além de formar quadros de docentes para todos os 

níveis escolares, através de uma ação planejada e coordenada, segundo novos 

ideais pedagógicos e sociais" (Graciani, 1982). 

Ao iniciar a Segunda República, o Brasil se encontra num 

momento critico. É um momento de transição da "era da escola superior" para 

a "era da instituição universitária". 

Em 1934 e 1935, surgem as primeiras experiências ou tentativas 

de superação do modelo vigente. 

A primeira experiência se deu com a criação da universidade de 

São Paulo, em 1934, cuja estrutura procurava combinar a velha tradição das 

escolas profissionais com as novas idéias defendidas pela Escola Nova, onde 

se previa uma estrutura integrada e orgânica. 

A proposta inovadora era a criação de uma Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras que deveria se constituir como pedra angular da 

reformulação do ensino superior brasileiro. A Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras seria uma espécie de núcleo da universidade (Durham, 1986). 

No entanto, na implantação da Universidade de São Paulo, como 

coloca Durham (1986), em lugar de base e núcleo da USP, a FFCL ficou sendo 

uma parte dela, uma unidade autônoma ao lado das demais. 

Além disso, a USP foi estruturada em função do ensino, e não 

organizada como um centro de pesquisa, conforme as proposições dos 

defensores da Escola Nova. Deste modo, preserva, quase integralmente, o 

primeiro modelo de universidade, que é o da federação de escolas. 

A experiência realmente mais inovadora e que, de certo modo, 

romp1a com o modelo de universidade como aglomeração de escolas 

profissionais, se deu em 1935, com a Universidade do Distrito Federal, criada 

por Anísio Teixeira, então secretário da Educação. 
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A Universidade do Distrito Federal era constituída de quatro 

faculdades e um instituto: Faculdade de Filosofia e Letras; Faculdade de 

Ciências; Faculdade de Economia e Direito; Faculdade de Educação e o 

Instituto de Artes (Fávero, 1977). 

Nota-se que a estrutura da UDF era diferente, não possuindo 

nenhuma das escolas profissionalizantes existentes. 

Entretanto, esta universidade só conseguiu sobreviver até fms de 

1938, com dificuldades. 

Com o endurecimento do regime de Vargas, que se seguiu à 

Intentona Comunista e o afastamento de Anísio Teixeira da Secretaria da 

Educação, esta universidade foi desativada em 3 8, e seus componentes 

incorporados à nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

do Rio de Janeiro (Durham, 1986). 

Pode-se dizer que até aqui, ou seja, fmal da década de 30, a 

Universidade no Brasil não passou de mera justaposição de escolas superiores 

estanques, limitando-se, na maioria das vezes, à reunião de faculdades pré

existentes sob uma administração comum. 

Mesmo depois da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras e da reformulação da universidade em 1930, persistiu a tradição da 

escola superior independente e da universidade do tipo confederação de 

escolas profissionais. 

"A despeito de a universidade já existir formalmente desde 1920, 

perduram as escolas como instituições profissionais autônomas, dentro da 

federação universitária" (Teixeira, 1989). 

É somente em 1942, que o Governo Vargas, instituído após o 

golpe de 1937, fará reformas no ensino superior, através de leis orgânicas. 
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Para Furtado ( 1988) essas leis se preocuparam mais em articular 

o ensino superior com os outros sistemas de ensino secundário do que traçar

lhe rumos diferentes. 

Segundo este mesmo autor, ao fim do Estado Novo, a situação 

do ensino superior era, de maneira suscinta: 

"a) poucas universidades pertenciam ao sistema de ensmo 

superior (5), e as escolas isoladas (293) eram a organização 

comum e abrangiam 27.253 estudantes; 

b) a cátedra era a maneira pela qual estavam organizadas as áreas 

de conhecimento do ensino superior; 

c) o sistema de dedicação docente, em tempo integral, era 

exceção; 

d) o crescimento se dera de forma lenta no período Vargas (2,4% 

ao ano em matrículas); 

e) São Paulo, com o surgimento da USP e com a política de 

desacumulação do Governo Federal, com o fim da experiência 

da Universidade do Distrito Federal, com a repressão instituída 

pelo Governo do Estado Novo e a exagerada dependência da 

Universidade do Rio de Janeiro (depois Universidade do Brasil) 

ao Governo Federal, vai assumindo a liderança cultural e 

científica do país, ao mesmo tempo que se consolida como 

Centro Econômico Industrial". 

A partir de 1945, com a derrubada do Estado Novo, e o ingresso 

do regime populista, inicia-se, no país, um processo acelerado de expansão do 
. . 

ensmo supenor. 
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Cunha ( 1989) atribui como causa desta expansão, o 

deslocamento da forma de ascensão social das classes médias da população do 

país, provocada: 1) pelo processo de industrialização que se instaurou no país 

e que provocou uma intensa urbanização; 2) pela intervenção do Estado na 

economia e 3) pela monopolização. 

O grau escolar passou a ser exigido, tanto nas burocracias 

públicas quanto nas privadas, como requisito de admissão e promoção aos 

diversos níveis de poder, remuneração e prestígio. Como o ensino superior era 

mais raro, teve sua demanda incrementada numa proporção maior do que à dos 

outros graus. 

No entanto, conforme Durham (1986), os cursos tradicionais 

existentes e o número limitado de vagas não atendiam a esta demanda 

crescente por ensino superior. 

Inconformados com a situação surge, no país, no fmal da década 

de 50 e durante a década de 60, um movimento direcionado para a questão da 

reformulação de todo o sistema educacional e, em particular, da reforma da 

universidade. 

As principais criticas que se faziam à estrutura universitária 

vigente eram, em primeiro lugar, às que se dirigiam a instituição da cátedra, 

que concentrava todo o poder de decisão nas mãos de apenas um professor, 

responsável por uma matéria ou compartimento do saber. Em substituição à 

cátedra se propunha a organização das universidade em departamentos e a 

organização da carreira docente com base em titulação. A segunda critica era 

dirigida ao sistema de escolas profissionais que criou uma universidade 

compartimentalizada. Em seu lugar, propunha-se a criação de institutos 

básicos que correspondessem às áreas de conhecimento, congregando o 

conjunto de professores de disciplinas afms. A estes institutos caberia a 
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formação hwnanística e científica de todos os alunos da universidade 

(Durham, 1986). 

Estas idéias atravessam toda a década de 60. 

Na retaguarda destas reivindicações estava a experiência 

revolucionária da Universidade de Brasília, a única contribuição realmente 

original para o ensino superior em todo o período que vai do Estado Novo, em 

193 7 a dezembro de 1961, quando foi criada. Surgida no bojo do projeto 

desenvolvimentista do período Juscelino Kubitscheck, ela foi criada por Darcy 

Ribeiro, discípulo e colaborador de Anísio Teixeira. 

A Universidade de Brasília foi a primeira universidade que 

nasceu de wn plano definido, sem incluir faculdades profissionais pré

existentes. Com wna estrutura integrada, flexível, dinâmica e moderna ela se 

contrapôs ao modelo de universidade segmentada formada pela justaposição 

de várias escolas (Oliven, 1989). 

É interessante ressaltar os pontos mais relevantes da organização 

estrutural da Universidade de Brasília pois, muitas das suas inovações foram 

incorporadas na Reforma Universitária de 68, implantada sob controle do 

Estado. 

Segundo Fávero (1977) e Vieira (1982) as principais 

características da organização estrutural da UnB são as seguintes: 

"a) substituição da estrutura tradicional, composta de Faculdades 

Isoladas, com cátedras autárquicas e duplicadoras, por wna 

estrutura tripartida e integrada, composta por Institutos centrais 

de ensino e pesquisa, por Faculdades responsáveis pela formação 

profissional e por órgãos Complementares destinados a 

funcionar supletivamente como centros de extensão para a 

Capital e demais pontos do país; 
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b) ênfase no papel dos Institutos Centrais encarregados de 

oferecer cursos básicos nos demais campos de conhecimento, ao 

mesmo tempo em que se constituíriam em centros de pesquisa e 

de formação de cientistas e humanistas ao nível de graduação e 

de pós-graduação; 

c) extinção da cátedra e criação do Departamento como unidade 

universitária; 

d) a carreira docente congregaria professores titulares, adjuntos e 

assistentes que seriam contratados por tempo integral e em 

regime de dedicação exclusiva; 

e) a implantação de cursos de pós-graduação, que deveriam 

entrar em funcionamento desde o início da implantação da 

universidade." 

No entanto, a UnB não conseguiu ser implantada da forma como 

fôra pensada. Em primeiro lugar, devido a pressões do próprio meio que se 

exerciam sobre a universidade para a imediata abertura de alguns de seus 

cursos e em segundo, pelas mudanças políticas ocorridas no país a partir de 

1964. Por implicações ideológicas, muitos professores foram afastados em 

1964 e 1965, o que culminou com demissões em massa e sucessivas crises, 

sofrendo o projeto inicial substanciais alterações. 

Resumindo, o que se pode dizer do que foi apresentado até aqui 

é que o crescimento e a estrutura do ensino superior até 1964, só fez reforçar e 

expandir o tipo de escola superior herdado do passado. 

De acordo com Fraga e Siano ( 1991) "mesmo depois que a idéia 

de universidade passou a ter urgência prática, o padrão brasileiro de ensino 

superior continuou deformando e se impondo como modelo institucional. V ale 

lembrar as três tentativas de instalação de universidades que não se impuseram 
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como modelo, apesar de suas belíssimas experiências: a Universidade de São 

Paulo - USP, a Universidade do Distrito Federal - UDF e a Universidade de 

Brasília- UnB. 

Apesar dessas experiências, o padrão brasileiro de ensmo 

superior não se alterou ... " 

A REFORMA DE 68 : Antecedentes e Implantação 

Desde o início da década de 50, existia uma tomada de 

consciência por vários setores da vida nacional, dos problemas do ensino 

superior brasileiro e, principalmente, das universidades. Sentia-se que a rápida 

ampliação do ensino superior, inclusive universitário, estava a exigir medidas 

sistemáticas e coerentes de política educacional. 

"O Governo da União federalizara1 
- por leis de iniciativa do 

Congresso - algumas universidades tradicionais e criara, também por lei, 

outras tantas, notadamente nas capitais dos Estados. Era necessário tratar não 

apenas de administrá-las, mas também de fazê-lo de modo eficaz~ e isso 

implicava modernizá-las" (Dias, 1989). 

Porém, é só na década de 60 que as discussões sobre o problema 

adquirem expressão nacional, através do movimento de intelectuais e cientistas 

1Em dezembro de 1950, através da Lei 1.254, o Governo federaliza estabelecimentos de ensino 
superior mantidos pelos estados, pelos municípios e por particulares (Cunha, 1989). 
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em conjunto com os estudantes, no sentido de dar novos rumos às 

uni ver si dades. 

Por volta de 1961, as associações estudantis tomam corpo e se 

consolidam através de discussões e seminários que são históricos pela 

repercussão que tiveram em prol da luta pela reforma da universidade. 

Os encontros e seminários promovidos pela União Nacional dos 

Estudantes, onde se discutiu a questão da universidade foram: o 11 Seminário 

de Estudos do Nordeste, realizado em Recife, em março de 1961 ~ o 1 o 

Seminário Nacional de Reforma Universitária, realizado de 20 a 27 de maio de 

1961, em Salvador~ o I Encontro Universitário do Sul, realizado de 4 a 1 O de 

junho de 1961, em Porto Alegre~ o 2o Seminário Nacional de Reforma 

Universitária, realizado de 17 a 24 de março de 1962, em Curitiba~ e o 3o 

Seminário de Reforma Universitária, realizado em 1963, em Belo Horizonte 

(Vieira, 1982). 

Dos documentos produzidos nesses encontros destacam-se a 

"Declaração da Bahia", as "Diretrizes para uma Universidade Sulina" e a 

"Carta do Paraná". De uma maneira geral, a linha de orientação das propostas 

eram mais ou menos as mesmas. Em resumo, os princípios da nova 

universidade brasileira, colocados nestes documentos eram os seguintes: uma 

universidade autônoma, com professores em tempo integral, abolição da 

cátedra vitalícia, participação do corpo docente e discente na administração da 

universidade, inclusão de um exame vocacional prévio ao exame vestibular, 

fixação do número de vagas em cada escola, ampliação do número de vagas 

nas escolas públicas, elaboração de currículos e programas em consonância 

com o desenvolvimento do país, descentralização na elaboração de currículos e 

programas, gratuidade total do ensino superior, aumento de verbas para a 

escola pública (Fávero, 1977~ Vieira, 1982~ Graciani, 1982). 
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Em dezembro de 1961, é promulgada a Lei de Diretrizes de 

Bases da Educação. Segundo Fávero ( 1977) a LDB "apresenta-se mais como 

enumeração de providências particulares . . . estabeleceu diretrizes para o 

ensino superior apoiada em "clichês" e normas ultrapassadas". 

Vale lembrar que, concomitantemente, a promulgação da LDB, o 

Congresso votou a lei de criação da Universidade de Brasília que, como visto, 

incorporava algumas das propostas reivindicadas pelos estudantes. 

O regime autoritário que se instalou no país em 64, encontrou o 

ensmo superior organizado ainda de forma arcaica e um movimento 

efervescente, principalmente por parte dos estudantes, no sentido de uma 

reforma universitária. 

Tal regime, militarista, atingiu duramente a universidade e o 

movimento estudantil. As forças políticas que fizeram a "revolução de 64" 

empenharam-se na repressão aos "focos de subversão" em que, no seu 

julgamento, as universidades tinham se transformado. 

"Vítimas preferidas e indefesas dos novos ocupantes do poder, 

professores e administradores universitários pagaram com a perda de seus 

cargos a acusação de serem "comunistas" ou simplesmente suspeitos de 

adotarem "idéias exóticas" ou "alienígenas". O caso mais dramático ocorreu na 

Universidade de Brasília" (Cunha, 1988). 

Os estudantes deram um dos maiores contingentes de presos e 

refugiados. Além disso, a sede da UNE foi destruída e as sedes dos diretórios 

acadêmicos em quase todos os estados invadidas pela polícia ou por estudantes 

direitistas. 

A preocupação principal do novo governo com a educação é, 

num primeiro momento, produzir uma legislação que lhe permitisse neutralizar 

as atividades políticas que os estudantes desenvolviam no interior das 

instituições de ensino. 
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Pouco tempo depois da deflagração do movimento político

militar, o governo envia ao Congresso uma lei regulamentando a representação 

estudantil - Lei 4.464 de 09/11/64 - transformando-se na famosa Lei Suplicy, 

nome do ministro seu patrono. 

Através desta lei cnavam-se novas representações estudantis, 

extinguindo as existentes. Cada estabelecimento de ensino passaria a contar 

com um Diretório Acadêmico em substituição aos centros acadêmicos. 

Instituíram-se os Diretórios Centrais dos estudantes para representá-los junto a 

cada instituição universitária. As Uniões Estaduais dos Estudantes foram 

desmanteladas e, em seu lugar, criou-se o Diretório Estadual dos Estudantes, 

prevendo-se eleição indireta para a composição de sua diretoria. A UNE teria 

suas atividades dissolvidas e substituída pelo Diretório Nacional dos 

Estudantes cuja diretoria também deveria ser eleita indiretamente. A entidade 

deveria ter sua sede na capital federal e, tomava-se possível a convocação do 

Diretório Nacional pelo Ministério da Educação. O voto do universitário seria 

obrigatório nas eleições para o Diretório Acadêmico e foi proibida qualquer 

manifestação de greve ou propaganda político-partidária (Martins, 1989~ 

Vieira, 1982). 

Ao mesmo tempo em que se desenvolvia a política de 

desmantelamento do movimento estudantil, o novo governo. dedicou-se 

também a planejar a reestruturação do ensino universitário. 

No entanto, a política educacional do regime autoritário sena 

confiada a um pequeno círculo escolhido e designado pelo poder central. 

"A opção governamental por um tipo de política econômica de 

crescimento quantitativo criava o clima social para a implantação de uma 

universidade para o desenvolvimento" (Fraga e Siano, 1991). 
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A orientação dominante era a de se estruturar uma universidade 

numa dimensão instrumental, favorecendo os padrões racwna1s de 

organização, dentro de uma ideologia de modernização. 

É com este propósito, que o Ministério da Educação e Cultura 

encomendou ao professor Rudolph Atcon, em 1965, a realização de um estudo 

sobre o ensino superior, tendo por objetivo a sua reestruturação. 

O pensamento dos detentores do poder era o de que a reforma 

das universidades brasileiras deveria ser orientada no sentido de as adaptar ao 

modelo de estrutura das melhores universidades americanas (Cunha, 1988). 

A escolha do professor Atcon vinha de encontro a esta 

orientação, pelo seu pensamento e experiências pedagógicas no ensmo 

amencano. 

"Em termos de objetivos gerais, a universidade deveria tomar-se 

uma instituição "dinâmica", mantendo um estrito vínculo com a esfera 

econômica da sociedade, assim como propiciar o espírito crítico dos diversos 

especialistas por ela formados. A reestruturação da universidade brasileira 

deveria segundo ele: a) criar uma nova estrutura baseada nos princípios de 

flexibilidade estrutural e de diversificação do corpo docente de forma a obter 

um máximo de integração e economia; b) satisfazer as reais necessidades da 

sociedade preparando em número suficiente profissionais em áreas de maior 

carência da sociedade, ampliando quantitativamente o ensino superior, de 

modo que ele pudesse atender às crescentes demandas; c) organizar-se sob a 

forma de departamentos que incorporassem disciplinas afms de seu campo de 

conhecimento e agrupassem neles os docentes da mesma área, de modo a 

possibilitar, segundo ele, uma economia de recursos materiais e humanos 

através da concentração de todos os serviços didáticos numa mesma unidade; 

d) adotar para as instituições de ensino uma estrutura administrativa nos 
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moldes das empresas privadas, uma vez que, em sua concepção, a 

"universidade" é de fato uma grande empresa" (Martins, 1989). 

Em junho de 1966, o governo brasileiro, representado pelo MEC 

e o governo norte-americano, representado pela USAID (United Agency for 

lntemational Development), haviam assinado um acordo destinado a fomentar 

a modernização administrativa da universidade brasileira. Criou-se uma 

assessoria técnica em assuntos de administração universitária. 

A fmalidade do acordo seria "o lançamento de bases sólidas para 

uma rápida expansão e uma fundamental melhoria do atual sistema de ensino 

superior" (Vieira, 1982). 

Em 9 de maio de 1967, o convênio MEC-USAID de Assessoria 

ao Planejamento do Ensino Superior, substituiria o assinado em 66, devendo 

ter vigência até junho de 1968. Os assessores norte-americanos que 

compunham a equipe de trabalho apresentaram seu relatório fmal em maio de 

1968. Embora existisse, no convênio, uma claúsula que permitisse sua 

prorrogação, este não foi renovado (Vieira, 1982). 

Muitas das recomendações e conclusões dos estudos desta 

equipe exercera grande influência sobre o projeto da Reforma Universitária de 

68. Cumpre assinalar que muitas das sugestões se assemelhavam bastante 

daquelas propostas pelo Plano Atcon como: criação do sistema departamental 

e consequente extinção do regime de cátedras, criação do curso básico, sistema 

de créditos, etc. 

A partir de 1967, o movimento estudantil começa a ganhar uma 

mmor mobilização. As discussões e críticas passaram a girar em tomo, 

sobretudo, de dois pontos: a revogação do acordo MEC-USAID e da Lei 

Suplicy. Além destas, outras questões se incorporaram à luta dos estudantes: a) 

gratuidade do ensino superior; b) aumento de verbas para as escolas públicas; 

c) aumento de vagas; d) o problema dos excedentes; e) liberdade de greve e de 
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organização das instituições estudantis e f) o problema da transformação das 

Universidades Federais em Fundações (Fávero, 1977; Veiga, 1985). 

No bojo da efervescência do movimento estudantil, ao fmal de 

1967, o governo criaria uma Comissão Especial para Assuntos Estudantis com 

a finalidade de: 

"a) emitir pareceres conclusivos sobre as reivindicações, teses e 

sugestões referentes às atividades estudantis; 

b) planejar e propor medidas que possibilitem melhor aplicação 

das diretrizes governamentais, no setor estudantil; 

c) supervisionar e coordenar a execução dessas diretrizes, 

mediante delegação do Ministro de Estado" (Vieira, 1982). 

O texto resultante desses estudos se intitularia Relatório Meira 

Matos, em homenagem ao presidente da Comissão. 

O Relatório Meira Matos sugeria uma série de medidas a curto 

prazo, com o objetivo de eliminar obstáculos a maior produtividade e 

eficiência do sistema escolar e permitir a ampliação de vagas. No conjunto 

dessas medidas mais gerais, propostas para o ensino superior, destacavam-se 

as seguintes: a) necessidade de se estabelecer um critério uniforme de 

cobrança de anuidade no ensino superior; b) a proposição de uma solução para 

o problema do Restaurante Central dos Estudantes, mais conhecido como 

Restaurante Calabouço. c) a necessidade de resolver o problema dos 

"excedentes"; d) a identificação de uma "falência de autoridade", com origem 

provável na própria Lei de Diretrizes e Bases; e) necessidade de serem 

revisados os critérios que orientam o funcionamento das unidades escolares de 

ensino superior e, ainda, f) a necessidade de melhor remunerar os professores 

(Vieira, 1982). 
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Ainda nos anos de 1966 e 1967, o Governo editou dois decretos

lei que estabeleceram princípios e apresentaram normas para a reestruturação 

das Universidades Federais. Tais decretos (Decreto-Lei n.53 de 18 de 

novembro de 1966 e Decreto-Lei de 28 de novembro de 1967) procurava 

imprimir uma "nova organização ao ensino superior, criando novas unidades 

integradoras (departamentos e institutos), maior flexibilidade e racionalidade 

no funcionamento da universidade e impondo um novo patamar de avaliação e 

realização de professores, alunos e funcionários" (Fraga e Siano, 1991). 

Estes decretos constituíram-se, na verdade, de parâmetros 

balizadores da política educacional que viria a ser implantada com a reforma 

de 68. 

Em 1968, o nível de mobilização estudantil se acentua, 

principalmente após o assassinato de Edson Luís da Silva Couto, no 

restaurante Calabouço. Greves são deflagradas e passeatas, como a Passeata 

dos Cem Mil (na qual participaram estudantes e seus familiares, professores, 

intelectuais, artistas, congressistas e membros da Igreja), ocorreram nas 

principais cidades do país (Veiga, 1985). 

De acordo com Cunha (1988) foi esta insatisfação generalizada 

para com a situação do ensino superior que levou o governo a ouvir as 

sugestões daqueles que, em seu próprio âmbito, defendiam a reformulação 

profunda desse grau de ensino. 

Assim, em julho de 1968, foi constituído, no Ministério da 

Educação e Cultura, um grupo de trabalho, com 11 (onze) membros 

designados pelo Presidente da República, para estudar a reforma da 

Universidade Brasileira, visando "a sua eficiência, modernização, flexibilidade 

administrativa e formação de recursos humanos para o desenvolvimento do 

país "(Cunha, 1988). 
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A Reforma Universitária começou, oficialmente, como proposta 

governamental com a criação do Grupo de Trabalho, através do Decreto n. 

62.937 de 2 de julho de 1968, que fixou sua composição e lhe definiu a 

competência, as condições necessárias ao seu funcionamento e o prazo no qual 

deveriam estar concluídos os estudos e projetos. Iniciados os trabalhos a 1 O de 

julho de 1968, o Grupo funcionou em regime de tempo integral, em subgrupos, 

com temário previamente elaborado. Os projetos de cada grupo eram, em 

seguida, submetidos a sessões plenárias; os aprovados, eram harmonizados e 

condensados. Destes projetos resultou o Relatório do Grupo de Trabalho, que 

continha soluções concretas, a curto e longo prazos, consolidados na forma de 

projetos de lei, de decretos ou recomendações precedidos de uma introdução 

geral onde se defmiam princípios e se faziam exposições de motivos, relativas 

a cada projeto ... " (Fraga e Siano, 1991 ). 

O resultado dos estudos e discussões do Grupo de Trabalho da 

Reforma Universitária transformou-se no texto da Lei 5.540/68 que 

institucionalizou a Reforma Universitária no Brasil imposta pelo Estado 

implantado em 64. 

Cumpre destacar que o movimento estudantil não participou das 

discussões da Reforma Universitária. 

É importante salientar alguns aspectos básicos do relatório do 

Grupo de Trabalho e da legislação dele emanada, que compreende a Lei 

5.540/68 pois, o ensino superior brasileiro, principalmente as Universidades 

Federais, se pautam ainda hoje por esta legislação. 

Segundo F ávero ( 1977) as medidas práticas sugeridas pelo 

Grupo de Trabalho foram as seguintes: 
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"a) organização das universidades sob a forma de autarquia, 

fundação ou associação, ficando assegurada em qualquer um dos 

regimes adotados a autonomia universitária; 

b) unificação do concurso vestibular, feito inicialmente por 

grupos de cursos afms, depois abrangendo todos os cursos de 

uma universidade e estabelecimentos isolados, até alcançar uma 

dimensão regional; 

c) reestruturação de um primeiro ciclo geral na graduação com 

tríplice função: recuperar falhas evidenciadas pelo vestibular, 

orientar para a escolha das carreiras e proporcionar estudos 

básicos para os ciclos ulteriores; 

d) criação de carreiras de curta duração, destinadas a formar 

técnicos que constituam um "escalão intermediário" entre os 

profissionais de nível médio e os de nível superior formados em 

cursos de longa duração; 

e) substituição do regime seriado pelo de matrícula por 

disciplina, introduzindo o sistema de créditos; 

f) implantação sistemática dos cursos de pós-graduação, visando 

à formação de cientistas, professores e técnicos de alto nível; 

g) expansão do ensino superior, mediante a defmição de metas e 

critérios para um crescimento integrado do sistema de ensino; 

h) atenção à integração e participação dos estudantes na 

universidade por meio de "efetiva representação" nos órgãos 

acadêmicos e administrativos; 

i) maior ênfase nos recursos para educação, em vista da 

expansão do sistema e sugestões relativas à criação de 

mecanismos fmanceiros; 
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j) instituição do sistema departamental, concentrando em cada 

uma dessas unidades recursos humanos e materiais relacionados 

à área de conhecimento respectiva". 

Os pontos fundamentais da Legislação que regulamentou a 

Reforma Universitária, Lei 5.540/68 (1982) e que interessam ao presente 

estudo, são os seguintes: 

1) Expansão " o ensmo supenor será ministrado em 

universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos 

isolados, organizados como instituições de direito público ou 

privado" (art. 2o). 

2) Autonomia - As universidades gozarão de autonomia didático

científica, disciplinar, administrativa e fmanceira, que será 

exercida na forma da lei e dos seus estatutos " (art. 3o ). 

3) Organização - "as universidades organizar-se-ão diretamente 

ou mediante a reunião de estabelecimentos já reconhecidos, 

sendo no pnmerro caso, sujeitos a autorização e 

reconhecimento e, no segundo, apenas a reconhecimento" (art. 

7o). 

4) Estrutura Organizacional - a Universidade Brasileira deverá 

contar com "uma estrutura orgânica com base em Departamentos 

reunidos ou não em unidades mais amplas". O departamento é 

"um órgão de ensino e pesquisa que se reveste de um tríplice 

aspecto: é uma congregação de professores que atuam e 

deliberam com objetivos comuns de ensino de pesquisa, é um 

conjunto de disciplinas afms; é também uma ·unidade 

administrativa dotada de metos, serviços e instalações que 

tomam possível o exercício de suas funções". Devem ser 
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reunidos no mesmo Departamento, servindo a toda a 

universidade, os professores que trabalham dentro da mesma 

área de conhecimento. O princípio básico do sistema 

departamental é a não duplicação de meios para fms idênticos ou 

equivalentes. O departamento será a menor fração da estrutura 

universitária. É determinada a extinção da cátedra (art. 11 e art. 

13, par.3o ). 

Na administração supenor da universidade, haverá órgãos 

centrais de supervisão de ensino e de pesquisa. Poderão também ser criados 

órgãos setoriais, com funções deliberativas e executivas destinados a 

coordenar unidades afms. Cada curso terá uma coordenação didática que ficará 

a cargo de um colegiado, constituído de representantes das unidades que 

participem do respectivo ensino (art. 13, parágrafos 1 o e 2o) 

Nas universidades sob a forma de autarquia especial ou 

estabelecimento isolado de ensino superior, mantidos pela União, haverá um 

Conselho de Curadores, ao qual caberá a fiscalização econôrnico-fmanceira 

(art. 15). 

5) Escolha de Dirigentes- os Reitores e Vice-Reitores das 

instituições de ensino superior, mantidas pela União, serão 

escolhidos através· de uma lista de seis nomes indicados pelo 

Conselho Universitário e nomeados pelo Presidente da 

República (art. 16). 

6) Concurso Vestibular - o concurso vestibular será idêntico em 

seu conteúdo para todos os cursos ou áreas de conhecimento 

afms e unificado em sua execução (art. 21, par. único). 
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7) Pós-Graduação - "O Conselho Federal de Educação 

conceituará os cursos de pós-graduação e baixará normas gerais 

para sua organização ... " (art. 24) 

8) Corpo Docente - "Haverá apenas uma carrerra docente, 

obedecendo ao princípio de integração e pesquisa. Poderá haver, 

nos departamentos, mais de um professor em cada nível de 

carreira. É extinta a cátedra. As universidades poderão estender a 

seus docentes o Regime de Dedicação Exclusiva às atividades da 

universidade" (art.33). 

9) Representação Discente - "o corpo discente terá 

representação, com direito a voz e voto nos órgãos colegiados 

das universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino 

superior, bem como em comissões instituídas na forma dos 

estatutos e regimentos" (art.38). 

Segundo Graciani (1982) a Lei 5.540/68, incorporou tendências 

tecnicistas dando ênfase ao princípio da não-duplicação de meios para fms 

idênticos. A concepção prevalecente em todo o projeto foi o da racionalidade, 

produtividade, eficácia, eficiência e efetividade. 

Dessa forma, fixou-se um modelo único de universidade 

prevalecente, em linhas gerais, até os dias de hoje. 
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A ORGANIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA PÓS REFORMA 

É dificil avaliar os resultados e dizer até onde conseguiram ir os 

esforços de racionalização e modernização da universidade apregoados pela 

Reforma Universitária. 

Para a maioria dos estudiosos sobre o assunto, a reforma 

universitária não conseguiu ser implantada como previsto pois, na prática, as 

coisas não funcionaram como se esperava. Muitos dos princípios contidos na 

legislação perderam-se ou desvirtuaram-se no curso da implantação da 

reforma. 

É importante realçar o que coloca Fernandes (1975) sobre o 

relatório do Grupo de Trabalho. Segundo este autor, "o relatório do GT 

contém, de longe, o melhor diagnóstico que o Governo já tentou, tanto dos 

problemas estruturais, com que se defronta o ensino superior, quanto das 

soluções que eles exigem". 

No entanto, nas palavras de Lanski (1984) "a reforma acadêmica 

saiu com uma legislação avançada num momento errado". 

O novo sistema, como todos os seus acessórios - o ciclo básico, 

o sistema de créditos, as decisões por colegiado, a estrutura departamental, etc. 

foi imposto sobre uma velha estrutura. As universidades brasileiras, como era 

de se esperar, assimilaram a forma, sem a necessária mudança em seu espírito 

(Castro, 1986). 

Mudou-se o figurino, mas não o comportamento. 

Muitos autores atribuem como causas dos descaminhos da 

implantação da reforma, o alto grau de centralização, o excesso de 
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· burocratização que a legislação impôs e o seu caráter normativo, detalhista e 

padronizador (Freire, 1986; Romano, 1989; Vahl, 1991). 

Outros autores como Fernandes (1975) e Neto (1983) apontam 

que a reforma se apoiou pesadamente em elementos da estrutura formal, 

deixando de lado a construção de uma verdadeira universidade. 

Fraga e Siano (1991) acrescentam ainda que os problemas com a 

implantação da reforma deveram-se também, a uma falta de mentalidade da 

própria comunidade, pela escassez de recursos humanos e materiais e pela 

incapacidade institucional. 

Através do estudo desenvolvido por Graciani (1982) sobre 

estruturas de poder nas universidades, obtém-se uma visualização bem nítida 

da estrutura assumida pelas universidades após a reforma de 68, bem como os 

seus problemas. Comparando o que preconizava a Lei 5.540/68 com o que os 

dirigentes propuseram para as universidades, a autora levanta uma série de 

questões e entraves à implantação da reforma. 

Uma das questões diz respeito à composição dos órgãos da 

Administração Superior, notadamente o Conselho Universitário. Segundo a 

autora, em todas as universidades pesquisadas "este órgão ou duplica suas 

atribuições e composição com os demais conselhos da administração superior, 

ou se sobrepõe a estes mesmos órgãos revendo suas decisões e desta forma 

atrofiando e condicionando sua atuação, inclusive indo contra o fundamental 

princípio da Reforma Universitária - a não duplicação de meios para fms 

idênticos ou equivalentes ... O Conselho Universitário, enquanto atribuição 

enfeixa todas as decisões significativas da universidade, sobrepujando todos os 

colegiados, enfraquecendo e interferindo em suas atuações direta ou 

indiretamente. 

Outro órgão a merecer destaque é a própria Reitoria. Os dados 

coletados por Graciani indicam que, o reitor centraliza todo o poder nas suas 
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mãos uma vez que legítimament~ tem o poder de tomar decisões "ad 

referendum" dos demais colegiados, além de praticar "atos superiores" 

inerentes à administração de pessoal. 

Quanto às subdivisões da Reitoria em pró-reitorias, sub-reitorias 

e/ou equivalentes, nota-se uma fragmentação e desintegração, acarretando uma 

perda de informação e documentação. 

No que diz respeito aos órgãos setoriais, a autora aponta duas 

mudanças significativas que ocorreram no plano estrutural: universidades com 

Centros coordenando os Departamentos, Centros coordenando Faculdades/ 

Escolas/Institutos e estes por sua vez coordenando os Departamentos e 

Universidades com Faculdades/Escolas/Institutos coordenando os 

Departamentos. Estes níveis setoriais, além da coordenação de cunho 

administrativo passaram a ter um peso muito grande na estrutura acadêmica. 

Dos órgão setoriais fundamentais a nível acadêmico, propostos 

pela Lei 5. 540 - de caráter obrigatório - as coordenações didáticas de curso 

não constam sequer dos estatutos e regimentos de algumas universidades. Em 

muitas universidades tais coordenações foram dimensionadas, e mesmo 

entendidas, como sendo uma unidade a nível do próprio departamento ou das 

"unidades mais amplas", ou seja, as antigas Faculdades/Escolas/Institutos, pela 

natureza das atribuições que lhes foram conferidas. E é nestes órgãos que se 

cumprem ou deveriam cumprir uma das funções primordiais da vida 

acadêmica das universidades, ou seja, a coordenação didática e científica dos 

cursos. 

Uma outra questão diz respeito à estrutura e organização 

departamental. Segundo os dados, nem todas as universidades brasileiras 

investigadas propuseram critérios orientadores para deflagrar o processo de 

departamentalização. Ao invés da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, percebe-se um total divórcio entre as três funções básicas propostas 
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pela Reforma, uma vez que o ensino transcorre normalmente sem se vincular 

necessariamente à pesquisa e à extensão, que na maioria das universidades não 

tem um papel proeminente. A maioria dos departamentos não conta com 

servíço adminístrativo próprio, apesar de um dos critérios para a ímplantação 

ter sido a disponíbilidade de instalações e materiais. Em todas as universidades 

percebeu-se a falta de autonomia dos departamentos em relação à captação de 

recursos fmanceiros, absorção de recursos humanos e mesmo investimento no 

aperfeiçoamento do pessoal docente. 

Outros dados apontados por Graciani, oriundos das entrevistas, 

revelam que o maior número de decisões e as mais significativas são tomadas 

pela cúpula administrativa ou acadêmica; os órgãos de caráter decisório mais 

pronunciados continuam sendo a Reitoria, o Conselho Universitário e o 

Conselho de Ensino e Pesquisa. O interessante é que estes órgãos são 

compostos sempre pelos mesmos ocupantes de cargos na universidade sem que 

os professores deles participem e quando o fazem é através de representação. 

À guisa de conclusão Graciani (1982) aponta vários fatores que 

ímpediram a ímplantação e operacionalização da reforma universitária. 

Segundo a autora "houve duplicação de meios para os mesmos 

fins ou equivalentes, evidenciados não só pela proliferação de órgãos com as 

mesmas atribuições e competências mas principalmente quando se percebe que 

são sempre os mesmos que participam em todo o escalão hierárquico alijando 

do processo participativo o corpo docente e discente, em sua maioria". 

Em relação à graduação, o sistema de crédito e matrícula por 

disciplina também foi emperrado pois montaram-se as disciplinas a partir de 

pré-requisitos, fazendo com que o aluno, como antes da Reforma, faça o curso 

por série, embora faça sua matrícula por disciplina. 

"Verificou-se também que, após a Reforma, as universidades se 

muniram de uma gama variada e muito volumosa não só de novos órgãos 
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como também de um manancial muito denso de normas e regulamentações 

orientadoras da vida universitária em todas as dimensões: desde as de caráter 

operativo até as de caráter deliberativo, sem contar com recursos fmanceiros 

suficientes para gerir as transformações consistentes em ritmo contínuo e 

crescente de aperfeiçoamento"(Graciani, 1982). 

O aspecto participativo também não foi levado em conta. 

Outro fator foi a omissão ou presença desativada de certos 

órgãos como é o caso do Colegiado de Curso. 

"A departamentalização se implantou à revelia dos catedráticos e 

sem a autonomia vivida pelo antigo regime e à mercê de critérios de afmidade 

de disciplinas, o que gerou a duplicação de meios, a perda do seu nível 

decisório em relação aos outros Conselhos e órgãos da Administração 

superior, deixando-lhe apenas decisões de nível administrativo ... " (Graciani, 

1982). 

Segundo ainda Graciani, "dentre as expectativas do movimento 

estudantil poucas foram as reais reivindicações efetivadas pela Reforma 

Universitária: 

-não houve democratização do ensino superior, uma vez que as 

camadas operárias foram excluídas desse nível de ensino; 

- não se permitiu uma autonomia geral e irrestrita no sentido 

didático, muito menos no fmanceiro e administrativo; 

- embora a cátedra vitalícia tenha sido extinta, outros padrões 

formais, racionais e impessoais a substituíram, hierarquizando e 

enrijecendo a carreira universitária; 

- não houve uma abertura para a participação docente e discente 

com critérios de proporcionalidade nos diferentes órgãos 

deliberativos da universidade; 
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- as estruturas continuaram rígidas e inflexíveis, caracterizadas 

por mecanismos institucionalizados de centralização de poder e 

autoridade autocrática, típicas do modelo burocrático". 

Durham (1986) aponta algumas outras questões que 

contribuíram para que, na prática, não se implantasse efetivamente a reforma 

universitária. 

Uma das questões se refere à forma organizacional assumida. A 

Legislação instituiu a criação de departamentos ligados aos Institutos, 

Faculdades ou Centros. Segundo Durham (1986) o esquema é análogo ao das 

antigas universidades, com sua reunião de escolas. Os departamentos foram 

divididos entre as unidades (Institutos, Faculdades, Centros) num mesmo 

plano horizontal, sendo toda a comunicação feita verticalmente. Essa estrutura 

provocou uma fragmentação, fazendo com que a universidade se articule 

apenas pela cúpula gerando, automaticamente, o centralismo burocrático. Os 

professores ficam isolados nos seus departamentos, com uma visão 

fragmentada do todo, ficando o contato com outros departamentos na 

dependência de iniciativas pessoais ou estímulos extra institucionais. 

Nessa estrutura, os elementos de comunicação seriam o ciclo 

básico e os colegiados de curso. 

O ciclo básico foi, segundo Durham ( 1986) o elemento que 

menos funcionou de toda a proposta da Reforma de 68. E, os colegiados de 

curso jamais se organizaram como núcleos de decisão independentes da 

divisão institucional entre unidades e departamentos. 

Os departamentos "defmidos como unidade mínima que reúne 

docentes-pesquisadores do mesmo ramo de conhecimento, não prevêem 

nenhuma diferenciação interna, nenhuma organização por setores de 
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especialidade e se apresenta assun como um conjunto amorfo" (Durham, 

1986). 

O ensmo e a pesqwsa se fragmentaram inteiramente, na 

universidade, ficando esta última na dependência de iniciativas individuais. 

A carreira docente foi desvirtuada, não se constituindo na 

aquisição de um poder acadêmico, mas num mecanismo de promoção salarial. 

O regime de trabalho sofreu um desvirtuamento semelhante. O regime integral 

transformou-se numa forma de obtenção de complementação salarial (Durham, 

1986). 

Segundo Castro ( 1994) "o regime integral foi proposto para que 

os professores realizassem pesquisas. No entanto, apesar de três quartos dos 

professores das universidades federais terem sido guindados ao regime de 

tempo integral, menos de um terço destes foram preparados para pesquisa, 

através dos cursos de mestrado e doutorado. Como não há tampouco a tradição 

de serviços, das atividades comunitárias ou de extensão, esse tempo integral é 

uma receita muito vaga". 

Um outro fator que pode ser acrescentado, brevemente, em todas 

as análises, é a expansão desordenada do ensino superior que ocorreu após a 

Reforma de 68, principalmente na década de 70, contrariando frontalmente o 

que previa a própria legislação, ou seja, um crescimento ordenado. Houve um 

crescimento numérico de matrículas e consequentemente do professorado para 

atender à crescente leva de estudantes. Foi a época da massificação, segundo 

Braga (1989). 

"Em apenas 1 O anos ( 1968-1978) o número de vagas oferecidas 

pelos estabelecimentos de ensino superior cresce de 88.588 para 405.367 

matrículas. As instituições, por sua vez, apresentam taxas inusitadas de 

expansão: de um total de 372, das quais 43 universidades e 329 isoladas em 
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1968, estas saltam para 862, das quais 64 universidades e 798 isoladas em 

1978" (Vieira, 1982). 

A partir da década de 80, segundo Vieira (1991), o ensmo 

superior entra em ritmo de desaquecimento e ingressa no signo da contenção e 

da recessão. 

No entanto, no início da década de 80, com o movimento de 

abertura política e organização da sociedade civil, surge em cena, agora com 

novos protagonistas, movimentos em tomo de reivindicações para a política 

educacional. O movimento docente agora organizado, passa a pressionar o 

Executivo, levando entre suas bandeiras, a luta pela autonomia e 

democratização da universidade, o ensino público e gratuito e a conquista de 

uma carreira docente de base nacional. 

Em 1982, o CRUB (Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras) e a ANDES ( Associação Nacional dos Docentes de Ensino 

Superior) apresentam idéias visando à reestruturação da universidade. Porém, 

o executivo parece não querer participar. Segundo Vieira (1991), nos anos 80 

"a universidade apresenta-se como pesado encargo para a burocracia 

governamental, a qual não raro transmite a impressão de querer libertar-se do 

fardo representado pelas instituições mantidas pelo Governo Federal". 

Na década de 80, houve algumas propostas no âmbito do 

Executivo, para o ensino superior. Porém, tais propostas nunca chegaram a 

atingir um público mais amplo, em virtude de divergências entre o MEC e 

outros setores governamentais (como Ministério do Planejamento, DASP, etc.) 

como entre diferentes segmentos da tecnocracia no próprio MEC. Outro fator 

determinante dessa situação é a descontinuidade na própria ação do Governo, 

ou seja, a intensidade na mudança de ministros da Educação (Vieira, 1991). 

Em 1985, o Governo institui uma "comissão de alto nível" para 

estudar o assunto da reconstrução da universidade pública. No prazo de 6 
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(seis) meses surge o seu Relatório Final, denominado "Uma Nova Política para 

a Educação Brasileira". As propostas apresentadas são em grande número o 

que faz com que o Ministério da Educação crie um grupo para estudar o 

assunto- o Grupo Executivo para Reformulação do Ensino Superior (GERES). 

Instalado em março de 1986, a equipe teria como tarefa "sistematizar os 

subsídios espontaneamente oferecidos ao MEC sobre as questões suscitadas no 

Relatório da Comissão Nacional e convocar a comunidade ao debate a 

preparar as medidas administrativas e legais de reformas necessárias" (Vieira, 

1991). . 

O relatório do GERES foi alvo de intensas criticas e polêmicas 

nas instituições federais de ensino superior. Dentre tais criticas ressaltava-se o 

caráter autoritário da proposta. 

Segundo Vieira ( 1991) com a eleição do Congresso Constituinte 

em 1987, o interesse pelo GERES perdeu sua força. Os debates passaram a 

girar em tomo da Assembléia Nacional Constituinte e das questões sobre a 

universidade que fariam parte da Constituição. 

Antes mesmo do término dos trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte, iniciam-se as discussões sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. O projeto da LDB foi aprovado pela Comissão de 

Educação, Cultura e Desportos da Câmara, em junho de 1990 e aguarda até os 

dias atuais a votação pelo plenário do Congresso Nacional. 

Observa-se através do que foi exposto acima que, apesar de 

alguns esforços, desde 1968 não houve qualquer processo de reformulação das 

universidades. 

A universidade que está aí é herdeira ainda da Legislação da 

Reforma Universitária de 1968, Lei 5.540/68. Apesar das criticas e das muitas 

discussões que a Universidade Brasileira tem suscitado ao longo dos anos, o 

desacerto parece ainda imperar nos campi. 
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A Universidade Brasileira, particularmente as Federais, 

continuam sendo atacadas. acusadas, vivendo wna crise crônica. Uma crise 

que, segundo Gianotti ( 1990), nos faz admirar uma paisagem de gelo. 

Vejamos, então, alguns problemas com os quais se defrontam as 

Universidades e o que se tem caracterizado como crise nestas instituições. 

A CRISE DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS 

V árias são as abordagens e vários são os aspectos com que se 

fala da crise nas Universidades Federais Brasileiras. Na visão de muitos 

autores, a atual crise é originária do próprio processo de reformulação por que 

passaram as instituições em 1968. 

Para Lanski ( 1984) a reforma universitária de 68 cnou, em 

instituições sem a necessária infra-estrutura, wna exagerada expectativa de 

flexibilidade. Gerou, anseios de ampla participação da comunidade 

universitária no processo decisório, quando não havia condições para tal, em 

termos de abertura política. O modelo de gestão, acabou por se tomar dirigista 

e centralizador, levando à uma razoável margem de inércia institucional. 

Um documento produzido pelo CRUB em 1987, aponta alguns 

aspectos da reforma universitária que têm contribuído para a presente crise. 

Segundo o documento (CRUB,1987) os padrões de flexibilidade de métodos e 

critérios postulados pela reforma, deram lugar a padrões e modelos inibidores 

da flexibilidade. Dentre estes padrões situa-se a questão da complexidade 

estrutural que se instalou nas instituições, onde funções as mais diversificadas 
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·são exercidas por meto de uma série de órgãos colegiados, tomando 

complicadas as linhas de hierarquia e de responsabilidade. 

A reforma também gerou uma enorme tessitura normativa 

emanada de órgãos públicos e setores da administração central, com o poder 

de interferir no funcionamento das Universidades, principalmente no tocante 

ao processo decisório das atividades-meio. Isto levou à perda do poder criativo 

das universidades, à inibição do seu processo decisório e a uma falta de 

racionalidade administrativa .. 

Além disso, "com a reforma, o docente foi imerso numa 

complicada malha de relações, vinculando-o, segmentariamente, a inúmeras 

autoridades e funções. Toda essa teia de relações, com hierarquias 

concorrentes e superpostas, diferenciadas em razão da matéria, certamente 

gerou e gera confusão no sistema, mormente quando se considera que o 

docente foi inadequadamente formado, informado e preparado para ela. Em 

consequência, as linhas de responsabilidade tomaram-se mais diluídas e mais 

difusas. O controle das atividades tomou-se mais dificil de ser realizado. As 

linhas da hierarquia perderam a nitidez do sistema anterior e não foram 

substituídas por outras igualmente bem caracterizadas" (CRUB, 1987). 

O documento ainda realça que, as estruturas hoje vigentes nas 

universidades, têm raízes e retêm hábitos e estilos de funcionamento derivados 

de estruturas anteriores. Sendo assim, é de se esperar que "a ação da 

universidade se expresse muito mais pela inércia, pela continuidade de hábitos 

adquiridos, pela rotina, pela falta de criatividade, pelas limitadas 

oportunidades ao ímpeto de mudança". 

Outros autores dirigem o seu questionamento para o caráter 

padronizador dos procedimentos organizacionais que a Lei 5.540/68 (Reforma 

Universitária) impôs sobre as universidades. 
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Para Schwartzman (1983) ,Goldemberg (1988) e Castro (1994) 

uma das origens da crise das universidades foi a fixação do modelo único de 

universidade para o país. Supôs-se que não existiam diferenças regionais e que 

todas as universidades poderiam adotar as características mais gerais do 

modelo-padrão. Como muito dos objetivos não puderam ser realizados, devido 

a problemas regionais, buscaram-se culpados externamente: insuficiência de 

dinheiro por parte do governo, elitização das agências governamentais, salários 

defasados dos professores, falta de infra-estrutura, etc. 

Vergara (1988), Vahl (1990)e Durham (1993) acrescentam que, 

a adoção de procedimentos padronizados levou com que as universidades 

fossem impedidas de adotar uma estrutura mais dinâmica e flexível, gerando, 

por outro lado, uma estrutura autoritária, centralizadora e burocrática. 

Algumas universidades, senão todas, segundo Mattos (1987), 

adquiriram um enorme aparato técnico-administrativo, com expansão 

desmedida dos órgãos de atividade-meio. Tais órgãos, passaram a ser os 

verdadeiros focos gestores das políticas internas na universidade assumindo, 

os seus dirigentes, uma importância inusitada. São eles que entendem as 

normas sobre os mais diversos assuntos e as administram, levando a uma 

centralização das decisões da universidade a esse nível. 

Para Fonseca (1987) este fato levou a que a universidade 

enquanto instância-fun ficasse, na maioria das vezes, à mercê da "ideologia 

dos meios em prejuízo da filosofia dos fms" ... "A questão dos fms passou a ser 

obstaculizada na universidade pela negação de sua dimensão política e pelo 

crescente processo de racionalização que penetrou todas as suas dimensões em 

nome mesmo da objetividade, eficiência, produtividade, em suma, da razão 

técnica ... " 

A reitoria com seus grupos detendo o poder imediato sobre os 

meios, deslocou a própria reflexão sobre a universidade e sua administração. O 
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predomínio da atividade-meio causa uma dificuldade enorme ao exercício da 

atividade-fim, esvaziando a função precípua que é a de criar conhecimento. 

Assim, parece que o objetivo implícito da universidade é impedir a consecução 

dos objetivos a que ela mesma se propôs (Vlasman e Castro, 1985). 

Segundo Leitão ( 1988) a centralização é um fator marcante da 

burocracia governamental do estado brasileiro. Esta burocracia, com seu 

modelo próprio, fez com que se infiltrasse na universidade uma estrutura 

central de decisão, principalmente sobre as faculdades e departamentos, como 

extensão da sua própria estrutura, limitando os efeitos práticos da organização 

colegiada existente na universidade. 

Pode-se dizer que esse centralismo no processo decisório e as 

exigências de controles contínuos, burocratizou a universidade. Essa 

burocratização se faz sentir através de diversas manifestações que, de tão 

arraigadas, se tomaram essenciais à vida acadêmica, tais como: leis, decretos, 

pareceres, normas, currículos mínimos, regimentos, resoluções, atas, requisitos 

para inscrição em cursos, rituais de concursos, programas, pré-requisitos, 

avaliações, etc. (Oliveira, 1985). 

Segundo Oliveira ( 1985) as origens da burocratização são de 

duas naturezas: externa e interna. No plano externo, a burocratização está 

ligada à questão da sobrevivência e da provisão de recursos. As universidades 

são tuteladas e subsidiadas pelo Governo e disso decorre, que ela se expõe aos 

valores, regras e orientações das suas fontes de manutenção. Isto leva a que 

estas instituições, para cumprir os ditames do Poder Central, se muna de um 

suporte gerencial que logo se burocratiza, aumentando o peso do componente 

administrativo/burocrático. A pressão externa surge, principalmente, de órgãos 

e mecanismos de regulação como o Conselho Federal de Educação, O MEC, a 

SEPLAN, SESU/CAPES e das agências de fomento como CNPq, FINEP, etc. 
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No plano interno, a burocratização se dá tanto ao nível do que é 

requerido das tarefas e aos desafios do seu crescimento, quanto em resposta às 

demandas criadas no ambiente externo. Segundo Oliveira ( 1985) as tarefas e 

suas divisões, levam a wn incremento do grupo de gerentes e administradores 

profissionais, gerando requisitos próprios de profissionalização. Além disto, o 

crescimento das instituições tendem naturalmente a tomá-las mais 

formalizadas e burocratizadas, sobretudo a partir do momento em que os 

departamentos, faculdades e institutos são tratados indiferenciadamente a 

partir de regras gerais e uniformizantes. o.s órgãos colegiados, na medida em 

que se interpenetram nos departamentos, tendem a se tomar wna instância 

nítidamente burocrática. 

Uma outra situação burocrática particular, de acordo com 

Oliveira (1985), diz respeito à própria posição do Reitor. "Na vida acadêmica 

sua influência é nula ou restrita a wn ou dois departamentos de seu especial 

interesse. Do ponto de vista administrativo possui um enorme espaço para 

atuar como agente duplo, ora agindo como representante dos poderes e normas 

burocráticas do exterior, ora catalisando as pressões internas. Com uma 

legitimidade frequentemente posta em questão e com poderes formais 

extremamente reduzidos, o awnento de sua influência passa quase 

necessariamente pelo inchamento da burocracia em tomo das reitorias, que 

traz, como consequência, o formalismo, demandas adicionais por controles e 

tentativas de burocratização da universidade em nome da necessidade do 

aumento da capacidade de informação do centro". 

Assim, "a vida acadêmica passa a ser mediada pela relação 

burocrática - medida, controlada, vigiada, punida, constituindo uma 

comunidade de controlados e controladores, de burocratas/professores, de 

professores/burocratas. E, neste sentido, a universidade proporciona a 

alienação em razão das formas adnÍinistrativas que provoca e que reproduzem, 
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interna e externamente, um determinado comportamento, uma forma de 

existência, uma determinada cultura" (Fonseca, 1987). 

A centralização e a burocratização não tomaram as 

universidades mais eficientes, principalmente quanto ao seu aparelho 

gerencial. A ineficiência da administração da universidade envolve questões 

que vão desde a falta de sistemas de informação eficientes até o problema da 

competência dos dirigentes. 

Segundo Leitão ( 1985) "os sistemas formais de informação 

existentes nas universidades brasileiras sã~ ineficientes, seja do ponto de vista 

da qualidade da informação quanto da quantidade, o que leva à existência de 

sistemas informais". 

Quanto à competência dos dirigentes, pode-se dizer que os 

problemas se iniciam a partir da nomeação dos mesmos. A maioria das chefias 

relativas às unidades administrativas (atividades-meio) são preenchidas através 

de convite do reitor. Assim, normalmente, o critério de ocupação e de 

recondução dos cargos é predominantemente político, não dependendo 

primordialmente do desempenho e da capacitação (Rodrigues, 1985; V ahl, 

1991). 

É usual, também, a nomeação de professores para ocupação de 

cargos na atividade-meio. Tal processo quando não é puramente político, 

pauta-se na sua competência como professor ou pesquisador, e não como 

administrador (Leitão, 1985). 

Como acentua Neto (1983) o binômio funcionalidade e 

eficiência, tantas vezes invocado pela reforma universitária, consagra "um 

juízo estereotipado que o tempo tem fortalecido". 

Quanto à escolha de dirigentes, outro ponto a destacar é quanto a 

própria escolha do reitor.A legislação (Lei 5540/68) exige que sejam 

oferecidas listas sêxtuplas para a escolha final do Reitor, que será feita pelo 
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Presidente da República ou pelo Governador do Estado, conforme o caso. A 

exigência de uma lista elaborada por um colégio eleitoral, induz ao 

pensamento de que estes eleitores são representativos das comunidades 

universitárias. No entanto, questiona-se tal pensamento no momento em que a 

escolha dos membros destes colegiados se faz por um sistema de cooptação, 

havendo um encadeamento de trocas de apoio, que vão desde o departamento 

até os Conselhos Universitários (Dallari, 1985). 

Apesar da vigência da Lei 5540/68, a partir de 1985 os ventos da 

"democracia" começaram a soprar de~tro das universidades. Conforme 

Schwartzman( 1991 ), "iniciou-se a partir desta data o processo 'democrático' 

de escolha dos dirigentes, que na sua versão mais radical propugnou-se pelo 

voto direto e universal e pela exaustão do processo de escolha no âmbito da 

universidade. Aos Conselhos Universitários, que por lei deveriam elaborar 

listas de candidatos, e aos dirigentes federais caberia apenas referendar as 

decisões da comunidade". 

Segundo Durham ( 1993) "é importante reconhecer que este 

processo surgiu em oposição à uma prática anterior, na qual interesses 

políticos dos governos e bancadas estaduais intervinham fortemente na 

escolha, em detrimento de critérios acadêmicos ... Neste contexto, a proposta 

de eleição direta foi defendida e amplamente aceita para pôr fun a este estado 

de coisas". 

Apesar da "democratização", este processo gerou alguns 

problemas internos. Periodicamente, os campi s~o sacudidos pela corrida aos 

cargos executivos. Mal um dirigente toma posse, outro surge no horizonte, 

, ambicionando seu posto. Além disso, raros são os planos de trabalho que 

possuem alcance a longo prazo, pois os atos administrativos, como estão 

sempre solapados pelas eleições, perdem eficácia. Nesse ínterim, as 

congregações e Colegiados deixam também de propor mudanças, reorganizar 
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estudos, defmir padrões científicos e docentes compatíveis até com o que se 

realiza nos laboratórios, bibliotecas, arquivos da própria universidade 

(Romano, 1989). 

Acresce-se a tsso que "nesse tipo de eleição a exigência de 

recursos fmanceiros fica cada vez mais significativa (para distribuição de 

buttons, camisetas, panfletos, etc) e grupos muito organizados, favorecendo, 

desta forma, os grupos de militantes políticos e/ou sindicais e afastando 

progressivamente da disputa as lideranças científicas e intelectuais para as 

quais esse tipo de campanha eleitoral não se coaduna com sua visão 

acadêmica" (Durham, 1993). 

Outro problema a salientar no processo de escolha de dirigentes 

e de ocupação de cargos é a da relação entre pares. Conforme coloca Mattos 

( 1991) "a relação social básica entre professores de uma universidade pública 

é a de pares~ reitores, diretores e chefes de faculdade ou departamentos 

retomam a seus cargos ordinários de professor após o mandato, durante o qual 

esta perspectiva influi muito nos comportamentos; os conflitos são tratados e 

as compatibilizações são feitas colegiadamente, não prevalecendo para esses 

fms relações de hierarquia (mesmo acadêmica) e subordinação. Por isso, o 

processo decisório tem características especiais. Ali os padrões convencionais 

de condução, tomada e implementação de decisões não funcionam bem ou não 

conseguem rapidez e objetividade. Ao contrário, na universidade, no que tange 

às atividades-ftm e ao encaminhamento do conjunto das ações, as relações são 

extremamente políticas. Tudo é mais lento e dificil de conseguir das pessoas 

(professores). As acomodações frequentes tomam a vertente conservadora 

muito forte". 

Cumpre ainda destacar como problema, no tópico de ocupação 

de cargos e mudanças no quadro de dirigentes, e que afeta a eficiência da 

universidade, o que coloca Fonseca ( 1987). Segundo esta autora "a cada 
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administração inicia-se um novo ritual, mudam-se as regras do jogo, atos, 

portarias, instruções são produzidas, significando uma reorganização do 

poder... a legislação é novamente reformulada e reaparelhada". 

Ainda no plano administrativo, muitos autores questionam a 

organização departamental. Para Gianotti ( 1990) a atual estrutura 

departamental está falida. Segundo o autor, o desaparecimento do antigo 

catedrático, chefe de uma pirâmide de assistentes demissíveis at nutum, deu 

lugar a uma turma de pequenos catedráticos, todos eles autônomos, não tendo 

que prestar contas a ninguém. 

Romano ( 1989) acrescenta que a extinção da cátedra levou ao 

surgimento de feudos autocentrados, presos aos compromissos particulares e 

ao controle face a face, à defesa de interesses imediatos, à rotina. 

Além disso, como coloca Oliven ( 1989) "pelo fato dos 

departamentos não possuírem autonomia financeira, nem infra estrutura que 

estimule os professores a fazerem pesquisa, faz com que as decisões a serem 

tomadas a nível de departamentos sejam mínimas. A falta de autonomia limita 

a atuação dos departamentos. Compete às chefias e aos colegiados de 

departamento distribuir tarefas rotineiras a seus professores, geralmente 

limitadas ao ensino de graduação". 

Desta forma, o departamento passa a ser um agente controlador 

sem autonomia. Ele controla através de normas da administração central e é 

também controlado por esta mesma administração. A falta de autonomia gera, 

assim, uma certa apatia entre professores e alunos no que diz respeito 

sobretudo à tomada de decisões em assuntos de interesse geral (Oliven, 1989). 

Em relação à falta de autonomia, esta não se restringe somente 

ao departamento, mas sim ao âmbito da universidade como um todo. 
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A legislação brasileira (Lei 5540/68) reconhece expressamente a 

necessidade de autonomia e chega a prometê-la, negando-a, entretanto, por 

uma série de mecanismos de controle e contenção (Dallari, 1985). 

Os problemas da autonomia parecem decorrer principalmente da 

intervenção crescente do Governo na organização e no funcionamento das 

universidades. 

Para Vergara (1988) e Leitão (1990) a influência do Estado na 

universidade é exercida principalmente pelo controle nos órgãos da União e 

por atos governamentais normativos, atrayés de um número considerável de 

leis, decretos, portarias. 

A título de ilustração, Schemelper Júnior (1992) aponta alguns 

exemplos práticos, retirados do cotidiano da Universidade Federal de Santa 

Catarina, que reflete o grau de "amarras" administrativas impostas pela 

burocracia brasiliense. Dentre os exemplos poder-se-ia citar: I) portarias e 

oficios, circulares do MEC, fixam cotas anuais de gasolina, óleo diesel, 

lubrificante e querosene para veículos, caldeiras, geradores e motores, 

cobrando relatórios mensais; 2) o número e o tipo de veículos são fixados pelo 

MEC. Qualquer substituição, independente do motivo, exige autorização 

ministerial; 3) a presença de docentes em atividades acadêmicas no exterior, 

mesmo que sem ônus para o Governo, exige um absurdo de papeladas e 

assinaturas, inclusive do Ministro da Educação; 4) os recursos fmanceiros 

orçamentários são integralmente indexados aos elementos de despesa, 

impedindo sua utilização mais racional. 

A questão orçamentária é a forma mais significativa de controle 

da universidade pelo Estado. Segundo Scwartzman (1991) os recursos do 

Tesouro são repassados em rubricas específicas, sem possibilidade de 

intercambiação. Assim, por exemplo, não é possível transferir recursos 

alocados no pagamento de pessoal para a compra de equipamento e vice-versa. 
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A racionalidade do dirigente universitário está em pelo menos manter o 

montante da sua folha de pagamento e, se possível, aumentá-la. 

Schwartzman ( 1991) aponta ainda outras consequências da 

rigidez orçamentária. Uma delas é a que diz respeito à alocação de recursos. 

Uma vez orçado, o recurso deve ser gasto, mesmo que sua necessidade tenha 

se extinguido. Outra fonte de distorção é a distribuição interna de recursos. 

Nas universidades existe apenas uma única conta bancária que é gerida pela 

administração central. Ao distribuir os recursos orçamentários pelas suas 

unidades ou centros, cria-se uma situação .em que o crédito das unidades não 

costuma ser defendido da inflação. Esta é uma situação que gera grande 

instabilidade e dificuldade de planejamento para as unidades, que se colocam 

numa situação de extrema dependência da administração central. 

Além disso, como acentua Dallari ( 1984) o Governo procura dar 

à universidade a participação menor possível no orçamento da União, apenas o 

necessário e suficiente para que elas sobrevivam, forçando desta forma , as 

universidades a tentarem obter mais recursos por seus próprios meios, 

especialmente pela venda de serviços. 

Assim, em relação à autonomia fmanceira, tão almejada por toda 

a comunidade acadêmica, caberia citar algumas questões quanto à sua 

ausência, formuladas por Rebelatto (1993). Para o autor: "Como 

operacionalizar um alto envolvimento da universidade com a comunidade se a 

decisão sobre as formas de aplicação dos recursos são tomadas por pessoas (ou 

órgãos) que não participam do cotidiano da universidade com esta mesma 

comunidade ? Como administrar conflitos internos que geralmente exigem 

investimentos se o grau de interferência é limitado, em função da máquina 

administrativa centralizada existente ? Como atender com agilidade as 

questões emergenciais se até uma decisão sobre quais e quantos veículos de 
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transporte comprar depende de autorização de instâncias que não vivenciam o 

dia-a-dia da instituição ?" 

Quanto à autonomia didática, a indagação de Gianotti ( 1986) é 

elucidativa. Para ele "Como pleitear a autonomia didática das universidades se 

para garantir a homogeneidade dos cursos e a qualidade do ensino, o Conselho 

Federal de Educação acorre para regulamentar a escola e editar um currículo 

mínimo? 

Além de todos os pontos levantados anteriormente, Fávero 

(1989) aponta ainda outras questões que .continuam provocando a crise das 

universidades: 

- crescimento desordenado e até desestimulado de universidades 

e, sobretudo, de escolas isoladas, aliado ao acelerado processo 

de privatização do ensino superior no país; 

-crescente obrigação do Estado em relação à Educação; 

falta de estabilidade orçamentária nas instituições 

universitárias; 

- falta de transparência de informações que não permite ver com 

clareza a efetiva alocação de verbas entre diferentes centros, 

unidades e programas numa mesma universidade; 

- descompasso entre as pesquisas produzidas nas universidades e 

as exigências tecnológicas do país; 

- fragilidade e descontinuidade dos programas de ensmo e 

pesquisa, contribuindo para dificiências cada vez maiores na 

formação profissional dos alunos; 

- desvalorização da atividade docente que se reflete nos baixos 

salários; 

-traços de corporativismo; 
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- ausência de participação mais efetiva por parte da comunidade 

acadêmica nas decisões e no desenvolvimento da instituição. 

Além disso, trata-se de uma universidade mal aparelhada, com 

laboratórios ineficientes e bibliotecas paupérrimas (Gianotti, 1985). 

Acrescenta Demo ( 1994) que "nosso modelo de universidade, de 

modo geral, corresponde a um misto de obsolescência e ineficiência, que o 

toma representativo sobretudo do passado". 

Portanto, segundo Fávero (1.989), a universidade continua em 

crise e em crise profimda. "Está em crise por ter uma estrutura de poder 

centralizadora e conservadora; pela falta de competência profissional de 

muitos dos que nela trabalham e pelo seu descompromisso em fazer valer 

interesses mais fimdamentais da sociedade. Está em crise pelo imobilismo de 

dirigentes universitários e pela sua incapacidade de, em muitos momentos, 

fazer-se representar solidamente junto à sociedade civil e ao Estado". 

Está em crise pela falta de consciência de sua missão histórica e 

pela impotência para encontrar um termo médio ou saída unilateral de 

superação de suas tensões (Fernandes, 1976). 

Ao longo dos anos, as coisas se acomodaram de tal forma, 

sustentado pelo que prevêem os regimentos, os costumes e praxes, pelo modo 

e ritmo de fimcionamento dos serviços, pelas informações armazenadas e 

transmitidas, que o sistema como um todo ficou resistente às mudanças 

(Mattos, 1987; Machado, 1991). 

Assim , a universidade com todas as suas contradições internas, 

com todos os seus problemas, com toda a sua crise, caminhou para um estado 

de inércia, de estagnação, enfim, um estado de paralisia crônica (Gianotti, 

1985; Dallari, 1985; Machado, 1991). 
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Algumas Conclusões 

A análise do processo de criação e transformação das 

universidades, desenvolvida anteriormente neste capítulo, nos revela as fortes 

pressões que sofreram tais instituições, no decorrer dos tempos, sobretudo por 

parte do Governo Federal. 

Um resumo dos principais fatos é importante para se situar 

melhor a questão. 

Desde o Império percebe-se a existência de escolas superiores 

controladas pelo Estado. No entanto, apesar deste controle, até o fmal da 

década de 30, o ensino superior brasileiro era bastante desarticulado, sendo as 

universidades até então existentes, estruturadas como aglomeração de escolas 

profissionais. 

É somente a partir de 1942, com o regime de Vargas e através da 

promulgação de várias leis orgânicas, que o Governo começa a se preocupar 

mais com a reformulação do ensino superior. No entanto, as reformas foram 

paliativas e o ensino superior continuou seguindo a mesma tragetória com que 

vinha sendo desenvolvido. 

Em 1945, com a derrubada do Estado Novo e o mgresso do 

regime populista, o ensino superior se viu às voltas com um acelerado grau de 

expansão, aliado a um decréscimo na qualidade de ensino. 

A sociedade, durante toda as décadas de 50 e 60, inconformada 

com a situação vigente, começa a se articular no sentido de reivindicar 

reformas no ensino superior, sobretudo nas instituições universitárias vigentes. 

Na retaguarda das reivindicações, estava a experiência da criação da 
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Universidade de Brasília, cuJos princípios constituíam uma verdadeira 

revolução no sistema de ensino superior brasileiro. 

Em 1950, através de leis criadas por iniciativa do Congresso, o 

Governo federaliza várias instituições de ensino superior e cria também, via 

leis, outras tantas instituições. 

Na década de 60, as discussões sobre a reformulação no ensino 

supenor ganham maior expressão através de movimentos articulados por 

intelectuais, cientistas e estudantes de todo o país. 

Porém, em 1964, é instalado. o regime militar no país, de caráter 

estritamente autoritário, cujo alvo mais imediato de repressão, foi a 

universidade e o movimento estudantil. A preocupação principal do novo 

Governo com a educação no país, era neutralizar as atividades políticas que 

ocorriam no interior dos "campi". Para isto, leis foram criadas e enviadas ao 

Congresso para aprovação, regulamentando sobretudo a representação 

estudantil. 

Ao mesmo tempo em que se reprimia o movimento estudantil, o 

Governo dedicou-se também em planejar uma reestruturação para o ensino 

superior no país. Assim, numa tarefa confiada a um pequeno círculo, 

cuidadosamente escolhido e designado pelo Governo Central, iniciam-se os 

trabalhos para a implantação de uma reforma universitária no Brasil. Através 

de acordos e convênios com organismos internacionais, notadamente 

americanos, estudos foram realizados e propostas foram apresentadas para a 

reestruturação do ensino superior. 

Nos anos de 1966 e 1967, como resultado da emergência de um 

novo movimento estudantil no sentido de melhorias no sistema de ensino 

superior , o Governo edita dois decreto-leis, que estabeleciam os princípios e 

normas para a reestruturação das universidades. 
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Como o movimento· estudantil se acentua, em 1968, o Governo 

cria através de um outro decreto-lei, um Grupo de Trabalho, encarregado de 

implantar uma reforma universitária no Brasil. O resultado deste Grupo de 

Trabalho se transforma em Lei ( Lei 5540/68), e o Estado implanta, então, a 

dita reforma. 

É assnn que em nome da modernidade, da eficiência e da 

racionalidade técnica, o Governo implantado em 64, impõe a todas as 

universidades do país um modelo único, padronizado de reorganização, 

desconsiderando as reais necessidades, cru::acteristicas e contextos regionais de 

cada instituição. Todas as universidades, então, mantidas através de recursos 

do Governo Federal, pressionadas a atenderem o que determinava os ditames 

governamentais, assumem novas estruturas e procedimentos organizacionais 

padronizados. 

Esta situação, de pressão em direção à homogeneização é 

explicada pelos institucionalistas, através do conceito desenvolvido por 

DiMaggio and Powell (1983), de isomorfismo coercitivo. 

Segundo tais autores, determinados setores ou campos 

organizacionais contém agentes ambientais suficientemente poderosos para 

impor formas estruturais e/ou práticas sobre organizações que lhe são 

subordinadas. Entre os agentes detentores deste poder se situaria o Estado, que 

exerceria tal pressão através principalmente de dois artificios: regulamentos e 

mecanismos de recompensa e sanção. 

O primeiro viria através de ampla legislação e proliferação de 

regras, regulamentos e controles burocráticos enquanto o segundo, através da 

distribuição de recursos (Zhou, 1993 ). 

As organizações, por seu turno, temerosas da perda de recursos e 

legitimidade, acabam por se conformar às regras e crenças institucionalizadas 

e passam a reproduzir estruturas organizacionais, tomando-se isomórficas ao 
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seu ambiente e, assim garantindo a sua sobrevivência (Meyer and Rowan, 

1977; DiMaggio and Powell, 1983). 

Assim, em todas as universidades mantidas pelo Governo, foram 

criados, como precomzava a lei, inúmeros órgãos acadêmicos e 

administrativos tanto à nível de administração, central quanto setorial, com 

funções deliberativas e executivas. 

A cátedra foi substituída pelo departamento, neste congregando 

todos os professores pertencentes a uma mesma área de conhecimento. 

O sistema de ensino foi alterado, substituindo-se o sistema 

seriado pelo sistema de crédito e introduzindo a matricula por disciplina e o 

vestibular unificado, dentre as modificações. 

No entanto, conforme preconiza a teoria institucional, processos 

isomórficos e de conformidade não asseguram eficiência organizacional. 

Nas universidades, conforme. visto, a implantação da reforma, 

não levou aos resultados esperados de eficiência técnica, racionalidade e 

modernidade. 

A estrutura implantada mostrou-se complexa, com um excessivo 

número de órgãos deliberativos, uns se sobrepondo aos outros em termos de 

decisão, gerando conflitos de competência e a uma verticalização do processo 

decisório. Isto fez com que se gerasse nas universidades uma estrutura 

centralizada de poder, talvez como uma própria extensão da estrutura 

centralizada do Estado. 

A departamentalização, como demonstra Durham ( 1986), 

contribuiu para esse processo de centralização na medida em que, dividindo os 

departamentos entre Faculdades/Centros/Institutos, fragmentou a estrutura, 

fazendo com que a universidade passasse a se articular somente pela cúpula. 

Além disso com a reforma, as universidades se viram envoltas 

numa extensa gama de normas, leis, decretos, pareceres e portarias, geradas 
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pelo Governo Federal no sentido de regulá-las e dirigir o seu funcionamento, 

que acabou por tomá-las extremamente formalizadas. 

A centralização de poder aliada à uma extrema formalização, 

levou a que as universidade se tomassem extremamente burocráticas, rígidas e 

inflexíveis. 

Este fato é ainda melhor demonstrado quando se analisa os 

controles impostos pelo Governo Federal. 

No campo didático, o Governo através de prerrogativas dadas ao 

Conselho Federal de Educação (atualment~ extinto), passou a legislar e~ tomo 

da formação profissional do aluno, através da definição de currículos mínimos 

obrigatórios a cada curso, muitas vezes longe de atender aos requisitos 

mínimos necessários a formação em cada área. 

No tocante ao quadro de pessoal, o Governo instituiu leis, 

portarias, instruções dentre outros controles, determinando os procedimentos 

quanto à sua administração. Assim, contratações, número de vagas, 

promoções, sistema de remuneração, enfim, tudo o que diz respeito aos 

servidores passaram a ser determinados e autorizados pelo Governo Federal. 

O controle é ainda mais acentuado quando se analisa a questão 

orçamentária. Conforme argumenta Schwartzman ( 1991) os recursos do 

tesouro passaram a ser repassados em rubricas específicas sem possibilidades 

de intercambiação. Além do mais, tais recursos se tomaram, ao longo do 

tempo, extremamente escassos, insuficientes até mesmo para a própria 

manutenção das universidades. 

O que se constata neste campo é uma tremenda irracionalidade 

na alocação de recursos e um controle exacerbado dos mesmos por parte do 

Governo, com reflexos imediatos na infraestrutura básica das universidades, 

onde instalações físicas tomaram-se bastante precárias, os laboratórios 

sucateados e as bibliotecas paupérrimas, dentre outras situações. 
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Em termos da escolha dos dirigentes, as universidades se 

encontram também presas a uma legislação centralizadora. Apesar dos 

Conselhos Universitários realizarem atualmente eleições diretas para a escolha 

dos seus gestores, estas eleições não são legitimadas pelo Governo. A 

legislação prevê para a escolha do Reitor e Vice-Reitor a elaboração de uma 

lista sêxtupla onde a escolha e a nomeação dos mesmos é feita diretamente 

pelo Presidente da República. 

Assim, segundo vários autores, a tendência centralizadora e 

controladora do Estado Brasileiro afetou sobremaneira o sistema federal de 

ensino superior, conduzindo as universidades à uma estrutura autoritária, 

centralizadora e burocrática, tomando-as menos eficientes, rígidas, inflexíveis 

e resistentes às mudanças (Vergara, 1988; Vahl, 1990; Machado, 1991; 

Durham, 1993 ). 

Segundo os teóricos institucionalistas, o processo de 

institucionalização pode levar as organizações a se tomarem estáveis ao longo 

do tempo, persistentes em sua forma, reproduzíveis e sustentáveis, como um 

resultado de conformidade às expectativas geradas institucionalmente e a um 

conjunto de padrões compartilhados (Meyer and Rowan, 1977; Zucker, 1983; 

Scott, 1987; Oliver, 1991). 

Acrescentam ainda Powell (1991) e Oliver (1992) que padrões, 

valores e atividades institucionalizadas podem levar as organizações a um 

estado de inércia estrutural e de resistência à mudança, pois eles modelam o 

comportamento de tal forma que os cursos de ação passam a ser vistos como 

corretos, naturais e legítimos. 

Nas Universidades Federais Brasileiras, pode-se argumentar, a 

estrutura, os valores e os procedimentos impostos pelo Governo, se 

introjetaram de uma certa maneira em seus membros, que levou a um certo 

acomodamento e benevolência em relação ao modo de funcionamento e 
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desenvolvimento das atividades. Este acomodamento é evidenciado, 

particulannente, pela ausência de qualquer tipo de mobilização por uma 

modificação na situação vigente. 

Além do mais, percebe-se que muitos dos problemas advindos 

com a implantação da reforma universitária foram acentuados, devido à 

própria postura dos membros que compõem a estrutura interna das 

universidades, formando na concepção de Masuch (1985) um círculo vicioso. 

Isto significa que, na tentativa de evitar consequências indesejáveis, os 

membros da organização passam a criar çertas atividades, que acarretam um 

canal de outras atividades que, por seu turno, acabam por reproduzir as 

consequências indesejáveis. 

À título de exemplo podemos citar a expansão desenfreada dos 

órgãos de atividades-meio. No intuito de cumprir o manancial de normas e 

regulamentos impostos pelo Governo, as universidades ampliaram seu quadro 

administrativo, criando vários órgãos e contratando mais pessoal técnico

administrativo. Além disso, para operacionalizar as diversas normas, outras 

foram criadas, ampliando assim o leque de normatização. Os profissionais 

destes órgãos, por consequência, passaram a ganhar uma importância 

inusitada, muitas vezes se sobrepondo e obstaculizando as atividades-fim, não 

por sua competência técnica, mas pelo fato de serem eles que entendem e 

administram as diversas normas. Assim, todo o funcionamento das 

universidades fica à mercê destes órgãos, acentuando a formalização, a 

centralização e a burocratização. 

Outro exemplo se refere à própria postura dos professores. Estes, 

desmotivados com a falta de perspectiva e, sobretudo, com os baixos níveis 

salariais impostos pelo Governo, passaram a trilhar caminhos independentes, 

alheando-se do que ocorre à sua volta. Com isso, abriu-se as portas para o 
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parasitismo com reflexos evidentes na qualidade do ensino e da precariedade 

das atividades de pesquisa e extensão. 

Agrava-se a isso o fato de que, com remunerações reduzidas, 

tomou-se dificil atrair pessoas qualificadas abrindo-se assim espaço nas 

universidades para que nela ingressassem profissionais mais interessados em 

fazer delas uma fonte de prestígio para consolidar engajamentos profissionais 

externos. 

Outro traço marcante evidenciado é o corporativismo que se 

impregnou em todos os grupos de inter~ssse e nos diversos segmentos da 

universidade. 

Segundo Buarque (1990) "o egoísmo com que muitos 

professores e funcionários defendem uma política de cargos e salários 

incompatível com a autonomia e a dinâmica de cada universidade, o 

preconceito com que os de uma linha idelógica tentam atrapalhar os que 

pensam diferente, ou ainda a convivência com que o conjunto dos servidores 

tolera a inoperância e a irresponsabilidade de muitos, são manifestações 

retumbantes do corporativismo." Acrescenta ainda o autor, que "muitos 

professores em nome da autonomia sem compromissos, repudiam critérios de 

avaliação, mecanismos mais rígidos de controle da carreira e a cobrança de 

resultados reais para a sociedade." 

Castro (1986), na mesma linha de Buarque (1990), argumenta 

que o movimento de igualitarismo prevalecente hoje nas Instituições traz um 

lado perverso, pois em nome da igualdade de oportunidades para os diferentes 

grupos que operam no âmbito da comunidade acadêmica "existe uma proteção 

implícita oferecida ao comportamento desleixado e incompatível com o 

funcionamento a longo prazo das universidades." 
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O mais grave, segundo Gianotti ( 1990) é que "a Universidade 

Brasileira está congelada, incapaz por si mesma de enfrentar os vícios que a 

corrompem. " 

Assim, diante das argumentações apresentadas, pode-se concluir, 

preliminarmente, que as Universidades Federais Brasileiras parecem estar 

vivenciando o que Whetten (1980a) denominou de declínio como estagnação. 

De acordo com a definição proposta por este autor, organizações burocráticas, 

formalizadas, centralizadas e impregnadas de sentimentos de complacência, 

tomariam-se estagnadas, resistentes às m~danças e, portanto, incapazes de se 

adaptar às contingências ambientais. 

As Universidades Federais Brasileiras, como a análise 

demonstra, tem apresentado as características propostas por Whetten. 

No entanto, para que se possa afirmar com exatidão esta 

situação, faz-se necessário complementar a análise aqui desenvolvida com os 

resultados da pesquisa de campo realizada junto a docentes de Universidades 

Federais Brasileiras, onde se procurou detectar a presença de atributos 

organizacionais disfuncionais, defmidos na literatura como sendo típicos de 

organizações declinantes. 
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CAPÍTULOS 

UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS : 
UMA VISÃO DA REALIDADE 

A literatura sobre declínio organizacional sugere que, 

organizações que se encontram nwna situação de declínio, apresentam em seu 

interior, como consequência, certas características 
. . . 

orgamzac10mns 

disfuncionais, que comprometem seu desempenho e efetividade. 

O presente capítulo visa, portanto, a apresentar os resultados da 

pesquisa realizada junto a docentes de Universidades Federais Brasileiras, 

onde se procurou detectar a presença de certos atributos organizacionais 

disfuncionais tipificados na literatura como sinais ou indicadores de declínio. 

Para wna melhor compreensão, os resultados serão apresentados 

de acordo com as variáveis definidas na metodologia e as questões 

correspondentes no roteiro de entrevistas. 

Assim, o capítulo está dividido em 04 ( quatro) partes, a saber: 

visão geral a longo prazo, resistência à mudança, envolvimento e 

legitimidade. 
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Visão Geral e a Longo Prazo 

A primeira questão dirigida aos docentes, foi em relação à sua 

visão de uma universidade moderna. 

Na percepção quase unânime dos respondentes, independente da 

Universidade pesquísada, uma universid~de moderna é aquela totalmente 

integrada à comunidade na qual está inserida. Deve ser dirigida para o 

atendimento da demanda social, atuando no tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Ela deve ser ágil, dinâmica, acompanhando as tendências em termos sociais, 

políticos, econômicos e tecnológicos e, tendo o homem como a razão do 

progresso. 

Observa-se, pelos depoimentos, que este conceito de 

universidade é aquele almejado pelos respondentes, não correspondendo 

necessáriamente à realidade vivenciada. 

Alguns depoimentos ilustram esta questão: 

"Uma universidade moderna tem que interagir diretamente com 

a sociedade ... O contribuinte tem que ter projetos de prestação 

de serviços e desenvolvimento tecnológico. A nossa universidade 

não faz isso porque existe uma resistência do pessoal 

tradicional. " (Univ. B) 
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"Integrada à comunidade e que acompanha as tendências em 

termos sociais, políticos. Que não seja estanque. A Universidade 

"D" está engatinhando neste aspecto. Ela ainda 

integrou muito bem com a comunidade. " 

não se 

"Conectada com a realidade, com critérios de produtividade 

mais claros e sérios, trabalhando a interdisciplinaridade 

organicamente, o que não vem acontecendo. "(Univ.E) 

"Que possibilite a realização de pesquisa, ensino e extensão. 

Cumprir melhor sua função na sociedade. Trabalhar em função 

da maioria da população". (Univ.A) 

Além do fator integração com a comunidade, um grande número 

de entrevistados apontou aspectos estruturais e administrativos eficientes, 

como essenciais à uma universidade moderna. 

"Uma universidade moderna deve ser mais descentralizada 

administrativamente, com maior autonomia dos departamentos e 

centros e o mínimo de burocracia possível. " (Univ. G) 

"Deveria ter autonomia financeira, pudesse conduzir políticas 

de pessoal... autonomia para se ter um currículo dinâmico. " 

(Univ.F) 
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"Deve ter uma estrutura ágil, descentralizada, com um número 

maior de doutores. Falta muito a base administrativa. Os 

técnicos administrativos são falhos, falta compromisso das 

pessoas envolvidas." (Univ. A) 

"Uma universidade moderna deve oferecer condições adequadas 

de trabalho. Falta infra-estrutura." (Univ. E) 

Pela análise dos discursos, pode-se concluir que as 

Universidades Federais Brasileiras nãq se enquadram nos conceitos de 

universidade moderna levantados. 

Pode-se dizer, com base nos dados coletados, que falta às 

universidades agilidade, dinamismo, flexibilidade, infra-estrutura e sobretudo 

liberdade para experimentar novos métodos e processos, novos rumos e 

perspectivas, na busca de soluções para as necessidades do país e da 

comunidade na qual está inserida. 

Em termos da forma organizacional assumida pelas 

universidades, a maioria dos entrevistados vê a forma colegiada como a mais 

adequada. Consideram-na como a mais democrática, devendo o papel dos 

colegiados ser ainda mais reforçado. 

No entanto, quando questionados sobre a divisão em 

departamentos/cursos/faculdades ou institutos, as opiniões foram um pouco 

divergentes, porém prevalecendo uma opinião negativa quanto a este tipo de 

estrutura. 

Dentre os aspectos negativos levantados, ressalta-se o caráter 

burocrático e moroso das decisões. Muitos acreditam que a estrutura está 
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ultrapassada, obsoleta e arcaica, provocando uma acentuada especialização e 

fragmentação. 

situação: 

demais: 

Alguns depoimentos são importantes para exemplificar esta 

''A estrutura não funciona bem; é muito morosa, numerosa e 

burocrática. Os processos ficam parados ... "( Uni v. A) 

"Como toda universidade brasileira é extremamente 

burocratizada ... a estrutura é piramidal e se tem a sensação de 

que as pessoas não sabem aonde querem chegar ... " Uni v. C) 

''A estrutura é mastodôntica e arcaica. Ineficiente, desperdício 

absurdo de dinheiro. Não existe cobrança. Tudo demora muito 

tempo para se resolver." (Univ. G) 

É importante ressaltar um depoimento que se sobressai aos 

"Somos filhos da reforma de 68, protótipos da ditadura. Reitoria 

centralizadora escolhendo políticamente. Em 68, criou-se de 

tudo: Faculdades, Centros, Institutos, um monstro de mil faces. 

Separaram a estrutura administrativa da acadêmica para 

manter o poder em nível central e existirem várias maneiras de 

interferir no alunado ... " (Univ. D) 
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As opiniões quanto· a esta questão mantém um certo grau de 

similaridade entre todas as instituições pesquisadas. Apenas em uma 

universidade (G), houve um número maior de entrevistados que consideram a 

divisão adequada. 

Porém, mesmo considerando adequada, apontam certos 

problemas, como no seguinte depoimento: 

''A estrutura é adequada, mas o funcionamento é muito moroso. 

Isso atrapalha o desenvolvim.ento das propostas. " 

É importante destacar que todas as universidades pesquisadas 

mantém modelo semelhante de estrutura, tanto no que diz respeito à parte 

acadêmica quanto à parte administrativa. 

Um outro aspecto questionado, ainda dentro do tópico estrutura, 

foi em relaÇão aos órgãos de atividade-meio. Neste item, o interesse era 

identificar se os mesmos estavam bem dimensionados, por exemplo, para 

atender às atividades-fim da Universidade. 

As respostas permitiram identificar, uma insatisfação 

generalizada quanto aos serviços de apoio das Universidades. 

Segundo a visão dos entrevistados, os órgãos de atividade-meio, 

não estão bem dimensionados. Em alguns setores existe tanto excesso de 

pessoal quanto de equipamentos e materiais, enquanto em outros há carência 

em todos os sentidos. 

No entanto, as críticas ficaram centradas no pessoal técnico

administrativo. Há praticamente um consenso geral de que, além do excesso de 

funcionários, estes não estão preparados. Falta-lhes, segundo os informantes, 

treinamento específico, responsabilidade, comprometimento e competência. 
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Além disso, os servtços são insatisfatórios e há um certo 

acomodamento causado, principalmente, pela estabilidade adquirida. 

Esses dados podem levar à conclusão de que, embora a forma 

colegiada seja bem aceita, o funcionamento das universidades é marcado por 

wna rigidez burocrática e um processo decisório bastante moroso. Vê-se, 

claramente, que existe uma deformação no que diz respeito à qualidade e 

eficiência dos serviços de apoio, notadamente causada por falta de estímulo e à 

uma desvalorização da qualificação formal e da competência em relação aos 

recursos humanos. 

Na questão referente ao processo decisório pode-se constatar, 

pela maioria dos depoimentos, que as decisões em relação aos recursos 

humanos, fmanceiros e materiais são tomadas pela Reitoria, 

independentemente do tipo de Universidade e do tipo de decisão. 

Quanto ao aspecto de ensino, percebe-se à primeira vista, que há 

um certo grau de autonomia nos órgãos de base, como o departamento e o 

colegiado de curso, em todas as universidades pesquisadas. No entanto, uma 

análise mais acurada demonstra que, esta autonomia quando existe é relativa, 

pois tais decisões estão sujeitas à aprovação em instâncias superiores. 

''As decisões no que se refere ao aspecto de ensino são sempre 

tomadas no departamento e o Decano aprova estas decisões." 

(Univ. A) 

"Em relação ao ensino, todas as articulações são feitas no 

departamento, depois passam para a congregação da unidade e 

então para a reitoria." ( Univ. B) 
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''As decisões em . relação ao ensino são sugeridas e 

fundamentadas por câmaras departamentais. Estas depois são 

encaminhadas para a diretoria da escola, que por sua vez 

encaminham para os pró-reitores, que encaminham aos 

colegiados superiores. "(Univ. F) 

É interessante observar, pelos dados, que raramente o colegiado 

de curso foi mencionado como o responsável pelas questões de ensino, sendo 

que este foi definido pela Reforma Unive!sitária, como o órgão principal no 

cumprimento das funções primordiais da vida acadêmica das universidades. 

Um outro aspecto também a salientar é em relação à cadeia 

decisória, ou seja, um órgão de instância inferior sempre depende da 

aprovação de um órgão de instância superior, para executar suas atividades. 

Pode-se afirmar que esta situação, além de levar a um alto grau 

de centralização, pode levar também a uma duplicação de meios para o 

mesmo fim, a partir do momento em que um órgão está sempre revendo a 

decisão de outro órgão. 

Quanto à comunicação das decisões e à participação de docentes 

nos órgãos colegiados superiores, a maioria dos entrevistados não soube 

responder. Pelas respostas de alguns poucos, pode-se verificar que as decisões 

são comunicadas através de oficios e que a representação dos docentes nos 

órgãos colegiados superiores, apesar de existir, é bastante limitada. Porém, em 

relação a esta última questão, existem dados mais precisos que serão 

apresentados posteriormente. 

De uma maneira geral, pode-se concluir pelo que foi apresentado 

até o momento que, o processo decisório nas Universidades é centralizado, 

cabendo à administração superior a responsabilidade fmal sobre os destinos da 

Instituição. 



144 

No aspecto formalização, a percepção da grande maioria dos 

entrevistados, é a de que existem muitas normas e que estas frequentemente 

atrapalham o desenvolvimento das atividades, tomando-se num certo sentido, 

maléficas. 

Segundo alguns depoimentos: 

"Existem muitas normas, isto é um entrave. Existe um furor 

legislativo ... "(Univ. E) 

"Tem regra para tudo. Parece meio emperrada, muito sem 

inovação ... O serviço agarra demais. As coisas acabam andando 

muito lentas" (Univ. A) 

"Existem muitas normas e o problema é que elas estão sempre 

mudando... Não há planejamento. Perde-se muito tempo com 

papel." (Univ.B) 

O que se percebe pelos diversos depoimentos é que a 

multiplicação de normas, muitas vezes desnecessárias, gera um aparato 

burocrático excessivo, praticamente encarregado de verificar o seu 

cumprimento. 

Pode-se argumentar que este processo de regulamentação, aliado 

à uma forte centralização de autoridade e à ineficiência dos órgãos de apoio, 

como visto anteriormente, pode gerar consequências muito negativas para as 

Universidades, colocando-as numa camisa de força e impedindo-as de se 

adaptar e responder com agilidade e flexibilidade às contingências ambientais. 
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Neste sentido, foi unânime entre os entrevistados a necessidade 

de mudanças no funcionamento das Universidades. Os aspectos onde as 

mudanças se fazem mais necessárias, segundo a percepção dos informantes, 

são no ensino e na parte administrativa. 

Em relação ao ensino, os pontos citados são: mudanças nos 

currículos, adequando-os às necessidades do mercado e à realidade do país e, 

mudanças na metodologia de ensino e postura do professor. 

Quanto às mudanças administrativas, os itens que mrus se 

sobressaíram foram: redução da estrutura e~:dministrativa, isto é, decréscimo no 

número de níveis hierárquicos e número de cargos, descentralização do poder, 

melhoria da infra-estrutura básica, maior treinamento do funcionários da parte 

administrativa e quebra da estabilidade para os servidores. 

Quanto às mudanças necessárias na unidade, os resultados são 

onnssos, ou seja, a maioria absoluta dos entrevistados não respondeu à 

questão. 

No entanto, cerca de 68% dos docentes disseram existir algum 

tipo de planejamento em suas unidades, em termos de mudanças e inovações. 

No geral, dentre os projetos existentes pode-se citar: planejamento de 

informática, mudança de currículo, planejamento acadêmico e planejamento 

estratégico. 

O interessante a observar é que os projetos são excludentes, ou 

seja, se um departamento possui um planejamento de mudança de currículo, 

não possui qualquer outro tipo de planejamento e, assim por diante. 

Quando se analisa as respostas por Universidade percebe-se, por 

exemplo, que existe uma Universidade onde predomina mais a ausência de 

planejamento do que a presença e este, quando existe, diz respeito apenas ao 

planejamento acadêmico, isto é, alocação de disciplinas, calendário, etc. 
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Cumpre notar que esta Universidade, a qual denominamos de 

Universidade B é uma das maiores e mais antigas das Universidades 

Brasileiras. 

Em relação às mudanças curriculares, estas são mais frequentes 

em apenas duas universidades, a Universidade "C" e a Universidade "G", 

enquanto o planejamento estratégico está sendo desenvolvido, praticamente, 

apenas na Universidade "F". 

Cumpre também destacar que na Universidade "E", há ausência 

total de planejamento, enquanto na l.Jniversidade "A", a metade dos 

departamentos afrrma que existe algum tipo de planejamento, enquanto a outra 

metade afirma o contrário. 

Em uma única Universidade (C), percebe-se uma prática mais 

constante em relação ao planejamento, porém, como já dito, tal planejamento 

se refere apenas às mudanças de currículo. 

Um dado importante, retirado dos depoimentos, diz respeito à 

formalização da atividade de planejamento. Na grande maioria dos 

departamentos onde existe a atividade de planejamento, nota-se que as mesmas 

estão sendo discutidas, não tendo sido sistematizadas ainda a nível de projetos. 

Conforme depoimento de um entrevistado: 

"Existem questões pontuais sendo discutidas, mas projeto global 

não existe nenhum ... " 

Portanto, pode-se argumentar com base em tais dados, que a 

prática do planejamento a longo prazo, em termos de mudanças e inovações, é 

ainda incipiente nas Universidades, apesar da afirmativa dos docentes quanto à 

sua existência. 
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Em termos de recursos hwnanos observa-se que, no geral, o 

planejamento quando existe, diz respeito mais à capacitação de pessoal (50%) 

do que à expansão (16,6%). 

As razões para os baixos índices de existência de planejamento, 

para expansão do quadro de pessoal, são apontadas através dos seguintes 

depoimentos: 

"Tudo depende do Governo Federal... O quadro está fechado ... " 

"O Governo não permite... Tudo fica atrelado às possibilidades 

oferecidas pelo MEC e pela Reitoria. " 

As vagas são definidas pelo MEC e controladas pela reitoria, o 

que dificulta qualquer planejamento. 

Cwnpre destacar que em boa parte dos departamentos (33.4%), 

das diversas universidades, não há qualquer planejamento, quer para 

capacitação, quer para expansão. 

Nota-se, novamente, por estes dados que a prática do 

planejamento ainda não tomou corpo no interior das Universidades. 

Um outro aspecto objeto de investigação, foi quanto à 

dificuldade ou não, das Universidades, na atração de pessoal mais qualificado 

para compor o seu quadro. Os dados coletados quanto à esta questão, 

permitiram identificar que para 65% dos departamentos pesquisados, existem 

dificuldades na contratação de docentes. Dentre as razões apontadas, o salário 

atuahnente pago nas Universidades é o grande responsável, sendo citado por 

64.10% dos informantes que afirmaram a existência de dificuldades. A falta de 

profissionais qualificados no mercado e a inexistência de vagas, foram outras 
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razões levantadas, porém com menor frequência, 28,2% e 7, 7%, 

respectivamente. 

Numa análise individualizada de cada Universidade, percebe-se 

que na Universidade "B", a maior incidência de respostas recaiu sobre a não 

existência de dificuldades. E, diferentemente dos resultados globais, onde 

existe dificuldade, a razão não repousa na questão salarial e sim na ausência de 

profissionais qualificados no mercado. Esta razão, também foi apontada por 

alguns departamentos de outras universidades, mas não é significativa a nível 

do resultado global de cada instituição. 

Resta ainda salientar que, do total geral, 3 5% dos departamentos 

não vêm qualquer dificuldade na contratação de docentes com maior 

qualificação. 

Depreende-se portanto destes dados que, na mmona das 

Universidades pesquisadas, o grande vilão na contratação de docentes tem sido 

o baixo nível salarial. Além de maiores possibilidades de ganhos fmanceiros 

no mercado privado para os potenciais candidatos, existe ainda a questão de 

que, certas Universidades estão situadas em cidades onde o custo de vida é 

bastante elevado, em termos de moradia e alimentação, tomando impossível a

sobrevivência com o atual nível salarial. 

Esta situação, pode-se argumentar, além de inviabilizar a 

contratação de docentes, pode ameaçar a própria capacidade das universidades 

em reter o seu pessoal mais qualificado. 

Assim, como defme um entrevistado: 

"A carreira docente, no sentido financeiro, deixa de exercer 

qualquer atrativo ... " 
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Em reswno, os dados coletados para a variável visão geral e a 

longo prazo, nos indicam vários problemas relacionados ao modo de 

funcionamento das Universidades. 

Através da percepção dos entrevistados, pode-se concluir que, as 

Universidades hoje não estão cwnprindo a missão para a qual foram 

designadas. 

Em termos de sua atuação junto à sociedade, percebe-se wn forte 

distanciamento. Falta-lhes agilidade, flexibilidade, infra-estrutura básica e 

principalmente autonomia para articular a. pesquisa, o ensino e a extensão de 

forma a garantir o desenvolvimento da sociedade. 

Apesar da forma colegiada ser considerada como ideal, os dados 

indicam que o modelo estrutural adotado não é o mais adequado. A estrutura 

vigente revela wn alto grau de burocratização e lentidão no processo decisório. 

Some-se a isso, a ineficiência detectada na prestação dos serviços de apoio, 

reflexo de um corpo técnico-administrativo despreparado, acomodado e 

superdimensionado. 

Há que se destacar também, o elevado grau de centralização na 

tomada de decisões que, aliado a uma gama muito variada e volumosa de 

normas, totnam as universidades cada vez mais burocráticas. 

Quanto ao planejamento, percebe-se que questões de longo 

prazo, principalmente ligadas às mudanças e inovações, são negligenciadas. 

Somam-se ainda a todos estes aspectos, as dificuldades que as 

universidades vêm encontrando em atrair bons profissionais, resultado de uma 

desvalorização da carreira docente, refletida no alto índice de achatamento 

salarial. 
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RESISTÊNCIA À MUDANÇA 

Em relação a .esta variável, a prunerra questão levantada 

procurou identificar a periodicidade com que são feitas mudanças curriculares 

e a forma como as mesmas aconteceram. 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, os dados tiveram que 

ser agrupados em faixas, devido a heterogeneidade das respostas. Do total de 

entrevistados, 16.7o/o, não souberam respop.der por não se lembrarem da data 

ou por desconhecimento do assunto. 

O maior percentual encontrado, 31. 7o/o, foi em departamentos ou 

cursos que empreenderam reformas curriculares há mais de 1 O anos. É 

interessante observar que a quase totalidade das respostas, nesta faixa, estão 

situadas em apenas duas Universidades ("B" e "F"}. Vale a pena acrescentar 

que estas representam, da amostra selecionada, as maiores Universidades 

Federais Brasileiras e também as mais antigas em termos de criação. 

Nas demais faixas foi encontrada a seguinte distribuição: 

mudanças curriculares ocorridas a menos de O 1 ano até 03 anos:25% dos· 

departamentos; de 04 a 06 anos: 18,26% e de 07 a 09 anos: 8,32%. Pela 

análise dos dados não se percebe peculiaridades na distribuição. Há uma 

grande variação nas respostas, em termos de localização no tempo, 

independentemente da universidade pesquisada. 

Quanto ao segundo aspecto, ou seja, de que forma foram feitas 

tais mudanças, os dados demonstram que a maioria delas foi conduzida 

espontâneamente, por necessidades sentidas. 

No entanto, um dado chama a atenção. Nas duas Universidades 

onde as mudanças ocorreram há mais de 1 O anos, conforme descrito 

\. 



151 

anteriormente, estas foram feitas por imposição legal, ou seJa, por 

determinação do MEC. 

Estes dados sugerem que, com menor ou mator intervalo de 

tempo, com exceção das duas Universidades já mencionadas, ocorreram 

mudanças curriculares na maioria dos departamentos pesquisados e, estas 

foram conduzidas espontâneamente, através de percepções ou estudos que 

indicavam a necessidade. 

No entanto, adaptações curriculares periódicas, não são 

frequentes para a maioria dos depart~entos. A introdução de novas 

disciplinas no currículo, quer como optativas quer como obrigatórias, só são 

efetuadas quando há uma reformulação geral no currículo. 

Como declara um entrevistado: 

''A não introdução de novas disciplinas reflete a distância que 

existe hoje entre a novidade e a sua aplicação no contexto de 

ensino." 

Uma das razões alegadas pelos entrevistados, para que a 

introdução de novas disciplinas não aconteça, é a falta de professores 

disponíveis para ministrá-las. Geralmente, o professor tem a sua carga horária 

definida e novas disciplinas, principalmente optativas, viriam sobrecarregá-lo. 

Interessante destacar que, normalmente nos departamentos onde 

existe a criação de novas disciplinas, estas são propostas e ministradas por 

professores que retomam de seus programas de capacitação. Os professores 

mais "antigos", são os que mais se recusam a oferecer tais disciplinas. 
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Um outro aspecto analisado foi em relação à reação dos docentes 

quanto à introdução de qualquer tipo de mudança. 

Nesta questão as respostas, no geral, ficaram extremamente 

equilibradas, isto é, 50% dos entrevistados afirmaram que não há resistência 

dos docentes em relação às mudanças propostas, enquanto os outros 50% 

aftrmam haver resistência. 

Variação nesta configuração é encontrada em 03 Universidades. 

Nas Universidades "A" e "D", o índice de resistência é maior, enquanto na 

Universidade "B", o índice de não resistên~ia supera. 

Percebe-se pelos depoimentos que, em alguns departamentos, 

onde não há resistência à introdução de mudanças, os professores são novos e 

estão desejosos em trabalhar. Alguns depoimentos comprovam esta questão: 

"O departamento possui majoritariamente pessoas jovens e 

doutores. O departamento tem tido facilidade em implantar 

mudanças."( Univ. B) 

"Sempre muito bem aceitas. O departamento é grande, mas o 

pessoal é novo. Como o pessoal é jovem estão sujeitos às 

mudanças. " (Univ.F) 

Por outro lado, a resistência surge em departamentos CUJO 

pessoal docente é mais conservador ou acomodado. Conforme certos 

depoimentos: 
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"Há resistência. A maioria dos professores são acomodados. Só 

os novos têm vontade de mudar. O perfil do departamento é de 

docentes mais velhos. "(Univ. A) 

"Os professores não aceitam mudanças. O docente brasileiro é 

corporativista e conservador. "(Univ. C) 

"Tem ataque, odeiam mudanças, principalmente as que fazem 

com que tenham que trabalha,r. "(Univ.D) 

Apesar do equilíbrio nas respostas quanto à reação dos docentes 

em relação às mudanças, os dados indicam que, a participação destes na 

elaboração de projetos para a realização das mudanças, é significativa. 

Do total dos entrevistados, 65% afmnam haver participação dos 

docentes, principalmente através de comissões. Mesmo em alguns 

departamentos onde a resistência é mais acentuada, percebe-se algum tipo de 

participação. 

No entanto, nota-se que esta participação é parcial. Em vários 

departamentos encontram-se depoimentos, onde os docentes afirmam que 

apenas 04 ou 05 pessoas participam das comissões e, que são sempre os 

mesmos a compor ditas comissões. Em outros, a participação é restrita às 

discussões nos Conselhos. Como ilustração: 

"No meu departamento, uma minoria participa dos projetos ... É 

sempre a mesma comissão que trabalha... As comissões são 

constituídas com os mais interessados em fazer. "( Univ B) 
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"Há participação. As discussões acontecem sempre nos 

conselhos." (Univ. D) 

Pode-se deduzir, por estes dados, que tanto existem 

departamentos onde os docentes são resistentes às mudanças quanto 

departamentos onde tal resistência inexiste. Porém, o grau de resistência varia 

dependendo do perfil dos docentes lotados nos departamentos. Em 

departamentos onde os professores são mais jovens, a tendência é para a busca 

de mudanças e inovações, enquanto . a resistência é encontrada em 

departamentos onde os docentes são mais velhos, mais conservadores e 

acomodados. Em termos de participação, denota-se que esta é fraca e restrita a 

poucas pessoas. 

Em termos de promoção de cursos extra curriculares, voltados 

para a comunidade, os dados indicam, no geral, que a maioria dos 

departamentos pesquisados (53,3%), dizem oferecer tais cursos. No entanto, 

somente duas Universidades ("F" e "G") se sobressaem neste aspecto, sendo 

responsáveis por 50% das respostas afmnativas. Nas Universidades restantes, 

a predominância é pela não promoção de tais eventos. 

Interessante observar que, nos departamentos onde existe esta 

atividade, o envolvimento dos docentes nas mesmas é baixo. Em média, do 

número total de professores dos departamentos, menos de 30%, ministram tais 

cursos. 

Em relação à cursos de pós-graduação lato senso 

(especialização), constata-se que, no geral, a maioria dos departamentos, não 

oferecem tais cursos. 

Porém, quando se analisa as Universidades separadamente, 

percebe-se que em três delas, Universidades "B", "D"e "F", a maioria dos 
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departamentos possuem cursos de especialização e estes são oferecidos 

regularmente, com periodicidade anual. 

Quanto aos cursos de mestrado e doutorado, os dados 

demonstram que um grande número de departamentos possuem tanto o curso 

de mestrado quanto o curso de doutorado, enquanto outros possuem apenas 

cursos de mestrado. Em apenas duas universidades, "C" e "D", foi encontrado 

um número maior de departamentos que não possuem nenhum tipo de curso 

strictu senso. 

Quanto à composição do coryo docente dos departamentos, os 

dados demonstram existir um número significativo de mestres e doutores em 

todos os departamentos. Em alguns, o número de doutores é mais expressivo 

do que o de mestres, enquanto em outros esta tendência é inversa. 

Da amostra selecionada, dois departamentos se destacam pelo 

nível de titulação. Nestes departamentos, ambos situados numa mesma 

Universidade (Universidade "A"), 100% dos docentes são doutores, sendo que 

em um deles, todos os doutores já realizaram o seu programa de pós

doutorado. É oportuno acrescentar que a área de conhecimento deste 

departamento é nova, começando agora a despontar no Brasil. 

De todos os departamentos pesquisados, apenas um declarou não 

possuir em seu quadro, docentes com o título de doutor. No entanto, o número 

de docentes, neste departamento, com o título de mestrado é elevado. 

De uma maneira geral, docentes apenas com a graduação, 

constituem a menor parcela do quadro de docentes dos departamentos. Apenas 

em três departamentos, o número de graduados excede ao número de mestres e 

doutores. 

Assim, pode-se dizer de um modo geral que, as Universidades 

têm procurado manter em seus quadros pessoal qualificado apesar das 

dificuldades em relação à questão salarial. 
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Uma análise mais minuciosa, de cada departamento, cruzando os 

dados das questões referentes ao oferecimento de cursos, tanto de curta 

duração quanto lato e strictu senso, com os dados referentes à titulação de 

docentes, percebe-se que, na maioria dos departamentos onde não são 

oferecidos cursos de especialização e cursos de curta duração (extra 

curriculares), são oferecidos cursos de mestrado e/ou doutorado. Nota-se que, 

nestes departamentos, o percentual de mestres e principalmente de doutores é 

bastante elevado. 

Na maioria dos casos, os dep~amentos que não oferecem cursos 

de mestrado e doutorado, possuem um número reduzido de mestres e doutores. 

Mas, quando o número de mestre é suficiente, os departamentos oferecem 

cursos de especialização. 

F oi encontrado também um número significativo de 

departamentos onde o número de mestres e doutores é elevado e estes não 

oferecem sequer cursos extra curriculares, de curta duração. Estes 

departamentos estão localizados, principalmente nas Universidades "C" e "D", 

confirmando as observações feitas anteriormente. Por outro lado, encontra-se 

departamentos situados em outras universidades, notadamente na Universidade 

"F", com o mesmo perfil, ou seja, siginificativo número de mestres e doutores, 

que oferecem tanto cursos extra curriculares, quanto cursos de especialização, 

mestrado e doutorado. 

Um aspecto a destacar é que , o maior número de departamentos 

que oferecem tanto cursos de mestrado quanto cursos de doutorado, situam-se 

na Universidade "B", que representa, da amostra selecionada, uma das 

universidades mais antigas do país, conforme já foi argumentado 

anteriormente. 

No geral, pode-se concluir que o oferecimento de cursos, 

principalmente strictu senso, estão vinculados ao grau de titulação dos 
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docentes. No entanto, os dados demonstram que esta situação não é 

homogênea entre as Universidades e entre os departamentos. Nem sempre, 

departamentos com alto índice de titulação, estão propensos a oferecer tais 

tipos de cursos. 

Os dados também indicam existir uma preocupação dos 

departamentos com a qualificação do corpo docente. Em praticamente todos os 

departamentos pesquisados, existe um número significativo de professores 

afastados para programas de doutoramento. 

Quanto à média de idade qos mestres e doutores, os dados 

demonstram que 73% dos mestres estão na faixa etária que varia entre 30 a 40 

anos, enquanto 78% dos doutores na faixa entre 40 a 50 anos. Não foi possível 

identificar a época em que os mestres e doutores obtiveram sua titulação. 

Dessa forma, não se pode retirar qualquer conclusão à respeito deste perftl. 

Apesar das dificuldades encontradas na contratação de 

professores, como visto anteriormente, os departamentos têm tido uma 

preocupação q\lanto ao mínimo de qualificação necessária aos candidatos dos 

concursos públicos para docentes. Para a grande maioria dos departamentos, a 

qualificação mínima tem sido o mestrado (55%) ou o doutorado (31%). 

Apenas 14% dos departamentos que compõem a amostra exigem a graduação, 

como critério mínimo. No entanto, destes 4% exigem candidatos com os 

créditos de mestrado concluídos. 

Numa análise cruzada dos dados percebe-se que, em geral, nos 

departamentos onde a maioria dos docentes possuem o titulo de doutor, a 

qualificação exigida para os concursos tem sido o doutorado. 

Curioso é que geralmente, nos departamentos onde o índice de 

titulação é baixo, ou quase nulo, a qualificação exigida é a graduação. É 

interessante destacar o depoimento de um dos entrevistados cujo departamento 

se encontra nestas condições: 
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''Aqui no departamel'}tO ou abre concurso para auxiliar ou para 

adjunto, não tem muito senso. Mas, quando abre para adjunto, 

não aparece ninguém. Ai, em vez de abrir para mestre, abaixam 

logo para graduação. " 

Outro aspecto interessante a destacar revelado pelos 

depoimentos, é a dificuldade em se encontrar candidatos para os concursos, 

com o perfil exigido: 

"Em geral, o departamento exige o mestrado. O departamento 

quer doutor, mas não existe no mercado ... "(Uni v. F) 

"Exigimos o mestrado, mas nem sempre aparecem candidatos ... " 

(Univ. C) 

As razões desta situação são aquelas apontadas anteriormente, ou 

seJa, o baixo nível salarial das Universidades e a carência de profissionais 

qualificados no mercado. 

Entretanto, a renovação do quadro docente não é uma atividade 

frequente nos departamentos. A realização de concursos é esporádica e estes 

quando acontecem são para substituição de professores que se aposentaram ou, 

em alguns casos, que se demitiram. 

Em média, foram realizados nos últimos 04 anos um ou dois 

concursos, por departamento. 

Estes dados vêm confirmar o que foi dito anteriormente sobre 

expansão do quadro docente, ou seja, os departamentos não possuem 
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planejamento neste sentido pois, ~s vagas são delimitadas pelo MEC e este 

bloqueou há alguns anos a expansão das mesmas. Assim, os concursos só 

podem acontecer para substituição e não em decorrência de necessidades 

como: criação de novos cursos, acréscimo na demanda pelos cursos existentes, 

etc. Pode-se sugerir que esta situação pode bloquear a atuação dos 

departamentos, no sentido de desenvolvimento de novas atividades, além das 

existentes. Acréscimo de atividades implica em acréscimo de carga horária e, 

muitas vezes, os departamentos não dispõem de número suficiente de 

professores para executar as atividades des~jadas ou que lhe são exigidas. 

Um outro aspecto analisado foi em relação a programas de 

avaliação de docentes. Na grande maioria das universidades pesquisadas, com 

exceção apenas da Universidade "G", os entrevistados afirmam existir tal 

programa. Normalmente, a avaliação é feita pelos alunos, através do 

preenchimento de um questionário, preparado ou pelo professor, ou pela 

chefia, ou pelos diretórios de alunos. 

Na opinião dos informantes a reação dos docentes, em geral, tem 

sido de aceitação. No entanto, na realidade, verifica-se que estas avaliações 

não têm nenhum propósito. Os resultados são entregues ao próprio professor 

ou ao chefe do departamento nada sendo feito com os mesmos. 

Alguns depoimentos são úteis para demonstrar o processo: 

"Existe a avaliação e ela é bem aceita. O professor fez um pacto 

com os alunos para que a avaliação fosse positiva e isto fez com 

que a qualidade do ensino caísse assustadoramente nos últimos 

02 anos." (Univ. F) 

''A maioria aceita bem a avaliação ... O resultado só serve para 

leitura e conhecimento da pessoa. "(Univ. D) 
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"Preenche-se por cautela ou precaução. É inócua ... O resultado 

é o grande problema. Aparentemente, não é feito nada. " (Univ. 

C) 

"Existe. Ninguém reclama, então guarda-se a avaliação na 

gaveta". (Univ. A) 

Há que se destacar que apenas em uma universidade ("F"), os 

resultados de alguns departamentos são apr~sentados sob forma de relatórios ,e 

oferecem sugestões para os docentes trabalharem suas deficiências. Em 

outros, os resultados servem de suporte para a progressão horizontal na 

carrerra. 

De uma maneira geral, pode-se constatar que a avaliação, quando 

existe, é uma mera formalidade, não contribuindo em nada para a discussão e 

aperfeiçoamento de questões substanciais. 

Ao examinar a participação de docentes em congressos, observa

se que esta é unânime em todas as universidades pesquisadas. A grande 

maioria dos respondentes afirma que, os docentes participam de congressos 

tanto a nível nacional quanto internacional. Verifica-se que, em alguns 

departamentos, a participação em congressos internacionais é mais rara 

devido, conforme relatam, às dificuldades na obtenção de recursos fmanceiros. 

Porém, na Universidade "A" a participação é mais intensa, talvez devido à 

proximidade das mesmas em relação às fontes fmanciadoras. 

Questionados sobre a forma de participação, a maioria absoluta 

de todos os entrevistados afirma que a saída para congressos só é possível via 

apresentação de trabalhos. A participação como ouvinte é inexistente. Isto 

acontece devido ao fato de que só se liberam recursos, como transporte e 
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diárias, se o docente apresentar trabalho. Os docentes que quiserem participar, 

como ouvintes, deverão arcar pessoalmente com os próprios custos. 

Deve-se destacar o fato de que, os congressos normalmente têm 

uma programação onde nem todos os trabalhos podem ser selecionados para 

apresentação. Muitas vezes, não é pela qualidade de um trabalho que este 

deixa de ser selecionado e sim pela disponibilidade de tempo dentro da 

programação do congresso. Assim, a participação fica sempre na eminência de 

uma aprovação do trabalho, não garantindo a presença de todos os 

interessados. 

Um fato também comum em certos congressos é que, 

dependendo da área, procura-se prestigiar na seleção, trabalhos de pessoas 

com um maior destaque, o que inibe a participação de pesquisadores júniores. 

Assim, a exigência de apresentação de trabalhos, pode-se argumentar, tende a 

limitar a reciclagem dos docentes cujo congresso é uma das formas mais ativas 

e motivadoras. 

Resta ainda acrescentar que a participação dos docentes como 

palestrantes ou compondo mesas redondas, é praticamente inexistente entre os 

departamentos investigados. As razões para que este tipo de participação não 

aconteça, não foram explicitadas. 

Quanto à questão relativa a professores visitantes, constata-se 

que, de uma maneira geral, a maioria dos departamentos afrrmam recebê-los e, 

principalmente professores oriundos de universidades situadas em outros 

países. Normalmente, a vinda destes professores é fmanciada por órgãos de 

fomento como CNPq e CAPES. Muito raramente as universidades hospedeiras 

arcam com este tipo de custo. 

No entanto, apesar das respostas afirmativas, percebe-se que esta 

atividade não é muito rotineira. Geralmente, os departamentos recebem um 

professor a cada dois ou três anos. Alguns departamentos chegam a receber 
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um professor a cada 05 ou 1 O anos. Apenas dois departamentos se diferenciam 

desta situação. Em ambos, a média de professores visitantes é de oito por ano. 

· A alegação para este índice é de que os departamentos mantém convênios com 

universidades internacionais, sendo assim possível este tipo de intercâmbio 

com maior frequência. 

Porém, não são apenas estes departamentos que mantém 

convênios. Dentre os departamentos pesquisados, 63.3% afmnam possuí-los. 

Destes, a maioria são convênios com universidades nacionais e internacionais, 

sendo que entre estas últimas os convênios são celebrados com maior 

frequência. 

Há que se destacar que, os departamentos que mantém convênios 

com universidades internacionais são, em geral, os que possuem um quadro de 

docentes com nível maior de titulação (mestres e doutores, com predominância 

de doutores) e que mantém programas de mestrado e doutorado. 

No tocante à pesquisa, os entrevistados foram praticamente 

unânimes em afirmar que estas são desenvolvidas em seus departamentos. 

Apenas em dois departamentos foi encontrada uma resposta negativa à esta 

questão. 

O índice de professores envolvidos, nesta atividade, varia muito 

de departamento a departamento. Mas, a tendência geral é para uma baixa 

participação. No cômputo geral, o percentual de professores, por 

departamento, engajados nesta atividade ficou abaixo de 50%. 

Um maior envolvimento, com índices variando de 90% a 100% 

do total de docentes, foi encontrado naqueles departamentos onde o índice de 

titulação é mais alto e que possuem mestrado e doutorado. No entanto, os 

dados também revelam um número expressivo de departamentos onde o 

contingente de doutores e mestres é bastante elevado e o envolvimento em 

pesquisa é baixo, em tomo de 25% do total de docentes dos departamentos. 
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Faz-se necessário acrescentar que- em muitos destes departamentos o número 

de doutores representa 60% do total do corpo docente, sendo o restante do 

departamento composto, na sua maioria, de mestres. 

Um outro aspecto a destacar é que nestes departamentos, são 

oferecidos tanto o curso de mestrado quanto o curso de doutorado, o que 

supõe-se deveria existir um índice mais alto de pesquisas. 

Por outro lado, os dados também demonstram existir 

departamentos onde o índice de titulação é mais baixo (apenas mestres), onde 

inexistem cursos de mestrado e doutorarl;o, mas, mesmo com um grau de 

participação baixo, as atividades de pesquisa são desenvolvidas. 

De uma maneira geral, pode-se concluir em relação a este 

aspecto que, as pesquisas nas Universidades vêm sendo desenvolvidas, mas de 

uma maneira ainda modesta, dado o alto contingente de mestres e doutores 

encontrados nos departamentos. 

No que se refere às publicações, os dados demonstram que, em 

termos de livros, o índice existente é muito baixo. Do total dos departamentos 

pesquisados, 65%, afmnam não existir nenhum docente com livro publicado. 

Quando se analisa os departamentos onde os entrevistados 

afirmam a existência de professores com livros publicados, constata-se que o 

número é baixo, em tomo de 5% a 10%, o que representa, na maioria, um ou 

dois professores. Apenas num departamento, situado na Universidade "A" o 

percentual de professores com livros publicados atinge o total de 70%. _Neste 

departamento, já citado anteriormente, todos os professores são pós doutores. 

Já com relação a artigos publicados a tendência é inversa do que 

foi encontrada em relação aos livros. A maioria dos entrevistados, 57%, 

informou que no seu departamento, os professores possuem artigos. No 

entanto, percebe-se pelos dados que, no geral, o percentual de professores por 

departamento, que publicam artigos fica abaixo de 50%. 
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Uma análise mais pormenorizada desta questão, demonstra que o 

maior índice de professores que publicam artigos é encontrado nos 

departamentos onde existe o maior índice de titulação de docentes e onde 

existem programas de mestrado e doutorado. Estes dados apresentam 

exatamente a mesma tendência encontrada em relação ao desenvolvimento de 

pesquisas, assim como em relação à celebração de convênios internacionais e 

recebimento de professores visitantes. 

Quando se analisa os dados relativos à publicação de artigos 

conjuntamente com os dados relativos ao desenvolvimento de pesquisas, 

percebe-se algumas situações interessantes. Primeiramente, observa-se que em 

muitos departamentos os índices de pesquisa são muito mais altos do que o de 

publicação de artigos. Isto pode sugerir que os professores realizam pesquisas 

mas não divulgam seus resultados sob a forma de artigos. 

Uma outra situação encontrada entre 05 departamentos de 

Universidades distintas, foi a de um baixo índice (quase nulo) de professores 

engajados em pesquisa porém com um índice bastante elevado de publicação 

de artigos. Neste caso, pode-se supor que os artigos publicados não dependem 

e nem são vinculados à resultados de pesquisas. 

A situação mais comum encontrada, na ma1ona dos 

departamentos onde existe este tipo de participação, é a vinculação da 

pesquisa com publicação de artigos. Em muitos depoimentos encontra-se a 

seguinte afmnativa: 

"Os artigos são publicados pelos mesmos docentes que realizam 

pesquisa. " 

Desta forma, pode-se deduzir por estes dados que, de uma 

maneira geral, em termos de publicação de livros, a participação dos 
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departamentos tem sido mínima.· Em relação à publicação de artigos, apesar de 

sua existência na maioria dos departamentos, a participação, em termos do 

total de professores lotados nos departamentos, tem sido baixa. 

Normalmente, os artigos são mais frequentemente publicados por 

departamentos onde o nível de titulação dos docentes é maior, onde existem 

programas de mestrado e doutorado e pelos docentes que desenvolvem 

pesquisa. Assim, como na média geral, o número de pesquisas é baixo, 

conforme demonstram os resultados, o número de publicações também tende a 

ser baixo. 

Questionados sobre a solicitação de serviços/projetos/pesquisas 

por parte da comunidade externa, 88% dos entrevistados afirmam existir tal 

solicitação. Normalmente, em média, em todos os departamentos, são feitas de 

03 a 05 solicitações por semestre. Em alguns projetos há remuneração 

adicional para os professores enquanto em outros a remuneração tem sido em 

termos de doação de equipamentos para os departamentos. Para um grande 

número de departamentos não há qualquer remuneração adicional para os 

docentes. 

Um dado importante a destacar, revelado pelos depoimentos, é 

que em muitos departamentos existe este tipo de solicitação mas, os docentes 

alegam não poder atendê-las seja por falta de professor ou falta de 

disponibilidade de tempo. 

Assim, percebe-se que a participação dos docentes, mesmo onde 

a solicitação é atendida se revela, no geral, baixa. O percentual de professores, 

por departamento, envolvidos nesta atividade, em termos globais, fica abaixo 

de40%. 

Apenas em 20% dos departamentos pesquisados, o índice de 

envolvimento dos docentes nesta atividade é mais elevado, atingindo, em 

média, 60% do quadro total de docentes. Dentre estes, destaca-se um 
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departamento situado na Universidade "A", e já citado anteriormente por se 

destacar em vários aspectos analisados, onde 70%, dos docentes oferecem 

serviços à comunidade. 

Estes dados, aliados aos dados sobre ofertas de cursos extra 

curriculares ou de curta duração, conforme visto anteriormente, sugerem que a 

integração da Universidade com a comunidade tem sido bastante restrita. É 

importante lembrar que a maioria dos depoimentos, arrolados no ínicio deste 

capítulo, levantam a necessidade desta integração . Parece que, quando esta 

integração está ao alcance do próprio departamento, ou seja, em tomo das 

atividades que lhes são facultadas, estes se limitam, sobremaneira a realizá-las. 

Outro aspecto analisado nas Universidades pesquisadas foi em 

relação à infra-estrutura dos departamentos, em termos de equipamentos. 

Num primeiro momento procurou-se identificar o grau de 

informatização dos departamentos e a modernização dos equipamentos 

existentes. 

A maioria, 64% dos departamentos, possuem laboratórios de 

informática. Os equipamentos utilizados são 386 e 486, sendo que estes 

últimos em número mais reduzido. Do total de departamentos que possuem 

laboratórios, apenas 50% estão equipados com um número superior a 1 O 

máquinas. Os demais possuem, no máximo, seis máquinas, sendo que em 

muitos destes existem programas de mestrado e doutorado, que exigem um 

certo nível de informatização para desenvolvimento tanto de pesquisas quanto 

de atividades curriculares. Identifica-se também, pelos dados, a inexistência 

total de laboratórios de informática em diversos departamentos onde existem 

tais programas. 

Em termos de software, todos foram unânimes em afirmar que se 

utilizam dos programas mais modernos. Porém, não foram explicitados quais 

os programas utilizados. 
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Quanto à idade dos equipamentos percebe-se que, de uma 

maneira geral, estes foram adquiridos recentemente, com idade variando na 

faixa de 02 a 03 anos. 

Quanto à utilização dos laboratórios, os dados indicam que 

apenas 25% dos entrevistados, dos departamentos que os possuem, afmnam 

que os docentes do seu departamento utilizam o laboratório do seu 

departamento ou da unidade (Instituto/ Faculdade/Centro) . 

A maioria do total dos entrevistados, 51%, afmna que os 

docentes possuem micros em casa e, no~almente, utilizam estes micros para 

os seus trabalhos. 

Apenas em duas Universidades ("C" e "D"), encontra-se micros 

instalados nas salas de trabalho dos professores, sendo que apenas na 

Universidade "D", houve unanimidade quanto à presença de micros em todas 

as salas. 

Além da informática procurou-se também analisar os 

departamentos em termos de equipamentos gerais básicos como: salas 

individuais para professores, telefone direto, fax, etc. 

De uma maneira geral, a infra-estrutura dos departamentoss, 

segundo a visão dos entrevistados, é precária. 

A grande maioria dos docentes não possuem salas individuais de 

trabalho. Normalmente, as salas alojam, em média, 03 professores. Apenas na 

Universidade "B", encontra-se alguns departamentos onde todos os professores 

possuem salas individuais. 

Em termos de telefonia, constata-se que a mmona dos 

departamentos (54%), não possuem telefone direto. Existem ramais, instalados 

nas secretarias dos departamentos, ligados a um PABX central. Tais ramais 

não se estendem às salas dos professores. Apenas na Universidade "F", 

verifica-se a existência de telefone direto em praticamente todos os 
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departamentos, sendo que estes possuem também ramais ligados às salas dos 

professores. 

A maioria dos departamentos não possuem aparelhos de fax e, 

segundo os entrevistados, quando necessário utilizam o equipamento da 

unidade (Instituto/Centro/F acuidade). 

Com relação à rede Bitnet ou Internet, a tendência se mantém, ou 

seja, a maioria dos departamentos ainda não está interligada. 

Porém os dados apontam que, apesar de escassos, existem 

departamentos onde todos estes itens levan~ados estão presentes. Pela análise, 

não há demonstração de que tais departamentos sejam os mais produtivos, ou 

sejam aqueles que possuem docentes com elevado nível de titulação ou mesmo 

departamentos que possuam programas de mestrado e doutorado. Pelos dados 

coletados não foi possível identificar a razão destes departamentos serem 

melhor equipados do que outros, às vezes, situados dentro de uma mesma 

universidade. 

Apesar deste último aspecto considerado, pode-se afirmar que, 

no geral, a infra-estrutura dos departamentos deixa muito a desejar. Os 

laboratórios de informática, quando existem, são pequenos, não atendendo 

nem mesmo ao corpo docente. Estes preferem utilizar seus próprios 

equipamentos, instalados em suas residências. 

Em relação à infra-estrutura geral, nota-se total carência em 

equipamentos básicos como salas, telefones diretos, fax, redes Bitnet e 

Internet, dentre outros, que podem prejudicar o desenvolvimento das 

atividades dos professores, à medida que são equipamentos essenciais no 

cotidiano de qualquer organização. 

Em resumo, os dados coletados para a variável resistência à 

mudança, indicam que sob certos aspectos como adaptações curriculares, 
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promoção de cursos e serviços voltados para à comunidade, os docentes são 

mais resistentes. 

A resistência é menor, em termos de mudanças em geral, 

naqueles departamentos onde o corpo docente é constituído de pessoal mais 

JOvem. 

Quanto à titulação o corpo docente, de uma maneira geral, é bem 

qualificado e há uma preocupação constante em melhorar tal qualificação, 

demonstrada no índice de professores em capacitação e na exigência mínima 

requerida para os concursos. 

A presença de cursos de especialização, mestrado e doutorado 

está, na maioria dos casos, vinculada à existência de um quadro docente 

titulado. 

Em relação à participação em congressos percebe-se haver um 

grande interesse, mas esta participação é limitada pelas próprias Universidades 

à medida em que impõem como critério de saída para tais eventos, com 

patrocínio fmanceiro das mesmas, a apresentação de trabalhos. 

Professores visitantes são mrus constantes naqueles 

departamentos onde são celebrados um mruor número de convênios 

internacionais que, por sua vez, acontecem com maior frequência em 

departamentos onde o índice de titulação dos docentes é mais alto e onde se 

percebe a existência de programas de mestrado e doutorado. 

Quanto às atividades de pesquisa e publicação de artigos, a 

tendência tende a ser a mesma, ou seja, acontecem com maior frequência em 

departamentos onde o pessoal docente é mais qualificado e onde existem 

cursos strictu senso. Porém, a participação, em ambas as atividades, é bastante 

limitada. 
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Publicações de livros são raras e publicações de artigos 

geralmente acontecem pelos mesmos professores que desenvolvem pesquisas, 

que são em número bastante reduzido. 

Em termos de infra-estrutura percebe-se que tanto a nível de 

informatização quanto a nível de estrutura geral básica, os departamentos não 

se encontram em situação vantajosa. 

Apesar dos equipamentos de informática serem recentes, o 

número existente é insuficiente para fazer face às demandas tanto de ensino, 

quanto de pesquisa. 

Quanto aos equipamentos que compõem a infra-estrutura básica, 

os departamentos encontram-se em situação aquém da desejada, não possuindo 

o mínimo necessário para o desenvolvimento de suas atividades. 

ENVOLVIMENTO 

Em relação à esta variável, os dados procuraram identificar o 

grau de participação dos docentes em diferentes eventos da vida universitária. 

Geralmente, os departamentos realizam reuniões de trabalho. Na 

maioria dos departamentos, estas reuniões são realizadas quinzenalmente ou 

mensalmente. Os dados indicam que, a frequência de comparecimento dos 

docentes a estas reuniões, na maioria dos departamentos, é de mais de 70%. 

Alguns entrevistados colocam que a razão para o grande comparecimento é a 

de que: "Se não comparecer, corta-se o ponto." 
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Uma grande dificuldade apontada pela maioria dos entrevistados 

é no tocante à disposição dos docentes em se candidatarem aos cargos para 

Chefia de Departamento ou Coordenação de Curso. 

Dos departamentos pesquisados, 60% esbarram nesta 

dificuldade. As razões listadas podem ser sumarizadas através da apresentação 

dos seguintes depoimentos: 

"Há muitas dificuldades em encontrar candidatos. Dá muito 

trabalho e existe muita exigência em termos de reunião e 

atendimento burocrático. Além do mais, a gratificação é 

"pequena. "(Univ. B) 

"Muita dificuldade. Ninguém tem tempo, além das pessoas não 

quererem assumir responsabilidades. "(Univ C) 

''Há dificuldade pelo trabalho que dá. Lidar com pessoas é 

complicado, principalmente com colegas. "(Univ. F) 

"Há dificuldades pelo tipo de atividade. É desgastante, desvia a 

atenção, impede a reciclagem... Não há autonomia e a 

gratificação é pequena. "(Univ. A) 

Observa-se, pelos dados, que apesar de ser uma atividade 

trabalhosa, os entrevistados dirigem mais as suas reclamações para o baixo 

valor da gratificação inerente ao cargo de Chefe de Departamento. Segundo 

alguns entrevistados, há uma distorção violenta neste tipo de remuneração. 

Enquanto os cargos que compõem às atividades meio são remunerados com 
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wn valor elevado, os cargos inerentes às atividades fun (como o chefe de 

departamento e o coordenador de curso) são sub remm1erados, não motivando 

ninguém a assumi-los. 

Nota-se também pelos depoimentos que a atividade de 

coordenador de curso, tanto da Graduação, quanto da Pós Graduação não são 

mencionadas. Os entrevistados colocam o Departamento como o grande 

responsável pelas questões acadêmicas. 

O percentual do número de departamentos, em cada 

Universidade, que apresenta dificuldades . em encontrar candidatos para os 

cargos de chefia, se mantém constante em todas as universidades pesquisadas. 

Na composição dos órgãos superiores, identifica-se um número 

bastante elevado de participação entre os departamentos pesquisados. São 

raros os departamentos (13% do total) que não possuem representantes nos 

referidos órgãos. Alguns docentes participam como membros de Conselhos 

como: Ensino e Pesquisa e/ou Conselho Universitário, enquanto outros 

exercem cargos de confiança como diretorias, pró-reitorias ou assessorias do 

Reitor. 

O tipo de participação mais encontrado foi junto aos órgãos 

colegiados superiores. 

No entanto, quando se analisa a participação dos docentes nas 

suas associações de classe, observa-se que a tendência é inversa à apresentada 

anteriormente em relação à participação em órgãos superiores. Os docentes, na 

sua maioria (53%), não participam das reuniões e/ou assembléias promovidas 

por sua associação. Em algumas universidades, o índice de não participação é 

ainda mais elevado do que o apresentado no geral. As razões levantadas para a 

falta de participação podem ser ilustradas através dos seguintes depoimentos: 
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"Ninguém participa. A associação é dominada pela CUT e o 

departamento tem aversão. " 

"Ninguém tem interesse. As pessoas estão envolvidas em outras 

atividades ... O pessoal não se entusiasma com a associação. " 

É interessante também destacar que, nos departamentos onde 

existe a participação de docentes na associação, esta é limitada a um 

representante que nem sempre se candidata de forma espontânea. Por exemplo: 

"Possuímos um representante que se candidatou sob pressão. " 

''Aqui se faz um rodízio entre os professores. O representante é 

aquele que estiver com uma menor carga de trabalho. " 

Quanto à participação em comissões de trabalho, constituídas 

fora do departamento, apenas dois entrevistados de uma única Universidade 

(Universidade "F") abordaram tal questão, afirmando possuir representantes na 

CPPD. 

· Constata-se por estes dados que reivindicações, principalmente 

via sindicato e, atividades fora do âmbito do departamento, não interessam 

muito à maioria dos docentes. 

Por outro lado, internamente ao departamento, constata-se que a 

presença diária dos docentes, principalmente daqueles em regime de dedicação 

exclusiva, é garantida para 75% dos entrevistados. 
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Entretanto, nwna análise dos depoimentos, nota-se que a 

frequência dos docentes não é muito espontânea. Tal frequência, na grande 

maioria dos departamentos é controlada através de "ponto" sendo que a 

ausência deve ser justificada, sob o risco de desconto no salário. 

Nos departamentos onde os docentes não frequentam o 

departamento diariamente, a alegação dos entrevistados é de que os mesmos 

realizam seus trabalhos em casa, só comparecendo ao departamento no 

horário de suas respectivas aulas. 

A promoção de palestras com professores e/ ou convidados 

externos é uma atividade presente na grande maioria dos departamentos 

pesquisados. Apenas 10% dos entrevistados afmnam que tais eventos não 

ocorrem em seus departamentos. 

Normalmente, estes eventos são dirigidos tanto aos docentes 

quanto aos alunos. Mas, nem sempre se obtém o comparecimento de todos os 

docentes do departamento a tais eventos. Na maioria dos casos, o público é 

composto somente de alunos (51% das respostas), sendo a participação dos 

docentes limitada a alguns poucos, mais interessados. 

Em alguns casos, bastante raros, os entrevistados apontam a 

presença de membros da comunidade em tais tipos de eventos. 

Para a maioria dos entrevistados (64%), seus departamentos não 

promovem qualquer tipo de confraternização social, como festas, jantares, 

churrascos, etc. 

Tal tipo de evento, quando acontece, se limita às festividades 

natalinas. Mesmo assim, o grau de participação dos docentes é baixo. Dos 

departamentos que afirmam promover atividades sociais, principalmente no 

fmal do ano, a participação fica, em média, em tomo de 50% a 60% do total 

de docentes. 
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São raros os departamentos onde os professores se reunem 

frequentemente, fora do ambiente de trabalho, para tomar uma cerveja ou 

promover um churrasco. Mesmo nos casos onde acontece, a participação fica 

limitada a um grupo restrito de professores. 

Questionados sobre sua visão geral quanto ao grau de 

envolvimento dos docentes nas diversas atividades promovidas pela 

Universidade, os entrevistados foram unânimes em afmnar que a mesma é 

baixa. Os professores geralmente só se envolvem em atividades relacionadas 

às suas áreas de interesse ou nas atividades que os mesmos estejam 

desenvolvendo. 

Conforme um depoimento: 

"Cada um cuida das suas coisas e pouco das gerais. " 

A alegação mais corriqueira para o pouco envolvimento é a falta 

de disponibilidade de tempo dos docentes. No entanto, percebe-se pelos 

depoimentos que, o problema maior reside na falta de interesse dos mesmos . 

em participar dos eventos mais gerais promovidos pela Universidade. 

Em resumo, os dados coletados para esta variável indicam que, 

normalmente, os docentes participam das reuniões de trabalho realizadas pelo 

seu departamento. No entanto, a participação é compulsória, vinculada a cortes 

nos vencimentos. 

Encontrar candidatos para assumrr a chefia dos seus 

departamentos, é uma tarefa complicada. A maioria não aceita este tipo de 

atividade por julgá-las trabalhosas e sem incentivos financeiros. 
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Grande parte dos departamentos possuem representantes nos 

órgãos colegiados superiores e em cargos de diretoria ou assessoria. Porém, 

representação não quer dizer participação ativa de todos os docentes pois, esta 

representação é facultada a um número reduzido de professores. 

A participação dos docentes em reuniões das associações de 

docentes é mínima, o mesmo podendo ser dito à respeito de comissões de 

trabalho constituídas fora do departamento. 

As palestras promovidas pelo departamento, contam 

praticamente somente com a presença de alunos, sendo bastante limitada a 

presença de docentes. 

Em termos sociais, no geral, a única atividade existente é a de 

fmal de ano, por ocasião das comemorações natalinas. Além de ser a única, os 

departamentos não contam com a presença da totalidade dos seus docentes. 

Em suma, percebe-se que de uma maneira geral, existe pouco 

envolvimento dos professores em atividades mais gerais do departamento e/ou 

da Universidade. 

LEGITIMIDADE 

Nesta variável procurou-se medir o apoio e a participação da 

comunidade externa na vida da Universidade. 

O primeiro ponto abordado foi em relação aos recursos 

financeiros. 

Questionados sob a origem dos recursos para a manutenção e/ou 

desenvolvimento das atividades do departamento, de uma forma geral, a 
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maioria dos entrevistados (53o/o) afirmou ser o orçamento da Universidade a 

única fonte de recursos fmanceiros. 

Entretanto, um número expressivo de departamentos (47%) 

contam com outras fontes além das orçamentárias. Grande parte destes 

recursos provêm de órgãos de fomento como CAPES, CNPq e FINEP ou 

através de convênios e são, na maioria dos casos, para o fmanciamento de 

pesquisas. É importante destacar que a maior parte dos departamentos que 

afirmam receber este tipo de recurso, são aqueles departamentos, conforme já 

argumentado anteriormente, cujo nível de ~tulação é mais alto, que possuem 

programas de mestrado e doutorado e onde são desenvolvidos o maior número 

de pesquisas e publicações. 

Outras fontes de recursos detectadas, embora em grau bastante 

reduzido, são as provenientes de cursos de extensão, cursos de especialização 

e consultorias ou prestação de serviços realizadas pelos docentes, para 

empresas governamentais e/ou privadas. 

Na grande maioria dos departamentos pesquisados (77%), os 

docentes são requisitados pela comunidade e mesmo por outras instituições 

educacionais, para colaborarem em algum tipo de atividade. 

Dentre as atividades listadas, percebe-se que os docentes são 

mms requisitados para proferirem palestras, correspondendo a 80% das 

respostas afinnativas. 

No entanto, numa análise mms detalhada dos depoimentos, 

observa-se que este tipo de solicitação não é muito frequente. Muitos 

entrevistados afinnam que existe a solicitação, mas esta é esporádica. 

Geralmente a solicitação é feita por outras instituições de ensino do país, 

sendo praticamente inexistente por parte de empresas e/ou instituições 

inseridas na comunidade local das Universidades. 
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A colaboração de empresas, associações, etc., em termos de 

recursos financeiros e/ou materiais é também, para a grande maioria dos 

entrevistados (77o/o ), inexistente. 

Quando esta colaboração existe, geralmente é através de doações 

de equipamentos, em geral, móveis e livros. Apenas um entrevistado, de toda a 

amostra pesquisada, afirma que o seu departamento recebeu doações de uma 

empresa, sob a forma de dinheiro. 

Em todas as universidades e departamentos pesquisados, os 

entrevistados foram unânimes em afirmar que não existe qualquer participação 

de membros da comunidade na composição dos seus conselhos. 

É importante destacar alguns comentários feitos pelos 

entrevistados para se entender melhor esta questão: 

"Não existe. Para que participariam ? " 

"Já basta técnico-administrativo participar. Chega de leigo. " 

"Não, que absurdo f " 

"Não, não existe espaço para este tipo de participação ... " 

Estas declarações, caminham no sentido oposto ao conceito de 

universidade moderna defendido pela quase totalidade dos entrevistados, 

conforme exposto no início deste capítulo. O conceito apregoado estabelece 

que as universidades devem estar totalmente integradas à comunidade 

enquanto, tais declarações sugerem que os membros da comunidade devem 
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ficar totalmente afastados das decisões que afetam os destinos da Universidade 

e, consequentemente, da sociedade. 

Cumpre destacar que os Conselhos, principalmente os 

Colegiados de Curso e os Conselhos Departamentais, são os principais 

responsáveis em articular um ensino que procure atender às necessidades da 

sociedade na qual a Universidade está inserida. · 

Entretanto, deve-se acrescentar, que esta não foi a única 

situação encontrada. Em certas universidades, a participação de 

membros da comunidade, preferencialmente no Conselho Universitário, é 

assegurada pelo Regimente Interno. No entanto, segundo os entrevistados, os 

membros da comunidade, convidados para compor este Conselho, nunca 

compareceram às reuniões. 

Numa avaliação do grau de importância da Universidade para a 

comunidade externa, verifica-se que a visão dos entrevistados oscila entre dois 

extremos. 

Alguns entrevistados vêm a Universidade como um centro de 

referência para a comunidade enquanto outros, acreditam que a Universidade 

não exerce nenhum papel de fundamental importância. 

Para os adeptos da primeira visão, a Universidade possui grande 

importância para a comunidade pelos serviços que ela presta. Alguns 

depoimentos ilustram tal visão: 

''A Universidade atua como um modelo para a comunidade. 

Representa para muita gente objetivo; representa a salvação 

através dos serviços do Hospital de Clínicas ... Ela promove 

cursos ·de supletivo. contribuindo para a comunidade. " 
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"A Universidade é muito importante para a comunidade. Ela 

fornece todo o conhecimento para a comunidade; forma 

profissionais e promove o desenvolvimento cientifico e cultural. " 

''A Universidade tem muita importância pelos serviços que ela 

presta 'a comunidade . Ela forma profissionais para suprir o 

mercado de trabalho, desenvolve vários projetos de extensão, 

presta serviços assistenciais, oferece 

assessoria, enfim, busca respostas às 

sociedade. " 

No entanto, para muitos dos entrevistados: 

''A comunidade não sente falta dela ... " 

cursos,palestras, 

dificuldades da 

"O papel que a Universidade desempenha é precário... Só atua 

em ensino ... Falta atender muitas das demandas sociais. " 

"A Universidade é distante da comunidade. Existe um contexto 

político, normas, regras, regime de trabalho complicado. Falta 

adequar os programas à realidade... As pessoas só trabalham, 

para justificar carga horária e não para a comunidade. " 

Deve-se destacar que estas visões diferenciadas, estão presentes 

em todas as universidades pesquisadas. 

Assim toma-se difícil avaliar o grau de importância da 

Universidade para a comunidade somente através da ótica dos docentes. Seria 
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necessário, neste caso, estender tal questionamento a outros segmentos da 

comunidade em geral. 

Solicitados a comparar sua Universidade com outras 

Universidades do país, os entrevistados se mostraram bastante otimistas e 

orgulhos de suas instituições. 

A maioria, independente da Universidade, afmnou que sua 

Universidade está entre as melhores do país. V ale a pena destacar alguns 

depoimentos colhidos em diferentes Universidades para se comprovar esta 

questão: 

"Está no padrão A, entre as melhores do país ... "(Univ. A) 

"Está entre as melhores. É muito ricd em pesquisa, extensão ... É 

uma Universidade tradicional onde se faz bom ensino. "(Univ. 

B) 

"É uma universidade de médio porte, porém está no primeiro 

eixo entre as universidades do país. Somo uma universidade 

dinâmica que tem conseguido alto grau de funcionamento, 

apesar da crise ... "(Uni v. D) 

"Ela é a segunda do país... é melhor do que a grande maioria 

das universidades brasileiras. "(Univ. F) 



182 

"Por ser pequena, ela é flexível e muito ágil. É a primeira das 

Federais. É uma universidade boa porque está em expansão. 

Boa pelo nível dos professores e por sua produção científica." 

(Univ. C) 

No entanto, apesar desta avaliação favorável, os entrevistados 

não deixam de apontar os problemas com que vêm se defrontando as 

Universidades. Dentre estes se destacam:. infra-estrutura precária, falta de 

recursos, bibliotecas pobres, baixos salários, falta de pessoal qualificado e 

laboratórios sucateados. 

Apesar disto, percebe-se que os docentes ainda acreditam no 

potencial de desenvolvimento de suas universidades. 

De um modo geral, em relação à legitimidade, os dados 

demonstram que a comunidade externa não tem apoiado as atividades 

desenvolvidas pela Universidade. 

As Universidades Federais contam, para a sua subsistência 

apenas com recursos governamentais, provenientes do orçamento e das 

agências de fomento, sendo estas últimas apenas em termos de fmanciamento 

de pesquisas. 

A colaboração da comunidade externa (empresas, associações, 

etc.) em termos de recursos fmanceiros e/ ou materiais, é praticamente 

inexistente. 

Normalmente a comunidade local, vta empresas e outras 

instituições, não requisitam docentes para desenvolver atividades, como 

palestras e cursos. 
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Não existe também- qualquer participação de membros da 

comunidade nos diversos Conselhos das Universidades, mesmo quando esta 

participação é defmida legalmente. 

Assim, embora grande parte dos entrevistados acredita ser a 

Universidade muito importante para a comunidade, os dados não confirmam 

esta visão. 
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Algumas Conclusões 

A literatura sobre declínio organizacional sugere que condições 

de declínio são associadas a urna série de consequências, traduzidas em termos 

de atributos organizacionais disfuncionais. 

Neste estudo esta questão foi examinada através das variáveis 

visão geral e a longo prazo, resistência à mudança, envolvimento e 

legitimidade. 

Os resultados mostram, em pnmerro lugar, que falta às 

Universidades Federais, objetivo e clareza quanto à sua missão, bem como 

agilidade, dinamismo e flexibilidade para se ajustar às demandas da sociedade. 

A estrutura organizacional apresenta-se burocratizada, 

centralizada e formalizada, constituindo-se numa ameaça para a Universidade, 

na medida em que se acentua a complexidade e reduz sobremaneira a rapidez e 

a objetividade no d~senvolvimento das atividades. 

Não são por critérios de eficiência e eficácia que se pautam as 

atividades-meio. Estruturadas para fornecer suporte às atividades-fim, 

desvirtuaram-se do seu objetivo devido à falta de profissionalização, 

despreparo e descomprometimento do pessoal técnico-administrativo que nelas 

estão alocados. 

A cultura de "serviço público" aliada a urna estabilidade 

funcional adquirida, leva a que normalmente se tolerem funcionários incapazes 

ou irresponsáveis, gerando consequências danosas ao funcionamento da 

Universidade. 

Os órgãos de base como departamentos e colegiados de curso, 

apesar de se estruturarem como um nível decisório na estrutura de poder, nada 



185 

significam praticamente em termos de decisões, sendo estas totalmente 

centradas nos órgãos de administração superior. 

Além da centralização, os dados demonstram existir um excesso 

de formalização, refletido em normas e regulamentos, visando orientar a vida 

universitária em todas as suas dimensões, gerando com isso um nível maior de 

burocratização. 

O planejamento a longo prazo parece não ser necessário ou uma 

dificil tarefa a ser empreendida pelos diversos departamentos. 

Outro aspecto importante a ~estacar é a grande dificuldade que 

as Universidades vêm enfrentando em atrair profissionais qualificados, 

evidenciada pela falta de candidatos em seus concursos públicos. Esta 

situação, pode-se argumentar, é reflexo de uma política do Governo de 

desvalorização da carreira docente, manifesta nos baixos índices salariais hoje 

vigentes. 

Os resultados revelam existir entre o corpo docente um certo 

grau de conservadorismo e rejeição a novas alternativas. Este fator é 

evidenciado nos baixos índices de modificações e inovações curriculares, no 

não atendimento às solicitações da comunidade e sobretudo na fraca produção 

científica, limitada a alguns poucos professores geralmente vinculados a 

programas de pós-graduação. 

É importante destacar que nos diversos departamentos 

pesquisados, a grande maioria dos docentes pertencem ao regime de dedicação 

exclusiva. Este regime, como argumentado anteriormente neste trabalho, foi 

implantado nas Universidades para que todos os docentes, nele enquadrados, 
' 

desenvolvessem atividades de pesquisa. Portanto, é de se estranhar a baixa 

produtividade encontrada nesta atividade, dentre as Universidades 

pesquisadas. 
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No que tange à infra-estrutura básica de trabalho, constata-se 

uma certa precariedade, evidenciada não somente pela total inexistência de 

certas condições como também na inadequação propriamente dita, das 

existentes. 

Os resultados sugerem que o grau de envolvimento dos 

professores nas diversas atividades da Universidade se revela extremamente 

baixo e, nos poucos casos onde a participação é mais ativa, esta é por 

imposição e não por engajamento ou comprometimento dos membros. 

A comunidade externa, por. seu turno, também não se sente 

comprometida com a Universidade. 

Os resultados demonstram uma total ausência de apoto e 

participação de membros da sociedade em diversos momentos da vida 

universitária, caracterizando uma perda de importância dos serviços que a 

Universidade oferece, sinais evidentes de perda de legitimidade. 

Conforme visto pela literatura, em geral, há um consenso entre 

estudiosos e pesquisadores de que em condições de declínio certos aspectos 

como rigidez burocrática, centralização, formalização e conservadorismo 

tendem a aumentar, enquanto inovação, participação, planejamento a longo· 

prazo e legitimidade tendem a decrescer. (Levine, 1978; Whetten, 1980; 

Cameron et alii, 1987 e 1988(b); Lorange & Nelson, 1987; Thiry-Cherques, 

1991 e Marquez, 1994 ). 

Neste sentido, pode-se argumentar que os resultados encontrados 

nesta pesquisa se coadunam com os resultados encontrados em outros estudos. 

As Universidades apresentam um grau elevado de rigidez burocrática, 

centralização, formalização e conservadorismo, enquanto aspectos como 

participação ou envolvimento, planejamento a longo prazo e legitimidade são 

praticamente inexistentes em tais instituições. 
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Assim, apesar deste estudo representar uma amostra limitada de 

Universidades e, portanto, devendo ser classificado como exploratório, os 

resultados encontrados fornecem algum suporte para a noção de que tais 

organizações apresentam certos atributos organizacionais disfuncionais típicos 

de organizações declinantes. 
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CAPÍTUL06 

CONCLUSÕES GERAIS 

Neste estudo que teve como objetivo analisar a cnse das 

Universidades Federais Brasileiras, duas questões foram levantadas: 13
) a 

chamada crise das Universidades, é de fato crise ou pode ser caracterizada 

como declínio organizacional ? 23
) Caracterizada uma situação de declínio, 

qual das abordagens desenvolvidas sobre o tema seria mais apropriada para a 

compreensão do processo ? 

Para responder tais questões, este estudo foi dividido em duas 

fases. Primeiramente, procurou-se analisar os processos de criação e 

transformação das Universidades, bem como traçar um perfil da crise que se -

instalou em tais intituições, no intuito de verificar a suposta condição de 

declínio. Na segunda fase procurou-se detectar, através de uma pesquisa de 

campo a presença, no modo de funcionamento das Universidades, de atributos 

organizacionais disfuncionais, defmidos na literatura como sendo típicos de 

organizações declinantes. 

A análise dos dados na prunerra fase, sugere que as 

Universidades Federais Brasileiras estão vivenciando um tipo de declínio, 

defmido por Whetten (1980a) como "declínio como estagnação". 

Conforme este autor, existem certas organizações que têm 

falhado em seu desempenho devido às desvantagens ocasionadas por seu 
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grande tamanho e complexidade. Elas se tomam tão pesadas, burocráticas e 

formalizadas, que são incapazes de responder às mudanças ambientais. Além 

disso, um sentimento de complacência se impregna na organização, fazendo 

com que elas se tomem estagnadas e resistentes às mudanças. 

A bibliografia sobre declínio organizacional, sugere também que, 

organizações declinantes são caracterizadas por uma ampla gama de processos 

organizacionais disfuncionais que prejudicam a efetividade organizacional e a 

satisfação e o comprometimento de seus membros. 

Na segunda fase deste estu~o, esta questão foi examinada a 

partir da operacionalização de variáveis como visão geral e a longo prazo, 

resistência à mudança, envolvimento e legitimidade. Para tal, foi uma realizada 

uma pesquisa de campo, onde entrevistas foram conduzidas com 60 (sessenta) 

docentes, lotados em diversos departamentos localizados em 07(sete) 

Universidades Federais, situadas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do 

país, tentando identificar a presença de características disfuncionais. 

Os resultados encontrados, nesta fase, sugerem que as 

Universidades Federais apresentam um grau elevado de rigidez burocrática, 

centralização e conservadorismo, enquanto aspectos como participação ou ~ 

envolvimento, planejamento a longo prazo e legitimidade, são decrescentes. 

Apesar do número de universidades investigadas ter sido 

limitado, estes resultados se coadunam com resultados encontrados em outros 

estudos desenvolvidos abordando a mesma temática, como por exemplo o de 

Cameron et alii (1987, 1988b). Neste sentido, a análise dos dados fornece 

suporte para o argumento de que as Universidades Federais Brasileiras 

apresentam características e/ou atributos organizacionais disfuncionais, típicos 

de organizações declinantes. 

Desta forma, diante dos resultados e análises apresentadas neste 

estudo, pode-se concluir que a crise das Universidades Federais Brasileiras 
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pode ser caracterizada como uma situação de declínio organizacional, 

particularmente um tipo de declínio denominado "declínio como estagnação". 

Conforme foi visto na bibliografia sobre o tema, explicações 

sobre fenômenos como crise e declínio nas organizações, surgem através de 

vários modelos e orientações teóricas. Apesar da utilidade de muitas 

abordagens desenvolvidas, pode-se argumentar que a situação das 

Universidades Federais Brasileiras, vai de encontro ao que precoruza a 

abordagem institucional. Para os adeptos desta corrente, as organizações do 

mundo moderno, não podem mais ser caracterizadas somente como um 

sistema técnico. Como sistemas sociais também que são, elas existem dentro 

de um ambiente institucional que defme e delimita sua realidade. 

Neste sentido, as organizações sofrem pressões deste ambiente 

externo institucional que acaba por determinar sua estrutura interna, seu 

funcionamento e mesmo sua sobrevivência. Tais pressões, levam a que as 

organizações reproduzam estruturas organizacionais, tomando-se isomórficas 

ao ambiente e, organizadas em tomo de rituais de conformidade, gerando 

consequentemente estabilidade, persistência e resistência à mudança e, 

portanto, incapacidade de se adaptar e responder às contingências ambientais. 

(Meyer and Rowan, 1977~ Zucker, 1983~ Oliver, 1991). 

No caso das Universidades Federais Brasileiras o Governo 

Federal, do qual tais organizações são dependentes, exerceu fortes pressões 

sobretudo a partir de 1968, com a implantação da Reforma Universitária. Tais 

organizações tiveram que adotar estruturas homogêneas, tomando-se 

isomórficas em relação ao ambiente e padronizadas em tomo de regras e 

controles burocráticos. Embora as mudanças ocorridas tenham sido feitas em 

nome da modernidade, da eficiência e da racionalização, na prática, não se 

percebeu a operacionalização de tais fundamentos. A reforma implantada, 
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através da Lei 5.540/68, com todos os seus acessórios, levou a que as 

Uníversidades se tomassem burocratizadas, formalizadas e centralizadas. 

Além do mais, em nome da legitimidade, do apoio e a 

consequente garantia de provisão de recursos, estas instituições não só 

aceitaram essas pressões como se conformaram ao que lhes era imposto. Como 

decorrência, os problemas se acentuaram, devido a um círculo vicioso que se 

formou, gerando um quadro de inércia estrutural e de resistência à mudança 

caracterizando, portanto, uma "situação de declínio". 

Pode-se ainda acrescentar qu~ este cenário, se mantido, levará a 

um gradual aprofundamento da situação ora vivenciada, reforçando e 

perpetuando a condição de declínio. 

Por outro lado, uma pergunta fica ao fmal deste trabalho: É 

possível um processo de revitalização das Universidades Federais Brasileiras? 

Este estudo não apresenta soluções para a reversão do quadro 

apresentado, devido às suas próprias limitações. Em primeiro lugar, além do 

fenômeno do declínio ser um tópico relativamente novo na literatura e 

normalmente negligenciado, as Universidades Federais Brasileiras constituem

se organizações extremamente complexas, onde inúmeros fatores e 

características se entrelaçam e se articulam, sendo impossível, numa primeira 

abordagem, apreender todas as suas implicações. Em segundo lugar, conforme 

foi dito anteriormente, a amostra utilizada foi limitada, não se podendo 

generalizar os resultados para todas as instituições. 

Além do mais, ao término deste estudo, em julho de 1995, 

verifica-se que alguns fatos novos estão surgindo e que o debate em tomo dos 

problemas das Universidades Federais Brasileiras vem tomando fôlego. Várias 

são as questões levantadas e várias são as visões apresentadas, quer 

pessimistas quer otimistas, em relação ao futuro do sistema universitário 

federal. 



192 

Dentre as questões que estão na pauta de discussões, pode-se 

destacar: alteração no processo de escolha dos dirigentes das Universidades 

Federais Brasileiras; alteração do Conselho Nacional de Educação; proposta 

de avaliação institucional das Instituições Federais de Ensino Superior; 

discussão e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação; flexibilização 

da estabilidade para os funcionários públicos federais; extinção da 

aposentadoria especial para os docentes de ensino superior; autonomia 

fmanceira para as Universidades Federais e o Programa Nacional de 

Publicização e a criação de Organizações Sociais. 

Porém, muitas das propostas ainda estão em fase de elaboração e 

os dados disponíveis se referem apenas a reportagens veiculadas na imprensa. 

Neste sentido, dada a complexidade e a polêmica em tomo das 

questões a serem discutidas, e a carência de dados para que se possa fazer uma 

análise mais aprofundada, toma-se prematuro avançar na discussão sobre 

estratégias e/ou soluções para a recuperação do atual sistema de ensino 

superior federal. 

Assim, este estudo deve ser caracterizado como exploratório, 

onde se procurou levantar questões relevantes e polêmicas e incentivar o 

debate em tomo do tema declínio organizacional e da crise das Universidades 

Federais Brasileiras. 

Acreditamos que ambos os fenômenos devam ser estudados de 

forma mais ampla, buscando diagnosticar melhor a situação, através de outros 

aspectos não analisados neste estudo. 

Em tomo das Universidades, estudos devem ser conduzidos, 

expandindo a amostra à outras regiões do país, para que se possa ter um retrato 

mais completo da realidade. Além disso, seriam importantes estudos 

comparativos entre Universidades Federais e Universidades Estaduais ou 
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Particulares, no sentido de se analisar similaridades e/ou diferenças quanto à 

situação analisada. 

Sugerimos, também, o estudo do fenômeno do declínio em outras 

organizações tanto públicas quanto privadas, além das educacionais, para que 

se possa compreender melhor e testar em outros contextos os conceitos e 

análises aqui desenvolvidos. 

Estudos comparativos entre diversos tipos de organizações são 

especialmente necessários no sentido de explorar oportunidades para a 

consolidação das teorias existentes bem como para o desenvolvimento de 

novas teorias. 



Magnífico Reitor 

Prof.xxxxxxxxxx 

Universidade A 

Prezado Prof., 
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ANEXO 1 

Como chefe do Departamento de Administração da Universidade 

Federal de Uberlândia, venho solicitar, através desta, o apoio de Vossa 

Magnificência ao desenvolvimento da Tese de Doutorado da Profa. Raquel 

Cristina Radamés de Sá, lotada neste departamento. 

A referida professora cursa o seu Doutoramento na Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, através 

do Programa PICD/CAPES, cujo tema versa sobre a crise das Universidades 

Federais Brasileiras. 

A Universidade que Vossa Magnificência dirige foi escolhida, 

dentre as Federais Brasileiras, para compor a amostra do estudo. 

Neste sentido, a professora solicita a permissão de Vossa 

Magnificência para conduzir algumas entrevistas com docentes lotados nesta 

Instituição. 

Caso a solicitação seja aceita, gostaríamos ainda de solicitar-lhe 

o envto de uma listagem dos docentes desta Universidade, por área de 
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conhecimento, classe funcional e regnne de trabalho, para que se possa 

selecionar os que serão entrevistados. 

A listagem deverá ser encaminhada para o seguinte endereço: 

Profa. Raquel Cristina Radamés de Sá 

Universidade Federal de Uberlândia 

Departamento de Administração 

Campus Santa Mônica 

CEP: 38400-089 - Uberlândia - MG. 

Telefax: (034) 236-7515 

Certas de contar com a cooperação de Vossa Magnificência, 

antecipadamente agradecemos. 
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ANEXO 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Nome da Universidade: 
Nome do Departamento que o docente pertence: 
Classe Funcional do Docente (Auxiliar, assistente, adjunto, titular): 
Regime de trabalho (20, 40 ou 40DE): 

01) Qual a sua visão de uma universidade moderna? 

02) Como você vê a atual estrutura da sua universidade, tanto em termos 
administrativos quanto acadêmicos? Isto é, como você vê a atual estrutura sob 
a forma colegiada? Você considera adequada a divisão em 
departamentos/cursos/faculdades ou centros/institutos? E, quanto aos órgãos 
da atividade-meio, você acha que eles se encontram bem dimensionados? 
Descreva, rapidamente, como é formada a estrutura da sua Universidade 
(departamentos, cursos, centros, etc.) 

03) Onde são tomadas as principais decisões da Universidade, no que se refere 
aos aspectos de ensino, recursos humanos, financeiros e materiais? As 
decisões são tomadas pela reitoria ou a sua unidade possui autonomia para 
decidir nestas questões? ( se as decisões são tomadas pela reitoria, como são 
comunicadas? Existe participação dos docentes nos órgãos colegiados 
superiores?) 
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04) Como você qualificaria a sua Universidade em termos de normatização? 
Existem muitas normas, regras, formulários, etc? (Em caso positivo, a 
normatização é benéfica ou maléfica ao desenvolvimento da Universidade?) 

05) Você julga que são necessárias mudanças no funcionamento da 
Universidade? Em caso positivo, em quais aspectos (ensino, administrativo, 
etc.) E na sua unidade, são necessárias mudanças? 

06) Existe algum planejamento no seu depanamento, para os próximos 
anos/meses em termos de mudanças e inovações? Em caso positivo, você 
poderia dizer quais são os projetos? (informática, cursos, mudanças 
curriculares, etc.) 

07) E em termos de recursos humanos, existe algum planejamento, por 
exemplo, em termos de expansão e capacitação? 

08) Você vê alguma dificuldade, atualmente, em termos de contratação de 
professores mais qualificados? Em caso positivo, quais são as razões de tal 
dificuldade? (Por exemplo, nível salarial?) 

09) Qual foi a última mudança curricular efetuada pelo seu 
departamento/curso/ faculdade, na graduação? (se houve mais de uma, relatar). 
Essa( s) mudança( s) foram feitas por imposição legal ( CFE, MEC, Reitoria), ou 
espontâneamente devido às necessidades sentidas? 
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10) É comum a introdução de novas disciplinas no currículo, independente de 
uma reformulação curricular geral? Em caso positivo, com que frequência são 
feitas tais introduções? 

11) Qual a reação dos docentes do seu departamento à introdução de 
mudanças tais como: reformulação curricular, atualização do docente, novos 
equipamentos, etc.? Há participação dos docentes em tais projetos? Como é 
esta participação (comissões, proposição de projetos, etc.?) 

12) O seu departamento/curso/faculdade promove cursos extra curriculares, 
como cursos de educação continuada para a comunidade? Em caso positivo, 
qual o volume de cursos ministrados e o percentual, do número total de 
professores do departamento, que ministram tais cursos? 

13) E cursos de pós-graduação lato sensu (especialização)? Em caso positivo, 
qual a periodicidade dos mesmos? 

14) O seu departamento/faculdade possui algum curso de mestrado ou 
doutorado? 



15) Qual o número de professores do seu departamento e a sua distribuição, 
em termos de titulação e regime de trabalho? 

Titulação Regime de Trabalho 

20hs 40hs 40hs DE 

Graduados 

Especialistas 

Mestres 

Doutores 

16) Quantos professores, do seu departamento, estão hoje em programas de 
capacitação para: 

Mestrado 

Doutorado 

Pós- Doutorado 

17) Qual a faixa etária média dos doutores e mestres? (caso existam) 

18) Em relação aos concursos públicos para docente, qual tem sido a 
qualificação mínima exigida dos candidato? (graduação, mestrado, 
doutorado)? 

19) Nos últimos 04 anos, quantos concursos públicos foram realizados para 
substuição de docentes? 
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20) Na sua Universidade ou no seu departamento existe algum programa de 
avaliação do docente? Em caso positivo, como é a reação do docente quanto a 
esse programa? (a reação é positiva ou negativa?) O que é feito com os 
resultados da avaliação? 

21) Os professores do seu departamento participam de congressos (nacionais e 
internacionais)? Em caso positivo, como é a participação (ouvinte, apresenta 
trabalhos, palestrante )? 

22) O seu departamento recebe professores visitantes? Em caso positivo, com 
que frequência e quem os financia? 

23) Existe algum convênio do seu departamento com outras instituições, 
nacionais e internacionais? 

24) Existem pesquisas sendo desenvolvidas atualmente pelo seu 
departamento? Em caso positivo, qual o percentual de professores engajados 
nesta atividade? 

25) Os professores do seu departamento possuem livros ou artigos publicados? 
Em caso positivo, qual o percentual dos professores que possuem publicações? 

26) Existe solicitação ao seu departamento de serviços/projetos/pesquisas por 
parte da comunidade( associações profissionais, empresas, outras escolas, 
etc.?) Em caso afirmativo, qual a média de solicitações, por semestre? Há 
remuneração adicional para os docentes que participam de tais projetos? 
Qual o percentual de professores envolvidos nesta atividade? 



27) No seu departamento existe um laboratório de informática? Em caso 
positivo: · 

Qual o equipamento utilizado? 
Quantos existem? 
Quais os software' s mais utilizados? 
Qual a idade média dos equipamentos? 

28) Os professores possuem micros em suas salas ou utiJizam o laboratório? 

29) Em termos de infra-estrutura geral, como está o seu departamento? 
Os professores possuem salas individuais? O seu departamento conta com 
equipamentos como: telefone direto, ramais nas sala dos professores, 
aparelhos de fax, rede bitnet, etc.? 

30) Quantas reuniões formais de trabalho o seu departamento realiza por 
semana? 

31) Qual a frequência de comparecimento dos docentes a estas reuniões? 

Mais de 70% dos docentes ---
50% dos docentes ------
Menos de 50% dos docentes ---

32) Há dificuldades no seu departamento, em encontrar candidatos para a 
Chefia ou coordenação de curso? Em caso positivo, qual a razão? 

33) Há professores do seu departamento participando de algum órgão 
superior? (Pró-reitorias, Conselhos Superiores, etc.?) 
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34) E de associação dos docentes, ou comissões de trabalho constituídas fora 
do seu departamento? Em caso positivo, os professores se candidatam 
espontâneamente para tais órgãos? 

35) Os professores, em Dedicação Exclusiva, costumam frequentar 
diariamente o departamento? Em caso negativo, quais as razões? 

36) O seu departamento promove palestras com professores e/ou convidados 
externos? Em caso positivo, como é compos~o o público: 

Só alunos ---
Todos os docentes e alunos 
Alguns docentes __ _ 
Nenhum docente ---

37) Qual o índice de aposentadoria no seu departamento: reais e previstas? 
Nos últimos dois anos houve muitos professores que se aposentaram? 

38) O seu departamento promove algum tipo de atividade social (festas, 
jantares, etc?) Em caso positivo, qual o percentual de participação dos 
docentes? 

39) Como você vê o grau de envolvimento dos professores nas atividades da 
Universidade? Existe participação dos mesmos em eventos, congressos, 
palestras, assembléias, etc.? 
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40) Os recursos financeiros do seu departamento, são provenientes somente do 
orçamento ou existe alguma outra fonte externa? Em caso positivo, citar a 
fonte. 

41) Os professores do seu departamento são requisitados para palestras, cursos 
etc, pela comunidade local e por outras instituições no país? 

42) Há algum tipo de colaboração, em termos de recursos financeiros e/ou 
materiais, de empresas, associações, etc. par~ o seu departamento ou 
Universidade? 

43) Na composição do seu Conselho ou Colegiado, existe a participação de 
membros da comunidade? 

44) Qual a importância que a sua Universidade tem para a comunidade? 

45) Como você compara a sua Universidade com outras Universidades no 
país? (Ela é melhor ou pior, por exemplo em termos de ensino, de infra
estrutura, de projeção, etc.) 
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