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RESUMO 

Esta dissertação se propôs analisar as percepções dos gestores da instituição que representam 

o esboço do que pode ser compreendido como aspectos da cultura organizacional da 

Faculdade Municipal de Palhoça. Teve como objetivos específicos: a) pontuar aspectos da 

cultura organizacional da instituição; b) identificar valores do grupo de gestores; c) relacionar 

as diferentes percepções dos gestores com relação às políticas públicas no Município e às 

possibilidades, na perspectiva desses gestores, de interpretar a cultura da Faculdade Municipal 

de Palhoça. O estudo foi feito a partir da metodologia exploratória, onde o agente pesquisador 

interpreta a coleta de dados de cunho qualitativo, utilizando análise de discurso. A pesquisa se 

refere a um estudo de caso interpretativo em uma instituição pública municipal no qual foi 

aplicado o instrumento de entrevista com roteiro semiestruturado como técnica de coleta de 

dados, auferindo dados primários, partindo do paradigma interpretativista. As entrevistas 

foram realizadas no período de outubro/2013 com os diretores, coordenadores de graduação e 

pós graduação. Após a discussão teórica e empírica sobre o tema cultura e mudança 

organizacional, o objetivo da analise contida no trabalho foi entender o fenômeno 

organizacional e o comportamento dos atores inseridos no contexto de uma instituição pública 

de educação superior da Grande Florianópolis. 

 

Palavras-chave: Percepções dos gestores. Cultura organizacional. Mudança organizacional. 
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ABSTRACT 

This dissertation  analyzes the perceptions of managers of the Faculdade Municipal de 

Palhoça, which represent an outline of what can be understood as aspects of the organizational 

culture of this educational institution. Its specific objectives are: a) to indicate aspects of the 

organizational culture of the institution; b) to identify values among the group managers; c) to 

link the different perceptions of managers to the public policies of the Municipality, and to the 

possibilities, in the managers’ perception, of interpreting the culture of the Faculdade 

Municipal de Palhoça. The study was conducted using the exploratory method, in which the 

researcher agent interprets the data collection using a qualitative approach, with discourse 

analysis. The survey is an interpretative case study of a municipal institution, in which a semi-

structured interview was applied as the data collection technique, which provided primary 

data, based on the interpretive paradigm. The interviews were conducted in October 2013, 

with the directors, and undergraduate and postgraduate coordinators. Following a theoretical 

and empirical discussion on the theme of organizational culture and change, the objective of 

analysis of the study was to understand the organizational phenomena and behavior of actors 

within the context of a public higher education institution in Greater Florianópolis. 

 

Keywords: Perceptions of the managers. Organizational culture. Organizational change. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cultura é um marco universal utilizado para constituir significados diferentes. Nas 

últimas duas décadas, o termo “cultura” foi associado ao universo das organizações, da 

administração e dos negócios, originando conceitos importantes para o entendimento e para a 

análise da dimensão simbólica do contexto organizacional.  

A cultura exerce influência no comportamento humano e não moldam somente os 

conjuntos heterogêneos dos agrupamentos sociais. A pluralidade cultural pode 

concomitantemente convier no mesmo grupo. A cultura organizacional no decorrer dos anos 

vêm ganhando uma importante posição dentro das organizações, pode-se apontar o termo 

cultura organizacional como assunto de total relevância na atualidade, a academia como 

também os grupos sociais no que concerne o estudo sobe o comportamento humano no 

arranjo organizacional, visto que os princípios básicos são partilhados pelo grupo social, 

tendo influência no modo que os membros das organizações sentem, pensam e agem (SILVA; 

ZANELLI, 2004). 

Toda organização tem sua própria cultura que a diferencia formando um conjunto que 

realça os seus costumes, seus valores e suas crenças. A cultura organizacional é definida de 

maneira sistemática com princípios compartilhados que nasce e se amplia dentro das 

organizações e conduz a direção de seus membros. Essa característica contextualiza as 

diferentes definições da organização a respeito do papel dos seus membros no cotidiano 

(SCHERMERHORN,1999). 

A cultura nas organizações compreende diversos elementos que foram desenvolvidos e 

transmitidos posteriormente, é estruturada em pressupostos essenciais que o grupo absorve 

internaliza de maneira a solucionar os problemas de ajuste externo e composição interna, em 

consequência sustenta a produtividade por meio da eficácia e transmitindo aos outros 

membros, na condição correta de captar, pensar, experimentar e sentir em correlação aqueles 

problemas (MARRAS, 2002). 

 A cultura organizacional representa o agregado de crenças, princípios onde a natureza 

dos trabalhos e, portanto das suas ligações que difere de uma organização para a outra. A 

cultura pode influenciar a personalidade de uma organização consequentemente o caráter 

atestado pelos próprios funcionários das organizações (LUZ, 2003). 
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Observa-se que a cultura organizacional movimenta o dia-a-dia da organização, suas 

decisões, as atribuições de seus funcionários, as formas de recompensas e punições, as 

maneiras de relacionamento com os seus parceiros comerciais, seus móveis, o tipo de 

liderança adotado, o processo de comunicação, a forma de vestir e de portar-se dos 

funcionários no ambiente de trabalho, sua propaganda e, assim, por diante. 

O termo cultura organizacional vislumbra a organização como um arranjo que engloba 

cultura, simbólico e imaginário, atribuindo a essa sentença a observação e análise de sete 

níveis ou condições: místico, sócio-histórica, institucional, organizacional, grupal, individual 

e pulsional (FREITAS, 2000) 

Para se ter um bom entendimento das organizações, torna-se necessário avaliar e 

compreender sua cultura, entendendo os pressupostos básicos de seus funcionários 

(CAMPOS, 2000). 

O funcionário, no primeiro momento, entra na organização com valores determinados 

pela escola, família, sociedade e até mesmo por alguma organização que já tenha feito parte. 

Não esquecendo que os sujeitos sociais que estruturam as organizações, antes de compor o 

corpo social da organização são simultaneamente veículos de filiações políticas, credos 

religiosos entre outros. Deve-se sempre levar em consideração a construção desses sujeitos 

sociais que compõe os arranjos organizacionais como procedência étnica, regionais, 

geográficas, culturais, condição sexual, formação profissional isto é toda a sua história 

(JAIME JÚNIOR, 2002). 

Desta forma, as pessoas que compõem uma organização são dotadas de princípios e 

valores que juntos podem gerar um conflito interno de culturas. Quanto mais dinâmica a 

cultura organizacional em menor escala será afetada as heterogeneidades culturais dos grupos 

que não entraram em choque (ZANELLI, BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2004). 

Cabe as organizações deixar seus trabalhadores cientes da estrutura organizacional da 

empresa, a fim de estimulá-los a realizar os objetivos principais da mesma. Assim uma 

organização onde os sujeitos sociais desfrutam dos mesmos dados e conhecimentos, que é 

parte complementar das existências organizacionais, possuidores de princípios universais e os 

mesmos partilham dos mesmos benefícios, talvez assim facilite a busca por soluções. O 

discernimento de princípios compartilhados faculta aos sujeitos um vocabulário comum no 

qual os sujeitos tendem a se adaptar mais facilmente e com isso se inicia um processo de 

cooperação (MARCHIORI, 1999). 
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Tendo em vista que a cultura é vital para o desenvolvimento organizacional, entende-

se que as pessoas se relacionam e se orientam na organização em decorrência da percepção da 

cultura dominante (JÚNIOR; BORGES-ANDRADE, 2012).  

Barbosa (2002) demonstra essa preocupação ao lembrar como a definição acerca da 

cultura organizacional foi empregada no contexto da ciência da administração aonde se 

ignorou os debates existentes sobre o tema nas ciências sociais. De acordo com a autora, 

tipologias de culturas, termos como ‘manejar’, ‘intervir’, ‘gerenciar’ cultura são exemplos 

dessa perspectiva. O valor instrumental da cultura passa a ser valorizado no discurso 

gerencialista, sem qualquer preocupação com a rigidez do conceito desenvolvido, ao longo do 

tempo, pela antropologia. Sendo assim, a pesquisa sobre cultura nas organizações mostra os 

diferentes tipos e tamanhos das organizações e reconhece que as pessoas são capazes de criar 

novas atitudes e descrever as suas próprias.  

O desafio que o gestor moderno enfrenta é interpretar os diferentes mundos sociais da 

empresa, para que se consiga perceber novas maneiras de contemplar, interpretar e 

posteriormente adaptar as situações com as quais tem de lidar. Isso não impede, muitas vezes, 

que valores sejam internalizados a partir das ações dos gestores, ou seja, a alta administração 

pode, efetivamente, forçar determinados comportamentos no ambiente organizacional.  

A metodologia utilizada será do tipo qualitativa, tendo como características observar a 

instituição internamente, compreender a situação em um contexto geral e destacar os 

acontecimentos ao longo do tempo de existência da instituição. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Este trabalho insere-se num contexto amplo, numa perspectiva interpretativa, visando 

a um estudo de caso na Faculdade Municipal de Palhoça. O trabalho pretende contribuir no 

sentido de possibilitar uma investigação sobre os diversos tipos de cultura, com o intuito de 

descrever e interpretar aspectos relevantes da realidade e da dinâmica da instituição pública 

segundo seus gestores.  

A justificativa é que se possa demonstrar a diversidade dos pontos de vista de alguns 

dos principais atores da instituição, descrever o meio social e os seus componentes, 

compreender o fenômeno das interações sociais no âmbito da instituição pesquisada, tendo 

como base para a coleta de dados, a observação participante e entrevistas semiestruturadas, 

complemento decisório como ferramenta de análise dos aspectos importantes da cultura da 

instituição.  
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Diante destes pressupostos, o presente trabalho tem o seguinte problema de pesquisa: 

Como os gestores públicos manifestam suas percepções envolvendo valores, aspectos 

comportamentais e políticas públicas? Para responder a essa pergunta, os objetivos deste 

estudo são pontuar aspectos da cultura organizacional da instituição, identificar valores do 

grupo de gestores, relacionar as diferentes percepções dos gestores com relação às políticas 

públicas no Município e às possibilidades, na perspectiva desses gestores, de interpretar a 

cultura da Faculdade Municipal de Palhoça. 

Para buscar os objetivos estabelecidos, a pesquisa partiu do paradigma interpretativista 

e trabalhou com a pesquisa qualitativa de caráter exploratório, visando analisar, identificar, 

investigar e compreender o fenômeno estudado, ou seja, como mudanças nos processos de 

gestão influenciam a cultura organizacional de acordo com a percepção dos gestores 

entrevistados, que fazem parte do corpo funcional dessa instituição de ensino superior. 

Cabe acrescentar que a presente pesquisa foi elaborada por meio de entrevistas com 

roteiro semiestruturado como técnica de coleta de dados, realizadas na sala de cada gestor 

entrevistado, com agendamento antecipado.  

Buscou-se privilegiar, portanto, os processos sociais e culturais em que a Faculdade 

Municipal de Palhoça está envolvida, analisando principalmente a gestão atual, as atividades 

realizadas e os benefícios para o Município. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Está dissertação tem como objetivo geral analisar as percepções dos gestores da 

instituição que representam o esboço do que pode ser compreendido como aspectos da cultura 

organizacional da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- pontuar aspectos da cultura organizacional da instituição; 

- identificar valores do grupo de gestores; 

- relacionar as diferentes percepções dos gestores com relação às políticas públicas no 

Município e às possibilidades, na perspectiva desses gestores, de interpretar a cultura da 

Faculdade Municipal de Palhoça. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre cultura organizacional. Aborda 

a evolução sobre o estudo da cultura organizacional, seu conceito e os aspectos que ela 

compreende, na visão de diversos autores. Na sequência, aborda organização e cultura, após 

essa exposição é abordada a relação da mudança e cultura organizacional. Para finalizar o 

capítulo, aprofunda-se o tema cultura organizacional na instituição pública, considerando a 

abordagem de diferentes autores. 

 

2.1 – CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

O êxito das empresas japonesas, que se potencializou a partir dos anos 1980, 

impulsionou a produção de pesquisas que agregassem a suas empresas uma cultura forte e 

robusta que alicerçasse a superioridade organizacional, levando os responsáveis pela gestão a 

presumir ser factível produzir e propagar culturas conforme o interesse da organização 

(BARBOSA, 2002; MARTIN; FROST, 2009). 

Quando as pessoas agem de acordo com as expectativas de outras, o seu 

comportamento é eminentemente social. As pessoas nascem, crescem, vivem e se comportam 

em um ambiente social e dele recebem uma complexa e continua influência no decorrer de 

toda a sua vida. A cultura representa o ambiente de crença e valores, costumes, tradições, 

conhecimentos e práticas de convívio social e relacionamento entre as pessoas. A cultura 

significa um comportamento convencional aceito pela sociedade e provoca enorme influência 

e condicionamento sobre todas as ações e comportamentos das pessoas (FREITAS, 2000).  

Ainda conforme a mesma autora, a cultura consiste em padrões explícitos e implícitos 

de comportamentos adquiridos e transmitidos ao longo do tempo e que constitui uma 

característica própria de cada sociedade. Numa perspectiva funcionalista, é por meio da 

cultura que a sociedade impõe expectativas e normas de conduta sobre seus membros e 

condiciona-os a se comportarem de maneira socialmente aceitável aos seus padrões, crenças, 

valores, costumes e práticas sociais. 

Da mesma maneira que ocorre na sociedade, cada organização social também tem a 

sua cultura e característica própria. Sendo assim cada empresa ou cada instituição tem a sua 

própria cultura organizacional. Cada instituição é um sistema social e complexo, com 

características peculiares com sua própria cultura organizacional (SAINSAULIEU; 

KIRSCHNER, 2006).  
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A palavra cultura organizacional significa o modo de vida, o sistema de crenças e 

valores sociais, a forma aceita de interação e de relacionamento que caracteriza cada 

instituição. A cultura organizacional pode condicionar e determinar algumas normas de 

comportamento das pessoas dentro de cada instituição. É a maneira de ser de cada instituição 

e de seus participantes (FREITAS, 2000). 

Na visão de Gil (2011), todas as organizações apresentam uma cultura organizacional 

que se caracteriza por seus valores, pela regularidade do comportamento de seus membros, 

pela filosofia que guia suas políticas e pelo clima expresso tanto por seu layout físico quanto 

pela interação de seus membros entre si e com público externo. Enquanto isso algumas 

empresas valorizam, por exemplo, o uso do uniforme e enfatizam a conformidade às normas, 

outras se caracterizam pelo estímulo a individualidade, pela autonomia de seus membros e 

pelo baixo nível de dependência em relação aos superiores. 

Temas relacionados à cultura organizacional são constituídos de um dos mais 

delicados empreendimentos no campo da Administração, pois, envolvem aspectos que as 

empresas mais valorizam e que muitas vezes constituem a própria razão de sua existência. No 

entanto, as empresas que promovem seu ajustamento cultural em relação às mudanças 

ambientais apresentam melhores condições para desenvolver-se quando comparadas as mais 

rígidas em relação aos estímulos externos (GIL, 2011). 

Para Oliveira (1988), pode-se fazer uma analogia com uma espécie de cheiro. Cada 

organização tem seu “cheiro” característico, que passa para todos que a formam, além de 

salas, móveis, documentos, as reuniões, equipamentos, produtos e os serviços prestados. 

Quando se substitui um produto por outro na linha de produção, caracteristicamente o 

“cheiro” da empresa permanecerá nesse outro produto. Se alguém deixa a organização e é 

substituído, o tal “cheiro” permanece com esta outra. 

O estudo sobre cultura organizacional está incorporado à teoria das organizações, as 

análises administrativas e ao cotidiano das empresas. Os aspectos culturais passaram a ser 

vistos como fundamentais a análise e a prática organizacional, despertando ainda grande 

interesse e entusiasmo (FREITAS, 2002). 

Com a intenção de colaborar com o entendimento a respeito dos aspectos 

epistemológicos relacionados à pesquisa em Cultura Organizacional, apresenta-se o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Aspectos Epistemológicos do Estudo de Cultura Organizacional  
VIESES FUNCIONALISTA INTERPRETATIVISTA 

Cultura Organizacional como algo que a organização 

tem (variável) 

como algo que a organização 

é (metáfora) 

Raízes Antropológicas Funcionalismo, 

Funcionalisma-Estrutural 

Etnociência, Antropologia 

Simbólica, Estruturalismo 

Tópicos na Pesquisa Administração "Crós-

Cultural" ou Comparativa e 

Cultura Corporativa 

Cognição Organizacional, 

Simbolismo Organizacional e 

Processos Inconscientes e 

Organização 

Paradigma da Integração da Diferenciação e da 

Ambiguidade 

Abordagem Funcional Semiótica 

Métodos Quantitativos Qualitativos 

Fonte: Adaptado Rocha (2010).  

 

Para vários antropólogos e sociólogos, a cultura apresenta-se como um conjunto de 

significados, organizados em termos de representações e símbolos. Uma ação em conjunto de 

duas ou mais pessoas, pressupõe uma rede de significados, da qual aparecem nos mitos, nas 

religiões e ideologias, compondo um imaginário que inexiste sem a prática social, da mesma 

forma que esta só existe em suas múltiplas relações com o imaginário. Para colaborar com o 

entendimento sobre cultura organizacional, apresenta-se o quadro 2, com a evolução do 

conceito de cultura na antropologia. 

Quadro 2  – Evolução do Conceito de Cultura na Antropologia 
Abordagem 

Antropológica 

Conceitos Principais Representantes 

 

Universalista e 

Evolucionista 

- Caracteriza-se pela dimensão coletiva. A cultura 

é a expressão da totalidade da vida social do 

homem. É adquirida (refuta o determinismo 

biológico). 

- O Evolucionismo prega o estudo das culturas 

particulares e posterior comparação. 

- Estabelece escala de estágios da evolução 

cultural.  

Eward Burnett Tylor 

(1832 – 1937) – 

Antropólogo Britânico 

escreveu “Cultura 

Primitiva” em 1871, 

considerado marco da 

fundação da etnologia 

como ciência autônoma. 

 

 

 

 

 

 

 

Particularista ou 

Escola Cultural 

Americana 

- Critica o universalismo e evolucionismo na 

medida em que considera que cada cultura é 

singular e deve ser estudada de forma direta 

(permanecer longo tempo com o objeto de 

estudo). Refuta ideia comparativa e de estágios de 

cultura. 

- Diferença entre grupos humanos é cultural e não 

racial. 

- Abandona conceito de raça na explicação do 

comportamento humano. 

Frans Boas (1858 – 1942). 

Austríaco naturalizado 

Americano, criticou o 

universalismo no artigo 

“The limitation of the 

compartive method of 

anthropology”. 

- Procura mostrar diferença entre o orgânico e o 

cultural. (As necessidades orgânicas entre as 

sociedades podem ser comuns, porém a forma de 

satisfazê-las varia por cultura). 

- Superando o orgânico o homem, de certa forma, 

Alfred Kroeber (1876 – 

1960). Antropólogo 

americano. No artigo  “O 

superorgânico” mostra 

como a cultura atua sobre 
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se liberta da natureza. o homem. 

 

 

 

 

Funcionalismo 

- Contra o evolucionismo centrado no futuro 

- Contra o difusionismo voltado para o passado 

- Defende o funcionalismo centrado no presente 

- Cultura como resposta funcional para atender as 

necessidades biológicas e psicológicas do homem 

- Criação do método etnográfico: Observação 

participante (cultura de analisa no cotidiano) 

Bronislaw Malinowski 

(1884 – 1942). 

Antropólogo inglês. 

Escreveu “Uma teoria 

científica da cultura” – 

1944, onde explica a 

teoria das “necessidades”. 

 

 

 

Funcionalismo 

Estrutural 

 

- Foco em fatos culturais de um grupo em relação 

as instituições do próprio grupo (cada parte do 

sistema funciona em relação ao todo). 

A.D.Radcliffe-Brown 

(1881 – 1955), assim 

como Malinowski foi 

influenciado pelas ideias 

de Durkheim. Obra “A 

estrutura e função na 

sociedade primitiva” 

 

 

Neo Evolucionistas 

- Cultura como sistema adaptativo 

- “Cultura são sistemas (de padrões de 

comportamento socialmente transmitidos) que 

servem para adaptar as comunidades humanas aos 

seus embasamentos biológicos. Este modo de vida 

inclui tecnologias e modos de organização 

econômica, padrões de estabelecimento, de 

agrupamento social e organização política, 

crenças, práticas religiosas, e assim por diante” 

(KEESING apud LARAIA, 2006, P.59). 

 

Leslie White, Marshall 

Sahlins, Marvin Harris, 

A.P. Vayda. 

Teorias Idealistas 

 

Cultura como 

sistema Cognitivo 

- Cultura é um sistema de conhecimento: 

“consiste em tudo aquilo que alguém tem de 

conhecer para operar de maneira aceitável dentro 

do sistema” (KEESING apud LARAIA, 2006, 

P.61). 

- A cultura unifica o indivíduo nas estruturas 

sociais 

- Pensamento humano submetido a regras 

inconscientes (conjunto de princípios) 

Ward H. Goodenough 

Cultura como 

sistemas estruturais 

- Cultura definida como conjunto de sistemas 

simbólicos (criação acumulativa da mente 

humana) 

Claude Lévi-Strauss 

 

Cultura como 

sistemas 

simbólicos  

- Refuta forma ideal do homem iluminista e da 

antropologia clássica 

- Busca da definição do homem baseado na 

cultura 

- Cultura como o conjunto dos mecanismos de 

controles, regras, planos, receitas e programas 

- Cultura como sistema de símbolos e 

significados. 

Clifford Geertz 

 

 

David Scheider 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Laraia (2006), Cuche (2002) e Freitas (1991a).  

 

A cultura é um fenômeno dinâmico que nos cerca a todo momento. Conforme Schein 

(2009), ela é constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outros e 

moldada por comportamento de liderança, em um conjunto de rotinas, regras e normas que 

orientam e restringem o comportamento. Quando é introduzida a cultura na organização e em 
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seus grupos internos, pode se ver como ela é criada, inserida, envolvida e manipulada. E ao 

mesmo tempo, ela restringe, estabiliza e fornece estrutura e significado aos membros do 

grupo. Esse processo de criação e gerenciamento da cultura são a essência da liderança e nos 

faz perceber que cultura e liderança constituem dois lados da mesma moeda. 

Aspectos culturais relacionados com valores, história, heróis e normas, sempre 

estiveram presentes nos estudos organizacionais das empresas. E toda empresa desenvolve 

uma referência dela mesma para um futuro esperado. Especialmente nas grandes empresas, 

esses aspectos são mais visíveis e mais facilmente identificados, pois dão maior importância, 

permeiam diferentes níveis hierárquicos, diferentes categorias ocupacionais ou profissionais e 

diferentes regiões geográficas ou continentais, numa tentativa de homogeneizar as maneiras 

de pensar e agir, de criar um modo de viver específico e de captar o inconsciente do indivíduo 

para incutir amor e lealdade a organização (FREITAS, 2002). Ou seja, a internalização desses 

valores incorporaria a lógica do capital e se caracterizaria por aspectos ideológicos que 

fortaleceriam esses laços entre trabalhadores e gestores. 

A cultura organizacional tem sido usada por pesquisadores organizacionais e gerentes, 

para se referir ao clima e as práticas desenvolvidas pelas organizações ao lidar com pessoas, 

ou a valores expostos e credos de uma organização. Com isso, os gerentes falam em 

desenvolver o tipo correto de cultura, cultura de qualidade, de serviço ao cliente, mostrando 

que a cultura da organização tem a ver com certos valores que a empresa tenta passar para os 

funcionários, supondo que as culturas melhores ou piores e culturas mais fortes ou mais fracas 

influenciam na eficácia da organização (SCHEIN, 2009). Mas tais aspectos referem-se à 

cultura corporativa e não à cultura organizacional, conceito mais amplo e em sintonia com a 

perspectiva das ciências sociais (BARBOSA, 2002). 

Por meio da cultura organizacional se define e transmite o que é importante, o que a 

instituição considera como maneira apropriada de pensar e agir em relação aos ambientes 

internos e externos, condutas e comportamentos aceitáveis pela instituição, relação pessoal 

entre outros. Valores como respeito e dignidade nada mais são que redefinições operacionais 

em programas de treinamento e desenvolvimento, o estímulo a atuação empreendedora e a 

utilização de seu talento e experiência, além do aproveitamento de sua iniciativa para o 

desempenho da organização ou da equipe (FREITAS, 2002).  

O quadro 3 mostra a evolução cronológica, até 1980, das principais publicações e 

eventos sobre o tema nos Estados Unidos. 
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Quadro 3 – Cronologia das Principais Publicações e Eventos sobre Cultura Organizacional 
Anos 

 

Autores Evento/Publicação 

1913 

 

J.C. Penny. Co Formula seu credo 

1914/45 Thomaz Watson Formula, testa e faz funcionar 

as crenças e valores da IBM 

1940 

 

Johnson & Johnson Formula o “Nosso Credo” 

1951 Elliot Jaques (Inglaterra) Livro: The Changing Culture of 

a Factory 

1963 Thomaz Watson Jr. Livro: Business and its beliefs 

the ideas that helped buit IBM 

1972 Roger Harrison Artigo: “Understading your 

organization´s character” 

Burt Clark Artigo: “The organization saga 

in higher education” 

1976 Charles Handy (Inglaterra) Livro: Understading 

organization 

1979 Andrew Pettigrew Artigo: “On studying 

organizational culture” 

1980 Business Week “Corporate culture – The hard 

to change values that spell 

success or failure” 

1981 Pascale & Athos Livro: The art of Japanese 

management 

William Ouchi Livro: Theory Z 

1982 Deal & Kennedy Livro: Corporate culture: The 

rites and rituals of corporate life 

Peters & Watermann 

Myron Magnet 

Livro: In seach of excellence 

1983 Administrative Science 

Quarterly 

Edição especial, volume 28:3 

Organizational Dynamics Edição especial, volume 12 

Rousabeth Kanter Livro: The change masters 

Bro Uttal Artigo: The corporate values 

Edgar Schein Artigo: The role of the founder 

in creating organizational 

culture 

1984 Academy of Management 

Universidade de Pittsburg 

Resultado do programa: Livro 

Gaining control of the corporate 

culture, organizado por 

Kilmann et al. 

Universidade British Columbia 

(Canadá) 

“Conference on organizational 

culture and the meaning of life 

in the workplace”, tendo como 

resultado o livro: 

Organizational culture. 

Business Week Artigo: Changing a corporate 

culture – Can Johson go from 

band-aid to hight tech? 

Edgar Schein Artigo: Coming to a new 

awareness of organizational 
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culture 

1985 Geert Hofstede Livro: Culture´s Consequence 

1986 Rodgers & Shook Livro: The IBM Way 

1986 Business Week Artigo: McWorld? McDonald´s 

can make a big mac anywhere. 

But duplicating its culture 

abroad wont´s be so easy 

1987 Charles Handy (Inglaterra) Livro: Deuses da Administração 

1988 John Love Livro: A verdadeira história de 

sucesso da McDonald´s 

Fonte: Adaptado de Freitas (1991a).  

 

O quadro 4 mostra a evolução cronológica, a partir de 1990, das principais publicações e 

eventos sobre o tema. 

 

Quadro 4 – Continuação Cronologia das Principais Publicações e Eventos sobre Cultura 

Organizacional 
Anos 

 

Autores Evento/Publicação 

1992 

 

Sims, R.R. The challenge of ethical 

behavior in organizations 

1993 Massaro, T.A. Introducing physician order 

entry at a major academic 

medical center: I. Impact on 

organizational culture and 

behavior 

1993 Reichheld, F.F. Loyalty-based management. 

1994 Hofstede, G. The business of international 

business is culture 

1996 Denison, D.R. What is the difference between 

organizational culture and 

organizational climate? A 

native's point of view on a 

decade of paradigm wars 

1998 Hofstede, G. Identifying organizational 

subcultures: An empirical 

approach 

1998 Hofstede, G. Attitudes, values and 

organizational culture: 

Disentangling the concepts 

1999 Casey, C. Come, join our family": 

Discipline and integration in 

corporate organizational culture 

2002 O'Toole, M. The relationship between 

employees' perceptions of 

safety and organizational 

culture. 

2002 Hatch, M.J., Schultz, M. The dynamics of organizational 

identity 

2002 Glisson, C., James, L.R. The cross-level effects of 

culture and climate in human 

service teams 

2002 Humphreys, M., Brown, A.D. Narratives of Organizational 
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Identity and Identification: A 

Case Study of Hegemony and 

Resistance 

2004 Deshpandé, R., Farley, J.U. Organizational culture, market 

orientation, innovativeness, and 

firm performance: An 

international research odyssey 

2005 Alavi, M., Kayworth, 

T.R., Leidner, D.E. 

An empirical examination of 

the influence of organizational 

culture on knowledge 

management practices 

2006 Henri, J.-F. Organizational culture and 

performance measurement 

systems 

2006 Kavanagh, M.H., Ashkanasy, 

N.M. 

The impact of leadership and 

change management strategy on 

organizational culture and 

individual acceptance of change 

during a merger 

2006 Ravasi, D., Schultz, M. Responding to organizational 

identity threats: Exploring the 

role of organizational culture 

2007 Khazanchi, S., Lewis, 

M.W., Boyer, K.K. 

Innovation-supportive culture: 

The impact of organizational 

values on process innovation 

2007 Al-Alawi, A.I., Al-Marzooqi, 

N.Y.,Mohammed, Y.F. 

Organizational culture and 

knowledge sharing: Critical 

success factors 

2008 Chu, R.A., Wood Jr., T. Cultura organizacional 

brasileira pós-globalização: 

Global ou local? | [Brazilian 

cultural organization in post-

globalization: Global or local? 

2008 Tan, B., Lee, C.-K., Chiu, J.-Z. The impact of organisational 

culture and learning on 

innovation performance 

2009 Gregory, B.T., Harris, 

S.G., Armenakis, A.A., Shook, 

C.L. 

Organizational culture and 

effectiveness: A study of 

values, attitudes, and 

organizational outcomes 

2010 Zheng, W., Yang, B., McLean, 

G.N. 

Linking organizational culture, 

structure, strategy, and 

organizational effectiveness: 

Mediating role of knowledge 

management 

2011 Naranjo-Valencia, 

J.C., Jiménez-Jiménez, 

D., Sanz-Valle, R. 

Innovation or imitation? The 

role of organizational culture 

2011 Nguyen, H.N., Mohamed, S. Leadership behaviors, 

organizational culture and 

knowledge management 

practices: An empirical 

investigation 

2011 Howard-Grenville, J., Golden- Liminality as cultural process 
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Biddle, K.,Irwin, J., Mao, J. for cultural change 

2011 Suppiah, V., Sandhu, M.S. Organisational culture's 

influence on tacit knowledge-

sharing behaviour 

Fonte: Autora (2013).  

 

 

A cultura está para um grupo como a personalidade ou caráter está para um indivíduo, 

podendo ver os comportamentos resultantes, mas não as forças internas de certos tipos de 

comportamento. À medida que nossa personalidade e caráter orientam e restringem nosso 

modo de agir, de acordo com Schein (2009), a cultura se torna um guia e restringe o 

comportamento dos membros de um grupo, mediante normas compartilhadas e assumidas 

nesse grupo. 

As organizações devem ter a ciência de que a sua cultura tem papel fundamental para 

o andamento do processo organizacional, podendo proporcionar um ritmo a ser seguido por 

parte se seus trabalhadores. A cultura organizacional é fundamentalmente um arranjo de 

princípios que orienta as ações de uma organização (FREITAS, 2007). 

A cultura é o know-how que o conjunto de sujeitos conquista e internalizam de acordo 

com a solução dos desafios encontrados, que conduzem há adaptação externa e integração 

interna. Consequentemente essa prática pode ser transmitida aos novos integrantes mesmo 

tendo a clareza de que o conhecimento é tácito, a preparação dos novos integrantes por meio 

dos problemas encontrados no caminho se dá por meio da percepção e vivências dos mesmos 

(MAXIMIANO, 2002). 

A cultura é um dos pontos chave na compreensão das ações humanas, funcionando 

como uma referência coletiva que identifica os grupos, suas maneiras de perceber, pensar, 

sentir e agir. Assim, mais do que um conjunto de regras, de hábitos e de artefatos, cultura 

significa construção de significados partilhados pelo conjunto de pessoas pertencentes a um 

mesmo grupo social (PIRES; MACEDO, 2006). 

Luz (2003, p. 16) conceitua cultura organizacional como “o conjunto de atributos 

físicos e psicossociais de uma organização que caracteriza o seu modo de ser e determina a 

sua identidade”. “Cultura organizacional é um sistema de valores e crenças compartilhadas 

que influenciam o comportamento do trabalhador” (DUBRIN, 2006, p. 352). Robbins (2005, 

p. 375) define como “um sistema de valores compartilhados pelos membros que diferencia 

uma organização das demais”. Sob o ponto de vista dos autores, a cultura organizacional pode 

ser vista como um conjunto de valores compartilhados e normas que monitoram as interações 

de membros da organização. 
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Cada organização tem sua própria cultura, que a identifica e forma seus costumes, 

suas crenças e seus valores. A marca de perfil de uma empresa é construída pela sua cultura, 

que orienta e controla o comportamento daqueles que a compõem. Cada pessoa se diferencia 

por ter sua cultura e a sua personalidade. Ao falarmos em organizações, podemos compará-las 

as pessoas, já que cada uma tem sua cultura, ou seja, expressão da personalidade grupal 

(MARRAS, 2002). 

A cultura das organizações também se baseia nos valores culturais da sociedade 

inserida. Devemos associar a cultura organizacional com a cultura nacional, pois não há 

entidade isolada do ambiente externo (LUZ, 2003; HOFSTEDE, 1998). 

Para Dubrin (2006), são várias as forças que moldam a cultura, sua origem está nos 

valores, nas práticas administrativas e na personalidade do fundador da organização. A cultura 

responde às escolhas conscientes e inconscientes, aos padrões de comportamento, a influência 

de seus líderes e a sociedade que opera. O setor do qual a empresa está inserida também ajuda 

a determinar a cultura, outro fator relevante é o código de conduta da organização, que 

comunica as verdadeiras atitudes dos funcionários e estabelece a cultura do ambiente de 

trabalho. Como dimensões que ajudam a explicar a natureza da cultura: 

 a) valores (expressa a filosofia da organização);  

b) histórias organizacionais com significados subjacentes (circulação de histórias  para 

reforçar princípios); 

c) mitos (lendas dentro das empresas); 

d) grau de estabilidade (ritmo organizacional); 

e) alocação de recursos e recompensas (forma como os recursos são distribuídos); 

f) ritos e rituais (tradições da empresa); 

g) senso de propriedade (movimento em direção à propriedade de ações); 

h) espiritualismo corporativo e espiritualidade organizacional (o espiritualismo é a 

preocupação com todas as partes da organização, a espiritualidade refere-se ao que os 

membros acreditam). 

Na visão de Marras (2000), são componentes da cultura de uma organização: 

a) valores: crenças e conceitos que moldam a cultura de um grupo. Na ilustração a 

seguir segue alguns exemplos de valores adotados pelas organizações e seus 

respectivos pesos: 
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Ilustração 1: Valores Organizacionais 

Valores Organizacionais Peso % 

Busca de inovação tecnológica 100 

Lucratividade 100 

Assistência e desenvolvimento das pessoas 90 

Serenidade e honestidade 90 

O cliente acima de tudo 90 

Preocupação com a qualidade 80 

Segurança 80 

Imagem da empresa 70 

Relacionamento interpessoal 60 

Prioridade para o planejamento a curto prazo 50 

Fonte: Marras (2000, p. 291). 

 

Em uma organização, o sistema de valores baliza e demonstra claramente quais as 

prioridades e o caminho que a empresa normalmente deseja seguir na busca dos seus 

objetivos. 

b) ritos: tem a finalidade de perpetuar, no dia-a-dia, os valores organizacionais e 

tornar a cultura mais coesa; 

c) mitos: figuras imaginárias utilizadas para reforçar crenças organizacionais com 

objetivo de manter certos valores históricos; 

d) tabus: orienta comportamentos e atitudes dentro da organização. 

 

Segundo Luz (2003), os fatores que influenciam a cultura são: os fundadores da 

organização, o ramo de atividade, os dirigentes atuais e a área geográfica na qual a empresa 

atua. A esse respeito, Kanaane (1999) define que a cultura organizacional é composta por três 

dimensões:  

a) material (sistema produtivo); 

b) psicossocial (sistema de comunicação e interação dos envolvidos); 

c) ideológica (sistema de valores vigentes na organização). 
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Ilustração 2: Pressupostos da cultura organizacional – Fluxograma do Modelo de Schein

 
 Fonte: Marras (2000, p. 295). 

 

Os pressupostos organizacionais são elementos incrementadores e multiplicadores da 

cultura e dos subprodutos que dela originam, com a função de orientar e facilitar os objetivos 

individuais, do grupo e da empresa. Numa perspectiva objetivista e funcionalista, este 

trabalho de acompanhamento cultural estratégico deve ser realizado pela gestão de pessoas da 

organização com o intuito de envolver as lideranças da empresa e seus subordinados 

(MARRAS, 2000).   

A cultura influencia no comportamento de todos os indivíduos e grupos da 

organização. Impactando no cotidiano, atuando nas decisões, atributos dos funcionários, nas 

formas de recompensas e punições, no estilo de liderança adotado, na comunicação, na forma 

como os funcionários se vestem e se portam no ambiente de trabalho, e assim por diante. 

(LUZ, 2003). 

Assim, a cultura acaba determinando o comportamento a ser adotado e o qual deve 

ser evitado. Conclui-se que além do significado representativo, a cultura exerce um sentido 

político e de controle, moldando o que poderia se considerar a verdadeira identidade da 

organização. Embora seja intangível, ela se materializa por meio dos códigos de ética, carta de 

princípios, filosofia, declaração da missão, visão e valores, por meio dos slogans, das figuras 

folclóricas e do comportamento da organização e das pessoas (LUZ, 2003). Ou seja, o 

componente ideológico torna-se bastante evidente. 
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Como afirmam Girardi, Benetti e Oliveira (2008) a cultura determina a disposição e 

o potencial da organização para mudar, criar conhecimento e disseminá-lo. Para obter 

conhecimento é preciso que a cultura favoreça a participação, a criatividade, a inovação e a 

mudança.  

Para alguns autores, como Marras (2000), quando se vivência e envolve-se em uma 

empresa a cultura organizacional é disseminada por meio dos princípios e fundamentos que se 

tornam comuns ao cotidiano dos mesmos, esse embasamento é compartilhado e absorvido 

entre seus membros, existindo entre eles um acordo implícito. 

A literatura envolvendo prescrições predomina, autores como Bowditch e Buono 

(2006) ressaltam que pessoas não vivem em um vácuo, pois as organizações devem criar 

culturas que facilitem e apoiem comportamentos éticos, utilizando-se principalmente de 

exemplos que venham dos altos escalões da empresa, tratando com respeito seus funcionários, 

utilizando-se de código de conduta, comitês de ética, auditorias, workshops e treinamentos. 

Neste contexto, um fato determinante é a motivação que integra os valores da 

empresa com os valores de seus funcionários. As teorias de motivação são fundamentadas nas 

necessidades internas que convergem e instigam o desempenho (STONER; FREEMAN, 

1999). 

As diferentes culturas organizacionais podem ser semelhantes ao clima 

organizacional, já que muitas vezes os membros da organização vêem a situação da empresa 

depender de suas expectativas, baseando-se no contrato psicológico formado ao ingressar na 

empresa, ao se socializar e em suas próprias experiências e percepções anteriores 

(BOWDITCH; BUONO, 2006). 

Após a globalização muitas organizações tiveram a oportunidade de se relacionar 

com as empresas de outros países, possibilitando uma interação com novos mercados, dos 

quais nunca tinham estabelecido contato antes. Assim, como as pessoas, cada uma das 

organizações também possui suas crenças e valores, as diferenciando uma das outras. 

Neste caso a “cultura organizacional refere-se a um sistema de significados 

partilhados mantido por seus membros que distingue a organização das outras organizações” 

(ROBBINS, 1999, p. 374). 

A cultura organizacional pode ser vista igualmente como o rearranjo de princípios 

em atividade na instituição, suas ligações e suas categorias, podem delinear o modelo 

comportamental desejado pela instituição e as condutas que regulam o funcionamento e o 

arbitramento das ações determinantes da administração (LACOMBE; HEILBORN, 2006). 
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A cultura também pode ser caracterizada como a experiência que a equipe obteve por 

meio da resolução de seus problemas de adaptabilidade externa e interação interna. Sendo que 

essa experiência pode ser passada para os mais novos trabalhadores como forma de 

aprendizagem, para saber lidar com tais problemas caso surjam novamente (MAXIMIANO, 

2000). 

Porém, também “podemos entender cultura organizacional como o conjunto de 

atributos físicos e psicossociais de uma organização que caracteriza o seu modo de ser e 

determina a sua identidade”. (LUZ, 2003, p. 16).  Para Carvalho e Ronchi (2005, p. 39), os 

atributos da cultura são os “valores, crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, heróis, 

lendas e mitos, tabus, normas e regras, linguagem e comunicação, símbolos e objetos”. 

No entanto, existem outros quatro fatores que influenciam diretamente a cultura 

organizacional que de acordo com Luz (2003) são:  

a) seus fundadores: são pessoas importantes na história da organização, responsáveis 

pelo desenvolvimento da cultura organizacional, a partir de suas crenças e valores; 

b) seu ramo de atividade: dependendo da área de atuação de uma organização, os 

objetivos serão consequentemente divergentes, ocasionando em uma estrutura, 

tecnologia e forma de gerenciamento diferente; 

c) dirigentes atuais: a transferência ou ingresso de um dirigente novo pode ocasionar 

uma possível mudança na cultura organizacional; 

d) área geográfica na qual a empresa atua: de acordo com a localidade da empresa 

sua cultura irá modificar, pois uma empresa situada na região sul não terá as 

mesmas crenças e valores de uma empresa localizada no nordeste, porque são 

duas regiões com padrões de vida diferentes.  

Corroborando as definições anteriores, Kanaane (1999, p. 39, grifo do autor) expõe 

que a cultura organizacional é “um composto de três dimensões: material – sistema 

produtivo; psicossocial – sistema de comunicação e interação dos envolvidos e ideológica – 

sistema de valores na organização”. 

Com isso, as organizações interagem com o ambiente em que estão imersas, 

recebendo influências e influenciando-o. Desta maneira, os trabalhadores são os agentes que 

cooperam para que ocorra essa troca constante, sendo os seus valores e crenças componentes 

para o desenvolvimento da cultura organizacional (PIRES; MACÊDO, 2006). Sendo que, a 

cultura pode ser “aprendida, transmitida, e partilhada. Não decorre de uma herança biológica 

ou genética, porém resulta de uma aprendizagem socialmente condicionada” (SROUR, 1998, 
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p. 174).  

Em concordância com o autor supracitado, pode-se falar que todo funcionário 

conduz a organização uma associação de generalidades de sua vivência anterior, criando 

assim uma simbiose com a vivência dos demais membros. O sujeito traz para o trabalho sua 

carga de fenômenos emocionais, parte de como ele vê e está inserido no mundo e essa 

bagagem é muito difícil de ser desfeita (FIORELLI, 2000). 

A cultura organizacional é compreendida por Pettigrew (1996) como um fenômeno 

que se encontra numa diversidade de níveis. Sendo que no nível mais avançado, a cultura é 

compreendida como um conjunto de valores complexos, crenças e pressupostos que definem 

as maneiras pela qual, uma organização administra seu negócio. De acordo com Schein 

(2009), os níveis da cultura subdividem em três, que são: 

a) artefatos: considerado o nível mais fácil de identificar quando se entra na 

organização, é tudo aquilo que se vê, ouve e sente dentro dela. Desta forma, a 

cultura é considera muito clara, possuindo um impacto emocional imediato. 

b) valores casados: um nível um pouco mais complicado de identificar, pois só 

poderá ser visualizadas através da realização de perguntas referente à missão, 

estratégia e filosofia da organização. Portanto, devem ser feitas com 

colaboradores que lhe possam responder especialmente sobre os artefatos que os 

confundem e lhe parecem inexistentes; 

c) certezas tácitas compartilhadas: para entender este nível, terá que se pensar do 

ponto de vista histórico da organização, quais foram às razões, os valores e 

crenças dos fundadores e gestores que levaram a organização ao sucesso. 

A esse respeito, Dubrin (2006) define comportamento organizacional como a análise 

do comportamento humano dentro da organização e a interação entre os trabalhadores e a 

organização. Sendo que, os seus principais objetivos são tentar descrever, prever e controlar 

tal comportamento.  

A conduta dos membros na organização é reconhecida por meio dos princípios 

norteadores de dever, atitude e firmeza que propiciam identificar os traços intrínsecos da 

personalidade (MAXIMIANO, 2000).  

Os estudos realizados referentes às estratégias internacionais têm informado que ao 

se conhecer e respeitar a cultura organizacional onde se pretender atuar, tende-se a levar uma 

vantagem essencial para a organização. Porque, quando se conhece os valores e as crenças de 

outra organização, as chances de realizar alguma proposta que não venha ao encontro com 
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suas ideologias é bem menor, proporcionando assim, uma maior probabilidade de acordo 

entre as partes (WOOD JR., 2000).  

No entendimento de Dubrin (2006), dependendo da intensidade de sua força, a 

cultura organizacional de uma organização pode gerar um impacto na busca do alcance dos 

objetivos. Em uma organização, onde a cultura organizacional é forte, os funcionários seguem 

seus valores sem questionamentos. Porém em uma cultura mais fraca, serve apenas de 

diretrizes, pois a cultura não tem muita influência sobre a organização. 

Portanto, quanto mais sólida for à base da cultura organizacional menor será a sua 

afetação aos grupos das culturas heterogêneas com uma cultura maior (ZANELLI, BORGES-

ANDRADE; BASTOS, 2004). Desta forma, é essencial que o gestor repasse informações 

sobre a cultura organizacional da instituição, pois assim poderá evitar futuros conflitos 

internos na instituição.  

A cultura organizacional pode ser mantida ou até transformada, porém precisa-se ter 

consciência para identificar o que e como mudar quando preciso. Sendo necessário 

compreender o que pode e o que não pode ser feito, seguindo as normas ou estratégias da 

administração, por meio do conhecimento dos princípios e valores (LACOMBE, 2005). O 

esforço empregado para realizar uma mudança na cultura organizacional deve focar nas 

tarefas rotineiras dos trabalhadores. Quando possível influenciar os trabalhadores a pensar e 

agir de forma diferente, assim a mudança na cultura estará prestes a acontecer (STONER; 

FREEMAN, 1999). Ou seja, os gestores podem tentar influenciar os trabalhadores, mas nem 

sempre terão sucesso, depende dos valores dos trabalhadores inseridos no contexto da 

instituição. 

A realização da mudança na cultura organizacional é algo complexo, não se deve 

tentar moldar os funcionários, mas pode-se verificar as restrições que incidem sobre eles, 

possibilitando uma cultura duradoura (ANDRADE; AMBONI, 2007). Já Maximiano (2002) 

informa que as organizações que conseguem compartilhar a sua cultura organizacional 

possibilitam que seus trabalhadores interpretem as situações e eventos da mesma maneira. 

A mudança organizacional não é algo fácil de acontecer, poderá encontrar 

resistências por parte dos funcionários, porém a recusa e a inércia às mudanças conseguem ser 

amenizadas se houver entre os membros da organização uma boa comunicação dos motivos 

pelos quais as mudanças são imprescindíveis, bem como a utilização de instrumentos para a 

materialização dessas mudanças (LACOMBE; HEILBORN, 2006). Essas resistências 

ocorrem porque os seres humanos não gostam de situações confusas, indefinidas, e por conta 
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disso trabalham forte para estabilizá-las. Portanto, qualquer mudança na cultura 

organizacional irá gerar uma enorme ansiedade e resistência por parte dos funcionários, 

podendo influenciar alguns dos elementos mais estáveis da organização (SCHEIN, 2009). 

É importante refletir que as empresas que desenvolvem a cultura organizacional em 

correlação as mudanças no seu entorno apresentam melhores formas de desenvolvimento 

defrontando-se com o panorama de organizações mais inflexíveis aos incentivos externos 

(GIL, 2001). Por isso algumas organizações conseguem manter um nível de renovação 

constante enquanto outras permanecem com os antigos padrões. 

Pode-se verificar então que a cultura organizacional é individual para cada empresa, 

sendo necessários alguns cuidados para mantê-la em atividade, pois se encontra incluso nela 

os valores, as crenças, as premissas que influenciarão diretamente no ambiente de trabalho e 

também nas tomadas de decisões. Porém, nada impede que as organizações mudem a sua 

cultura organizacional com o passar dos anos, mas sem dúvida será uma tarefa difícil de 

realizar, pois a cultura até pode mudar de uma hora para outra, mas não por influência da 

gestão da organização.   

A cultura organizacional pode ser vista como um agrupamento de ideias que são 

renovadas constantemente de natureza construtiva, sistêmica, esclarecedora, contudo não 

previsível, permitindo que o processo de transformação tenha continuidade 

(MASCARENHAS, 2002).   

No entanto, o mesmo autor destaca que nos estudos organizacionais, a cultura é 

percebida como algo que a organização tem, isto é, um processo passível de controle 

administrativo. Assim, cada organização possui uma cultura, mesmo que normalmente não 

seja formalizada, mas que todos os funcionário têm conhecimento e vivenciam no seu dia-a-

dia. Cada empresa constrói uma cultura própria e cultiva no seu dia-a-dia, sendo que às vezes 

é tão peculiar que fica conhecida no mercado.  

 

2.2 ORGANIZAÇÃO E CULTURA  

 

Não são poucos os críticos dos chamados modismos gerenciais, pois a abordagem 

funcionalista predomina na literatura voltada ao campo da administração. Gestores 

incorporam novos modelos como se esses pudessem, efetivamente, proporcionar respostas 

rápidas aos desafios gerenciais (GAULEJAC, 2007; BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

Mas o que significa organização? Para Audy, Andrade e Cidral (2005), o sentido da 

palavra organização pode ser visto de duas maneiras: institucional e instrumental. Friedberg 
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(1995), por sua vez, define cultura organizacional como um conjunto humano formalizado e 

hierarquizado, visando assegurar algum tipo de cooperação e coordenação entre seus 

membros, mas cujos objetivos não são necessariamente convergentes.   

Segundo Morgan (1996), nas organizações perduram repetidamente métodos com 

diferentes significados que concorrem entre si, criando um mosaico do que realmente existe 

nas organizações, em vez de uma cultura corporativa que não varia. As organizações de êxito 

descobriram alguns meios de separar estas divisões funcionais, de tal forma que os 

profissionais possam instruir as suas ocupações a partir de um referencial igual a todos. Esta 

teoria é útil para se ler e explicar a realidade. Para isto, faz necessário que aqueles que 

analisam a organização - consultores e gerentes - devam ter a noção da teoria e a aptidão para 

aplicá-la. No entanto, em uma organização, podem existir vários modelos institucionais, cada 

um desempenhando suas tarefas com intervenções específicas. O método de análise teria, na 

verdade, dois passos: “produzir uma leitura diagnóstico da situação que está sendo 

investigada, utilizando diferentes metáforas para identificar ou ressaltar aspectos chave da 

situação e elaborar uma avaliação crítica do significado e da importância da diferentes 

interpretações efetuadas” (MORGAN, 1996, p. 328). 

De acordo com Schein (2009), o perigo ao se tentar definir cultura organizacional é o 

de simplificá-la, pois a cultura organizacional pode ser considerada como sendo o modo 

correto de notar, perceber, sentir e pensar em relação aos pressupostos básicos de que o grupo 

aprende, à medida que consegue acabar com os problemas de adaptação externa e de 

integração interna. E isto, embora possível, não é necessariamente simples. 

Uma organização não tem uma única cultura, mas subculturas, pois cada setor ou 

departamento pode apresentar algumas formas de identidades que não são comuns a toda a 

organização. Porém, independente da existência de subculturas, na maioria das vezes, há uma 

cultura mais ampla, comum a todos os subgrupos (HOFSTEDE, 1998). Motta e Vasconcelos 

(2008, p. 297) reforçam tal argumento, lembrando que as organizações são complexas e 

apresentam “diversos subgrupos de indivíduos que possuem seus próprios padrões culturais, 

formados a partir de suas experiências. Os membros de uma mesma organização, porém, 

possuem acesso a alguns padrões culturais comuns”. 

O desenvolvimento das organizações como minissociedades é acompanhado por uma 

desintegração dos padrões tradicionais de ordem social, em termos de ideais comuns, crenças 

e valores, dando lugar a padrões mais fragmentados e diferenciados, baseados na estrutura 

ocupacional que emerge nas sociedades que circundam as organizações. Nesse sentido, 
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empenham-se recursos financeiros e tempo, ao se analisar recursos físicos em fusões, 

aquisições e alianças, dando pouca ou até mesmo nenhuma atenção à natureza, às atitudes e às 

crenças das pessoas que terão de executar a estratégia empresarial planejada. (MORGAN, 

1996). 

 Se existir um confronto entre a cultura corporativa, o choque pode causar trazer 

consequências negativas para determinada empresa. Mas esta é uma abordagem que 

compreende a cultura como forma de harmonizar o inevitável conflito entre comportamentos 

diferenciados, identificados no âmbito da organização (CARLETON, 1999). 

A análise da cultura numa organização contribui para a reinterpretação do significado 

das relações com o ambiente e de que os ambientes são desenvolvidos por grupos de 

indivíduos e organizações a partir da construção social da realidade, ou seja, como indivíduos 

e organizações percebem o mundo. As mudanças organizacionais, por exemplo, são 

importantes para essa compreensão. Frequentemente, tal como a estrutura organizacional, a 

cultura, na prática, é observada como um conjunto de modificações específicas, como normas 

e rituais, crenças, histórias, ideologias, que formam a cultura no seu conjunto. Todos estão 

inseridos em uma sociedade organizacional e alimenta-se a ideia de que as organizações são 

fenômenos culturais (MORGAN, 1996). 

Os objetivos comuns são elos entre todos os membros da organização. Qualquer tipo 

de cultura pode ser transmitida, compartilhada e aprendida, desde que haja interesse nos 

princípios cognitivos, conhecimento, crenças, símbolos e significados. A cultura 

organizacional é construída a partir das ações humanas ao longo do tempo. (SANTOS, 2002). 

Martin e Frost (2009), portanto, afirmam que a perspectiva de integração presume que 

as manifestações culturais são firmes entre elas e que por isso uma única cultura representa a 

cultura no seu todo. Já a perspectiva da diferenciação privilegia diferenças essenciais no 

âmbito da organização. Essa perspectiva buscou a união entre integração e diferenciação, ou 

seja, as manifestações culturais não são muito consistentes ou inconsistentes, dependendo de 

cada momento. São permeadas por contradições e confusões, não conseguindo abranger uma 

determinada subcultura. Afinal, “[...] de acordo com a perspectiva da fragmentação, a 

essência de qualquer cultura é a ambiguidade que tudo invade” (MARTIN; FROST, 2009, p. 

234). Os autores ressaltam, no entanto, que qualquer cultura organizacional contempla as três 

perspectivas. Dependendo do nível de profundidade dos estudos envolvendo cultura, as 

perspectivas emergem. 
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Para Schein (2009), todos os líderes devem ter muito claro em qual cultura estão 

inseridos, ou seja, a cultura deve ser entendida por todos, portanto líderes devem tomar esta 

postura para poder liderar a sua equipe com maior clareza. Na abordagem da integração, 

gerências culturais competentes e hábeis engendram culturas potentes e firmes que orbitam 

dentro dos seus próprios valores (MARTIN; FROST, 2009). No entanto, para os autores, essa 

é apenas parte de um entendimento mais amplo, pois esta seria apenas uma abordagem 

possível, ou seja, a partir da perspectiva da integração. 

Para Barbosa (2002), a cultura pode ser vista de duas formas: uma variável, que pode 

ser anulada se for analisada como elemento estrutural nas organizações, com condições de 

formar indivíduos que podem levá-los ao sucesso ou ao fracasso; ou como algo que a 

organização sofre nos decorrer dos anos. A autora ressalta que as diversas reações à 

administração científica mostraram claramente a dimensão da cultura e, logicamente, as 

limitações de tecnologia administrativa e gerencial, ou seja, um elemento que pode ser 

neutralizado ou adaptável pelo poder da ciência e pelo progresso.  

Fleury e Fischer (2009) abordam outro aspecto, ou seja, buscam analisar as 

organizações por meio da dimensão do poder. O poder é uma variável, ampla e complexa, ou 

seja, um elemento importante para se diagnosticar a organização com o seu ambiente interno e 

externo. À medida que a organização aumenta em complexidade e tamanho, torna o poder 

muito mais impactante no mercado, na comunidade e em todos aqueles que estão à sua volta. 

De acordo com os autores, “[...] o poder pode ser visto também como elemento dotado de 

energia: por isso possui o atributo de moldar e transformar organizações. Assim, quem o 

possuir pode alterar estruturas e influenciar na mudança do comportamento organizacional, 

chegando a modificar processos organizacionais” (FLEURY; FISCHER, 2009, p. 35).   

Considerando essas abordagens, cabe estudar a relação da mudança e cultura 

organizacional, onde a mudança pode estar relacionada a valores e práticas predominantes no 

processo decisório em diferentes níveis organizacionais. Incluindo os níveis de autoridade e 

responsabilidade, meios de supervisão, controle e adequação de recursos.  

 

2.3 RELAÇÃO DA MUDANÇA E CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Por algum tempo acreditou-se que as organizações deveriam buscar estabilidade a fim 

de conseguir o objetivo traçado. A estabilidade era sinônimo de controle organizacional e 

quanto mais controlada maior a probabilidade de se alcançar a eficácia organizacional. Porém 

a algum tempo se percebe que da mesma forma que o ambiente em que a organização está 
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envolvida se modifica, a organização precisa seguir esta mesma tendência. Neste sentido, 

Luppi (1995) afirma que a mudança é literalmente forçada a uma organização pelo ambiente.  

Atualmente as organizações estão envolvidas por um ambiente extremamente mutante 

e turbulento e isto se dá, devido a dois mecanismos gerais que se complementam: a 

globalização e a revolução científico-tecnológica. As implicações deste movimento global 

para as organizações são contundentes, afinal a organização como um sistema aberto, que 

interage com o meio em que está inserida, precisa se modificar para atender a este ambiente 

oferecendo assim novas oportunidades de negócio (DIAS, 2013). 

Fatores do ambiente interno também são causadores de mudança, a literatura sobre 

mudança organizacional considera a natureza dual das mudanças: a preocupação com as 

mudanças na estrutura da empresa e a preocupação com as mudanças comportamentais, sejam 

do indivíduo ou de pequenos núcleos de pessoas. Portanto, os fatores internos ou externos que 

determinam a mudança podem impactar nas diferentes realidades dos indivíduos (HALL, 

2004). 

O mudar significa não seguir sendo o mesmo, é o estado daquilo que evolui, do que se 

modifica. Neste contexto, o conceito de mudança organizacional está atrelado à introdução de 

novas formas de pensar, atuar e operar uma organização (DIAS, 2013). 

A mudança organizacional pode ser definida como a alteração e a transformação da 

forma, a fim de que a organização possa sobreviver melhor ao ambiente. Percebe-se então a 

estreita relação existente entre mudança e ambiente (HALL, 2004). 

 Na visão de Wood Jr (2000, p.212) a mudança organizacional envolve diversas 

variáveis que podem impactar no contexto organizacional, ou seja, “qualquer transformação 

de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de qualquer outro 

componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização”. 

O processo de mudança acontece seguindo um modelo sequencial de três passos em 

que a realidade das organizações é o equilíbrio quase estacionário entre as forças que 

propulsionam a mudança e as que a restringem, como um campo de forças. Neste modelo 

sequencial de três passos, o processo de mudança acontece em três distintos momentos: o 

descongelamento, a mudança e o recongelamento (LEWIN, 1989). 

 O descongelamento é a etapa em que o indivíduo se conscientiza de que a forma atual, 

seja de trabalho, de estrutura ou de valores, não suprem mais a necessidade e as objetivos 

propostos. Neste momento as velhas práticas são derretidas, abandonadas e desaprendidas e o 
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sistema atual é colocado em cheque. O objetivo é quebrar os velhos paradigmas, inadequados 

para a realidade atual. 

 A segunda etapa do modelo é a introdução da mudança propriamente dita aparecendo 

um novo paradigma, em que novas ideias e práticas são identificadas e internalizadas. Nesta 

etapa, se estabelece novos valores, atitudes e comportamentos, reconhecendo novos 

paradigmas e assimilando e aceitando novos valores. 

A última etapa do processo é a do recongelamento em que novas ideias e práticas são 

incorporadas definitivamente ao comportamento. Esta fase tem como objetivo consolidar a 

mudança de modo a fazer com que os colaboradores percebam os benefícios que este novo 

modelo traz.  

Esta etapa se refere à necessidade de reforçar o novo comportamento e o conjunto de 

cognições, produzindo dados confirmatórios (SCHEIN, 2009). 

 Aparentemente o processo de mudança parece simples, porém na medida em que as 

etapas vão sendo implementadas, Lewin (1989) relata a existência de um campo de força 

atuante que pode impedir ou propulsionar esta mudança. As forças positivas de apoio e 

suporte (forças motrizes) e as forças negativas (restrição), de oposição e resistência. 

Na concepção de Lewin (1989, p.35): “um problema é mantido em equilíbrio pela 

interação de dois conjuntos opostos de forças – as que procuram promover a mudança (forças 

motrizes) e as que tentam manter o status quo (forças de restrição)”. 

Neste sentido, as organizações podem ser vistas como um sistema em que a situação 

atual não é um padrão estático, mas sim um “equilíbrio” – ou “equilíbrio dinâmico” de forças 

trabalhando em direções opostas. Assim, qualquer mudança que pode ocorrer é resultante de 

uma mudança neste balanço ou equilíbrio onde as forças motrizes precisam ultrapassar e 

imobilizar forças. Ou seja, caso as forças de restrição atuem em maior grau não ocorrerá a 

mudança, mas caso as forças motrizes atuem de maneira a influenciar positivamente o 

indivíduo, a mudança ocorrerá. 

Desta forma, para que a mudança se torne efetiva e menos traumática para a 

organização e seus membros, a sua implementação deve se dar de forma gradativa. Outra 

prática importante é participar os membros que deverão incorporar as mudanças no processo 

de planejamento. Sim, para mudar é preciso planejar e quanto mais os membros da 

organização estiverem engajados, mais facilmente ocorrerá o processo de mudança. 

A cultura organizacional aparece como um aspecto fundamental no processo de 

mudança, pois apresenta crenças, valores fundamentais, que servem de referência em todas as 
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tomadas de decisões na organização. A cultura organizacional é um produto dos valores dos 

fundadores, suas histórias e experiências coletivas. Desse modo, a cultura organizacional é 

parte fundamental de uma empresa e tem a tendência a resistir a mudanças (DIAS, 2013). 

A cultura de uma organização pode ter interiorizado valores nos membros da 

organização que influenciarão sua forma de perceber o processo de mudança. Por exemplo, se 

uma organização tem incutida na sua cultura a valorização da inovação, os seus membros se 

sentirão menos inclinados a resistir aos processos de mudança que introduzam inovações do 

que indivíduos pertencentes a organizações com uma cultura menos progressista. No entanto, 

mesmo em organizações com culturas que valorizam a inovação, é possível encontrar 

indivíduos que resistirão às mudanças como uma forma de desafiar a cultura em si mesma ou 

como forma de se destacar politicamente.           

Uma mudança profunda somente ocorre quando as pessoas percebem que seus 

pressupostos não são mais validados pela realidade. Neste sentido, na maior parte do tempo as 

mudanças ocorrem de forma incremental nas organizações, com decisões sendo tomadas 

sucessivamente em decorrência de eventos externos e internos (WOOD JR, 2000). 

Para que a mudança se dê da forma mais natural possível, é importante planejá-la. 

Identificar a real necessidade, os envolvidos no processo de mudança para que seja 

vislumbrada de que maneira ela ocorrerá. A dificuldade neste processo é identificar o padrão a 

ser trabalhado para produzir a mudança desejada (LUPPI, 1995). 

 Dias (2013) aponta quatro tipos de mudanças para a obtenção de vantagens 

estratégicas: a tecnológica, em produtos e serviços, de estratégia e estrutura e na cultura 

organizacional, conforme segue: 

 Mudanças tecnológicas - estão atrelas a novas formas de se realizar as atividades 

dentro da organização, novos processos e procedimentos. Este tipo de mudança envolve 

métodos de trabalho, equipes e fluxo de trabalho.  

 Mudanças em produtos e serviços - são as modificações em produtos e serviços 

incluem pequenas adaptações de produtos já existentes ou novas linhas de produtos. Este tipo 

de mudança tem, em alguns momentos, o intuito de aumentar a participação da empresa no 

mercado em que está inserido e também o aumento de clientes. 

 Mudança de estratégia e estrutura – são modificações nas políticas da organização, nas 

relações de trabalho, sistemas de informação gerenciais, dispositivos de coordenação e a 

forma de controle organizacional. 
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Mudança na cultura organizacional – este tipo de mudança refere-se a alteração de 

valores, atitudes, crenças e comportamentos dos membros da organização. 

A mudança cultural é entendida como uma tomada de um outro  rumo, uma nova 

maneira de fazer as coisas, alicerçada em novos valores, símbolos e rituais, se constituindo em 

um  grande desafio, pois engloba alterações fundamentais nos padrões de trabalho, nos 

valores e consequentemente no comportamento das pessoas (LUPPI, 1995). 

Os quatro tipos de mudanças, a tecnológica, em produtos e serviços, de estratégia e 

estrutura e na cultura organizacional são interdependentes, ou seja, na modificação de uma 

das variáveis mencionadas, as demais serão afetadas em menor ou maior grau. Desta forma, a 

mudança poderá se dar mais facilmente, quando por exemplo, envolver algum incremento em 

determinado produto do que quando envolve alguma crença ou valores (DIAS, 2013). 

Frente a este cenário percebe-se que a mudança pode se dar em diferentes graus, 

variando entre as mudanças mais suaves até as mais bruscas, que mexem com o status quo. E 

que de alguma forma a mudança refletirá na organização como um todo, cabendo assim à 

organização conduzi-la da melhor forma possível de modo a agregar os seus participantes. 

A modificação em determinados aspectos da cultura organizacional significa 

modificar ou reinterpretar os valores básicos, que estão profundamente integrados e que 

operam no nível inconsciente (DIAS, 2013). 

 Neste sentido, Schein (2009, p.188) adverte que para se planejar intervenções 

eficientes, precisa-se de alguma espécie de teoria abrangente da mudança, que explique de 

que modo se deve iniciar a mudança, como gerir o processo total e como estabilizar os 

resultados da mudança desejados. “O problema de dar início a uma mudança é especialmente 

crítico por causa de frequente observação de que as pessoas resistem a ela, mesmo quando os 

objetivos aparentes são muitos desejáveis”. 

O entendimento da cultura organizacional é primordial para o processo de mudança, 

pois a partir do conhecimento dos valores e crenças da organização é que as mudanças podem 

ser planejadas, considerando as premissas já incutidas nas pessoas. Portanto, a cultura 

organizacional pode representar um trunfo ou uma desvantagem neste processo, caso algumas 

crenças venham de encontro ao que deseja ser mudado, elas deverão ser trabalhadas com os 

membros da organização a fim de desvincular a identidade das pessoas a estas crenças 

específicas. 
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2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL NA INSTITUIÇÃO PÚBLICA  

 

Na observação da evolução do contexto da administração pública brasileira, 

especialmente das duas últimas décadas, percebe-se claramente as diversas alterações na 

forma de trabalho com que nossos gestores públicos vem enfrentando as dificuldades para 

gerir seus orçamentos e alcançar soluções paliativas ou definitivas às mais diversas demandas 

e exigências da sociedade. 

A partir da Constituição de 1988 são efetivamente introduzidas mudanças tanto na 

estrutura administrativa, levando a um processo de descentralização da administração pública, 

como na dimensão política, favorecendo a construção da cidadania plena, oportunizando na 

prática a participação da sociedade na definição das políticas públicas e na própria gestão 

governamental.  

Percebe-se que perante os estímulos desafiadores enfrentados pelo governo em todas 

as suas formas representativas, a constituição instituída desde 1988, conforme Pimenta (1998) 

foram concebidos direitos, privilégios e deveres aos trabalhadores do setor público, 

propagando a ampliação do desequilíbrio das contas públicas. Criando uma casualidade 

inversamente proporcional entre a segurança dos trabalhadores do setor público e o 

nivelamento dos gastos públicos, servindo de base para a elaboração e a efetivação do 

regimento jurídico do setor pessoal público, agregando direitos e privilégios nas instituições 

públicas. 

A evolução da administração pública no Brasil engendra um modelo intrínseco. Os 

trabalhadores dos setores públicos demandam constantemente o emprego da prática 

diplomática no trato do ambiente de trabalho, não causando assim desarmonia com a 

administração dos gestores públicos. Nos arranjos do setor público as associações de estima e 

de influências são os verdadeiros indicadores de poder no Brasil (CARBONE, 2000). 

O desenvolvimento Brasileiro da administração é uma reprise do conflito continuado 

de duas forças; de um lado uma burocracia arcaica, concentrada e ineficiente que atravanca a 

engrenagem administrativa pública, constantemente contraria as tentativas de upgrade da 

máquina estatal, contudo politicamente influentes; do outro lado, verifica-se o 

empreendimento de grupos modernistas, que exigem novas estruturas para o Estado, 

ampliando a infraestrutura econômica e social. O dualismo dessas forças contemporâneas 

buscam incorporar, nas organizações públicas uma cultura flexível e de uma gestão 

empreendedora que permite aos gestores públicos agirem de forma rápida e prática, num 

universo onde as mudanças são contínuas (CASTOR; JOSÉ, 1998). 
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Com isso, apesar das inúmeras adversidades encontradas nas organizações públicas, a 

demanda encontra-se nos esforços de transformar a cultura imposta as instituições desde o 

início da institucionalização do serviço público. De acordo com Guimarães (2000) será 

necessário para a administração pública deixar de lado as estruturas burocráticas que 

engessam as instituições, buscando a transformação do setor público, trazendo inovações em 

busca de instituições flexíveis, dinâmicas e empreendedoras. 

Isso posto, torna-se irrefutável que a dinâmica da mudança, ainda de acordo com o 

mesmo autor, só se torna factível quando houver o rompimento das estruturas arcaicas da 

administração pública, que escoam grande parte dos recursos públicos na tentativa de 

sustentar esse padrão de arranjo público, todavia o salto desse paradigma só se dará com a 

inclusão de modernos modelos de gestão pública. 

As instituições públicas na sua totalidade têm como objetivo proporcionar e garantir 

que os serviços prestados a sociedade sejam cumpridos na sua plenitude. Podendo assim ser 

vistos como modelos dinâmicos, excessivamente complexos, que envolvem muitas 

informações, dependem da estrutura da instituição, das pessoas envolvidas e das tecnologias 

disponíveis. As instituições públicas e seus prestadores de serviço desempenham suas 

atividades procurando cumprir com maior eficiência e produtividade a satisfação da sociedade 

(DIAS, 1998). 

A desvalorização dos valores das funções púbicas reproduz o enfraquecimento da 

perspectiva em relação á oferta pública dos serviços prestados, colaborando para uma espiral 

viciosa de descontentamento dos administradores públicos e usuários (GASTER, 1999). 

As instituições públicas mantem as mesmas particularidades fundamentais de outras 

organizações, porém, ainda sofrem com algumas condições imposta que permanecem sendo 

seguidas: dedicação às normas e práticas públicas, a valorização das hierarquias, o nepotismo 

e os favorecimentos nas relações, o apego ao poder entre outros. Contudo tais diferenças são 

significativas para o processo interno, principalmente em relação à renovação e transformação 

das velhas estruturas, na construção de princípios e fundamentos, além da política de recursos 

humanos. 

O problema mais perceptível na instituição pública é sem dúvida a substituição de 

trabalhadores a cada novo mandato, o que interfere na continuidade dos projetos e andamento 

de inovações administrativas, que estão ligadas a gestão pública. 
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Essa descontinuidade administrativa é um dos pontos que diferenciam a instituição 

pública da privada, deixando evidentes algumas características do setor público, aplicadas à 

realidade brasileira, como: 

- projetos de curto prazo – cada governo só privilegia projetos que possa concluir em seu 

mandato, para ter retorno político; 

- duplicação de projetos – cada novo governo inicia novos projetos, muitas vezes quase 

idênticos, reivindicando a autoria para si; 

- conflitos de objetivos – conflito entre os objetivos do corpo permanente e do não-

permanente, o que pode gerar pouco empenho em relação aos procedimentos que vão contra 

interesses corporativos — ciência de que a chefia logo será substituída; 

- administração amadora – administração feita por indivíduos com pouco conhecimento da 

história e da cultura da instituição e, muitas vezes, sem o preparo técnico necessário, 

predomínio de critérios políticos em detrimento da capacidade técnica ou administrativa dos 

nomeados (SCHALL, 1997). 

Algumas situações em relação ao trabalhador público precisam ser revistas, 

principalmente em relação à estabilidade a todos os setores públicos, onde o entendimento 

dessa estabilidade causa a ineficiência, a desmotivação, a falta de disposição para o trabalho, 

já que não podem ser punidos com a demissão, implicando no aumento da ineficiência do 

servidor público. Outro ponto fundamental gerado pela estabilidade é o aumento dos custos 

públicos, que impede a adequação dos quadros de trabalhadores às reais necessidades do 

serviço, tanto em termos de quantidade quanto de especialização técnica, inviabilizando, ao 

mesmo tempo, a implantação de um sistema de administração eficiente, baseado em 

incentivos e punições (PEREIRA, 1996). 

Alguns processos simples e dinâmicos na organização privada cujos objetivos são 

mais claros e necessitam de foco, tornam-se difíceis, complexos e lentos no setor público, 

onde teoricamente deveria ter o mesmo objetivo, por se tratar de instituição financiada pela 

sociedade. O controle público tem influência no planejamento e na gestão. Esse controle, de 

forte conotação política, é o único caminho para o equilíbrio das forças sociais. Nas 

organizações controladas pelo governo há a predominância dos processos políticos, que 

muitas vezes oneram de várias formas os processos operacionais e administrativos ou, 

mesmo, se opõem a eles (JOHNSON, 1996). 

Essas características, peculiares às organizações públicas, tornam-se um grande 

empecilho para a implantação de inovações tecnológicas, pois elas, em geral, são processos 
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longos e que requerem um tempo de desenvolvimento e aperfeiçoamento, dificilmente 

restringindo-se a um único mandato governamental. Enfim pode-se dizer que as aspirações de 

meritocracia e competência técnica, discutidas entre os trabalhadores, certamente estará 

presente e rege as relações de trabalho em uma área envolvendo atividades de alta 

complexidade e técnica. O setor público é percebido como um terreno onde predominam o 

apadrinhamento político, as relações de favorecimento pessoal e os privilégios que contornam 

as normas formalmente instituídas. (PEREIRA, 1996). 

O estudo das organizações ao longo do tempo fez surgir diversas classificações que 

buscaram explicar as diferenciações existentes entre elas e, ao mesmo tempo, proporcionar 

melhor entendimento das organizações e das suas relações internas e com o meio em que as 

cercam. As instituições de ensino também foram classificadas dentro de tipologias e são 

consideradas organizações complexas, que se apresentam de forma totalmente atípica a outras 

organizações, tanto no que diz respeito aos seus aspectos estruturais quanto à função que 

devem desempenhar.  

A busca pelo aprimoramento teórico, conceitual e metodológico fez surgir as 

preocupações com a cultura institucional, ou seja, com a essência de crenças e valores que 

fundamentam as práticas formais e informais que contribuem com a atuação de cada 

instituição. Disso resulta a importância de se estudar a cultura organizacional nas instituições 

de ensino, principalmente por quem convive nestas instituições, o sistema administrativo tem 

pouca flexibilidade, há predisposição contra mudanças rápidas, há rejeição sobre qualquer 

tipo de controle sobre o trabalho dos docentes e pouco crédito sobre os efeitos ou implantação 

de Planejamento a longo prazo e força de pressão muito grande dos aspectos políticos, além 

de inúmeras outras evidências (ESTRADA, 2000).  

A cultura organizacional da instituição de ensino influência e contribui para a 

formação dessa realidade. Compreende-la e explicá-la dependem as possibilidades de 

elaboração, implantação e êxito dos programas de mudanças organizacionais em direção ao 

cumprimento de seus objetivos gerenciais e, consequentemente, sua missão institucional. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram utilizados para o 

desenvolvimento do presente estudo, bem como fundamentá-los na percepção de diversos 

autores. O delineamento da pesquisa e a descrição referente à coleta de dados e sua análise, 

além de apresentar alguns aspectos gerais a respeito da instituição pesquisada.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A escolha do método utilizado neste trabalho não beneficiou os atributos com a função 

de aplicabilidade em atender a natureza de um processo de mudança institucional. O objetivo 

da analise contida no trabalho foi entender o fenômeno organizacional e o comportamento dos 

atores inseridos no contexto de uma instituição de educação superior da Grande Florianópolis. 

 Adotou-se, nesse estudo, o instrumento teórico sobre a ótica da diferenciação, uma 

vez que, entende-se a instituição enquanto composição de um encadeamento social, imbuída 

de comportamentos proativos, de cooperação e de conflitos (SAINSAULIEU; KIRSCHNER, 

2006). 

Acredita-se, não obstante, que determinada analise teórica é limitada para avaliar com 

prudência, uma vez que se precisa determinar com exatidão qual é e como é a cultura de uma 

determinada organização de sucesso. Em suma, é temerário definir um conceito ainda tão 

abstrato e não muito dominado pelas ciências da administração. (BARBOSA, 2002). 

Com base no cenário da diferenciação, se observa características como as percepções 

dos gestores das instituições e algumas particularidades culturais no interior da instituição 

estudada. Desta forma, percebe-se a instituição composta de diversidades culturais 

consideráveis entre os setores, o que denota a divergência da integração, que evidencia a 

defesa do argumento de haver uma instituição que possibilite dispor exclusivamente de uma 

cultura, forte e resistente. 

A funcionalidade desta pesquisa foi de um implacável debate a respeito da 

metodologia qualitativa acerca da cultura, não existindo, muitas vezes, a concordância entre 

os agentes em debate (MARTIN E FROST, 2009). 

O estudo em nenhum momento está fundamentando que a instituição objeto de estudo 

como um padrão enraizado, posto que as instituições necessitam ser analisadas em suas 

características peculiares  atribuído de aspectos próprios e singulares, consequências das 

relações  sociais (PECI, 2004; SAINSAULIEU; KIRSCHNER, 2006). 
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A finalidade da pesquisa não é de solucionar problemas, contudo procura-se clarear o 

entendimento referente à constituição e os mecanismos sociais envolvendo cultura 

organizacional no âmbito da Faculdade Municipal de Palhoça. 

O estudo foi feito a partir da metodologia exploratória, onde o agente pesquisador 

interpreta a coleta de dados de cunho qualitativo. Do modo em que o assunto discute 

dimensões da cultura de uma instituição pública, se entende que apenas podem ser adotados 

métodos qualitativos. Todavia na conjuntura das ciências sociais, ou na sua grande maioria, 

há uma relutância em pesquisas dessa natureza que estudam esse tipo de método 

(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2010). 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa se refere a um estudo de caso interpretativo em uma instituição pública 

municipal no qual foi aplicado o instrumento de entrevista com roteiro semiestruturado como 

técnica de coleta de dados, auferindo dados primários. Segundo Godoy (2010, p. 124), um 

estudo de caso interpretativo comporta uma abrangente definição do evento investigado e 

demanda padrões principalmente de repetições nos dados levantados, buscando “desenvolver 

categorias conceituais que possibilitem ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas”.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas entrevistas com os 

coordenadores e gestores da instituição. Importante ponderar que neste tipo de pesquisa 

exploratória não se pode conjecturar com precisão os resultados que a própria pesquisa irá 

proporcionar. Desta forma, haverá ampla maleabilidade na seleção das questões e na própria 

condução das entrevistas, permitindo a pesquisadora alterar ou modificar a condução das 

entrevistas a partir das respostas concedidas envolvendo as questões iniciais. 

 A pesquisa foi realizada primeiramente com uma entrevista piloto, com intuito de 

adaptar as questões ao interesse do objeto de pesquisa. Assim, foram realizadas 7 (sete) 

entrevistas, feitas pessoalmente pela pesquisadora, que optou por finalizar a coleta de dados 

com este número de entrevistados por considerar dispor de dados suficientes para as análises. 

No primeiro contato já percebe-se a desconfiança dos gestores com a pesquisa, 

provavelmente pelo momento político que vive o Município de Palhoça, que inicia suas 

atividades com Prefeito eleito somente em junho de 2013, o que consequentemente envolve a 

Faculdade Municipal de Palhoça e todos os seus gestores.  

A pesquisa foi realizada na Faculdade Municipal de Palhoça, no período de 

outubro/2013 com os diretores, coordenadores de graduação e pós graduação. As entrevistas 
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foram realizadas na própria instituição em horário de trabalho. O local das entrevistas foi a 

sala de cada gestor e as entrevistas tiveram uma duração média de 40 (quarenta) minutos. 

Deslauriers e Kérisit (2010, p. 148) evidenciam que o “pesquisador qualitativo não vai 

a campo para encontrar respostas para suas perguntas, mas também para descobrir questões, 

surpreendentes sob alguns aspectos, mas geralmente, mais pertinentes e mais adequadas do 

que aquelas que ele se colocava no início”. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As entrevistas foram transcritas na sua totalidade, e sempre que mencionado na 

discussão dos dados, os entrevistados correspondentes são identificados E1, E2, E3, E4, E5, 

E6 e E7, omitindo a identificação de todos os gestores entrevistados. A informação de total 

discrição quanto a identidade dos entrevistados foi repassada aos mesmos antes de cada 

entrevista, isso para que não houvesse hesitação nas respostas e para que os entrevistados 

estivessem confiantes para responder as questões apresentadas. 

A reprodução das entrevistas foi executada integralmente contendo os pormenores do 

dialogo e, essa reprodução, não foi agregada correções posteriores e tampouco foram feitas 

sínteses nos discursos dos entrevistados (MARTIN, 2002), fazendo com que a experiência se 

destacasse sem induzir pressupostos a respeito do sentido desse mesmo experimento 

engendrado no conhecimento (SCHMIDT, 2012). 

 Fez-se uso da análise de discurso, considerando o enfoque dado no roteiro 

semiestruturado da entrevista para que as classificações conseguissem ser efetivadas. 

Verificou-se também a avaliação nas categorias de maneira a reunir os dados, definir e 

reconhecer a natureza das respostas dos pesquisados. Isto posto apontar as matizes 

significativas para que o proposito da pesquisa fosse atingido. A análise de discurso é o 

conceito dado a variadas perspectivas teóricas e a heterogêneas abordagens em distintas 

disciplinas (MARTIN, 2002). 

Quanto ao gênero, a amostra contemplou uma maior número de participantes do sexo 

masculino. Para os objetivos pretendidos neste trabalho esta variação não é considerada 

relevante. 

Em relação à faixa etária predominante entre os participantes da pesquisa, verifica-se 

que a maior parcela deles se encontra em idade entre 34 e 45 anos e o restante superior a 50 

anos. Tal quantitativo não é expressivo já que a idade não foi considerada como universo da 

pesquisa e todos convivem com a cultura organizacional da instituição pesquisada. 
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Dentre os 7 (sete) participantes da pesquisa um possui doutorado, cinco possuem 

mestrado e um somente nível superior. Esta configuração apesar de não ter sido definida é 

considerada como positiva para fins da pesquisa, pois representa um equilíbrio entre os 

docentes que possuem no mínimo o título de mestre e o administrativo possui apenas o nível 

superior de escolaridade. 

No quesito cargo somente para constar que a pesquisa foi realizada com professores e 

administrativo em cargo de coordenação ou direção. 

Um ponto importante para pesquisa é em relação ao tempo de instituição, por ser uma 

instituição com poucos anos de existência, onde somente professores efetivos podem assumir 

cargos de coordenação a maioria tem em média três anos na instituição, somente um 

entrevistado no cargo de direção está desde a criação da faculdade. A instituição conta com 

apenas um cargo administrativo em nível de direção que é comissionado pela Prefeitura, 

fazendo parte do quadro de funcionários da faculdade há nove meses. 

Uma outra característica importante da amostra é o fato de que cinco participantes tem 

em média 7 anos de experiência na atividade docente/coordenações, dois entrevistados tem 

mais de 25 anos de profissão e de convivência com a cultura organizacional em diversas 

instituições de ensino, com isso, acredita-se que haja um maior grau de conhecimento a 

respeito do tema proposto. 

 

3.4 INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

A pesquisa foi realizada numa instituição de ensino superior, com sete anos de 

existência. Na instituição, há uma estrutura de três diretorias, três coordenações de graduação, 

uma coordenação geral de pós graduação, sete coordenações de pós graduação divididas por 

curso e demais cargos administrativos. Foram entrevistados três gestores da diretoria de alto 

nível hierárquico, denominados diretora executiva, diretor acadêmico e diretor administrativo. 

Além dos três coordenadores da graduação e o coordenador geral da pós graduação. 

A instituição está localizada na cidade de Palhoça – SC, onde estão todas as suas 

diretorias, coordenações e setores administrativos responsáveis pelas diretrizes da instituição, 

além da proximidade com a mantenedora, Prefeitura Municipal de Palhoça.  

A instituição é a única pública e gratuita no município, possui em torno de 1500 

alunos na graduação e pós graduação, beneficiando principalmente moradores do município, 

disponibilizando 80% das vagas para alunos oriundos das escolas públicas de ensino médio 

residentes no município.  
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Por fim, é relevante acrescentar que a instituição pesquisada tem um impacto social 

muito forte e fundamental para o desenvolvimento sócio e econômico do Município. 
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4 RESULTADOS  

 

Este capítulo apresenta a instituição pesquisada, sua história, local onde atua, fatos 

importantes ocorridos desde sua inauguração, forma de gestão adotada pela direção, entre 

outros pontos relevantes para a presente pesquisa. Neste capítulo também será feita a análise 

dos dados levantados nas entrevistas, comparando-os com toda a teoria estudada sobre o tema.  

 

4.1 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça – FMP é uma instituição de ensino superior 

pública e gratuita, mantida pela Prefeitura de Palhoça. Foi criada na Gestão do Prefeito 

Ronério Heiderscheidt, pela Lei Municipal Nº 2.182, de 25 de outubro de 2005 e inaugurada 

em 20 de abril de 2006.  

Uma equipe de consultoria liderada por um Professor da Universidade Federal de 

Santa Catarina, a Secretaria de Educação do Município e uma equipe de professores e 

gestores da Rede Municipal, iniciaram o projeto, que posteriormente foi encaminhado e 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. 

A FMP surgiu a partir da consciência e responsabilidade social dessa administração e, 

por isso destina 80% das vagas para alunos oriundos das escolas públicas de ensino médio 

residentes no município, equalizando as oportunidades de ingresso ao ensino superior. Os 

demais 20℅ estão disponíveis a qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro, que desejam uma 

oportunidade no ensino superior. 

 A Faculdade Municipal realizou o primeiro vestibular em dezembro de 2006, para os 

cursos de Administração e Pedagogia, com ingresso no primeiro semestre de 2007. Para dar 

inicio a este projeto foi realizado um concurso público para professores, onde foram 

aprovados quatro professores. Um início tímido e incerto, pouco se conhecia a respeito deste 

tipo de instituição de ensino superior. Uma Faculdade mantida por uma Prefeitura. 

 No ano de 2007, a FMP é composta por uma equipe de professores experientes e 

comprometidos, surge assim a estrutura estatutária com a composição de uma Diretora Geral, 

uma Diretora Administrativa, uma Diretora Acadêmica, Secretaria Acadêmica e Secretaria 

Administrativa, mais os quatro professores efetivos que iniciaram o semestre letivo, com 80 

acadêmicos na graduação distribuídos entre os cursos de Administração e Pedagogia, no 

segundo semestre mais 80 acadêmicos ingressaram via vestibular. E surge neste mesmo ano o 
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primeiro projeto de extensão da FMP, chamado Faculdade da Maturidade, destinado a pessoas 

com idade superior a 50 anos. 

A FMP iniciou suas atividades utilizando a estrutura física do Centro de Atenção 

Integral à Criança e ao Adolescente – CAIC – Professor Febrônio Tancredo de Oliveira, no 

bairro Passa Vinte, Palhoça. Dois professores efetivos assumem como coordenadores dos 

cursos de Pedagogia e Administração. 

No ano de 2008, ocorre a primeira alteração da Direção Executiva, e neste período 

novos professores na categoria colaboradores, passaram a integrar a equipe da FMP. Neste 

mesmo ano houve apenas uma entrada via vestibular, ingressando mais 80 acadêmicos no 

quadro discente da instituição. 

No ano de 2009 o Prefeito Municipal nomeia uma das professoras efetivas para 

assumir a Direção Executiva, com experiência em gestão universitária e professora desde o 

inicio da instituição, conhecia as fraquezas, fragilidades e também as potencialidades e 

oportunidades da organização. Reestruturou a e equipe gerencial. 

Neste ano realizou-se um concurso público, onde ingressaram 21 novos professores no 

quadro docente da instituição.  Um novo modelo de gestão foi adotado e a FMP foi se 

consolidando com ações que intensificaram o fortalecimento e a sustentabilidade na 

comunidade em que atua. Embasados no tripé: ensino, pesquisa e extensão, desenvolveram-se 

diversos projetos para atender as necessidades do município. 

Neste ano foram inseridos 160 alunos da FMP, como estagiários e funcionários, no 

mercado de trabalho da grande Florianópolis. O índice de empregabilidade dos acadêmicos da 

FMP é de 98%, isto significa que o mercado absorve o capital intelectual de forma bastante 

efetiva. 

Neste mesmo ano iniciou-se uma busca incansável pela construção da sede própria da 

FMP, o que culminou em parcerias fortes com o IAB-SC Instituto de Arquitetos de Santa 

Catarina, o poder público municipal e empresariado local. Porém, no final de 2009, uma 

liminar indeferiu o terreno escolhido para construção da sede por ser considerada área verde. 

Voltou-se ao início da busca e uma nova alternativa foi viabilizada pela mantenedora, 

quanto a locação de um prédio que atendesse as necessidades da FMP como instituição de 

ensino superior. Neste período foi então, locado um prédio de cinco mil metros de área 

construída, atendendo as exigências do Ministério da Educação. 

E o ano de 2010, iniciou-se de forma bastante otimista – para os gestores – e cheio de 

perspectivas, novos professores efetivos fortaleceram a estrutura acadêmica, estrutura física 
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adequada, professores, acadêmicos e equipe diretiva e administrativa motivados. A FMP dá 

sua primeira virada rumo ao sucesso e marca sua história na educação superior municipal cem 

por cento, pública e gratuita. 

No ano de 2010, os cursos de Administração e Pedagogia da FMP foram reconhecidos 

com conceito 4,02 e 4,0, respectivamente pelo Conselho Estadual de Educação de Santa 

Catarina, e a Faculdade nas dimensões gerais foi renovado o credenciamento, também com 

Conceito 4, representando um marco na vida da faculdade, que durante 4 anos lutou para 

alcançar este objetivo. 

Para finalizar o ano de 2010, o Prefeito de Palhoça e mentor da FMP, recebeu o 

Premio Leonel Brizola de Educação pela criação e desenvolvimento da FMP como um projeto 

de sucesso. 

O ano de 2011 iniciou com força total e novos desafios estavam por acontecer rumo 

aos cursos de Pós Graduação. Por trata-se de uma instituição de ensino focada nas 

necessidades do município a FMP aprova quatro cursos de pós-graduação, sendo: MBA em 

Gestão Empresarial, destinado para trabalhadores e moradores do município de Palhoça; 

MBA em Gestão Pública, destinados para servidores públicos municipais; Curso de 

Especialização em Gestão Escolar desenvolvido especificamente para Diretoras da rede 

municipal e Curso de Especialização em Didática, para professores da rede municipal.  

Em 2012, a FMP vem se consolidando com ações de fortalecimento na comunidade 

em que atua, desenvolve projetos para atender as necessidades locais, dentre eles destacam-se: 

Projeto Faculdade da Maturidade, que tem por objetivo proporcionar conhecimento e 

qualidade de vida ao cidadão Palhocense acima de cinquenta anos, Inclusão Digital, Reforço 

Pedagógico para crianças de escolas públicas, Inglês para Negócios para comunidade e 

acadêmicos da FMP, Brinquedotecas, que são montadas por meio de doações de brinquedos e 

livros infantis dos candidatos ao vestibular da FMP, nos Centros de Educação Infantil do 

município. Outro evento importantíssimo e tradicional é o Trote Solidário, onde os 

acadêmicos têm a incumbência de arrecadar no mínimo 1.500kg de alimentos, que são 

distribuídos para instituições do município, Coral da FMP, Projeto FMP Educação 

Sustentável, Projeto Espaço Aprendizagem no bairro Massiambu e o Projeto Pequeno 

Empreendedor nas escolas públicas.   

O ano de 2012 termina com a aprovação do curso de Técnologo em Turismo, com 

vestibular agendado para janeiro de 2013 e início das aulas no 1º semestre de 2013, abrindo 

mais oportunidades para comunidade Palhocence. 
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O ano de 2013 começa com mais desafios, verificando as necessidades do Município 

para implantação de novos cursos de Pós Graduação, assim aprova mais sete cursos de pós-

graduação, sendo: Alfabetização e Letramento, Gestão Escolar, Psicopedagogia, MBA Gestão 

Empresarial, MBA em Gestão Pública, MBA Gestão de Pessoas e MBA em Gestão de 

Projetos e Responsabilidade Social. 

 Atualmente, além de todo o apoio da mantenedora, a faculdade possui parceria com a 

iniciativa privada, comunidade, acadêmicos e familiares, que participam de campanhas e 

projetos para manter uma estrutura que proporcione um ensino superior de qualidade. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Seção onde será apresentada toda a análise das sete entrevistas realizadas com os 

gestores, fazendo uma relação com a teoria apresentada no capítulo dois deste estudo. A 

análise segue o roteiro semiestruturado utilizado nas entrevistas (Apêndice A e B).  

  

4.2.1 GERENCIAMENTO DA CULTURA 

 

Com relação à probabilidade de gerenciamento da cultura organizacional, deve existir 

o entendimento visto que a cultura organizacional representa um padrão de conjecturas 

fundamentais partilhados pelos agentes que dispõe de mecanismos para mediar os problemas, 

internos e externos, empenhando-se de modo bastante aceitável. O conhecimento adquirido 

pode ser repassado aos novos agentes, moldando as pessoas à instituição em que trabalham. 

Os entrevistados E1 (2013) e E7 (2013) ressaltam a influência da mantenedora e da gestão 

atual: 

 

Eu acredito que a cultura da FMP é bastante influenciada pela Prefeitura, até 

mesmo por que a gente recebe a verba da Prefeitura. E eu acho que a nossa 

Diretora Executiva, também influencia bastante a cultura. Até mesmo por 

que, foi uma das mentoras, que ajudou a criar a Faculdade. Então a gente 

percebe muito isso, por que, têm algumas características como o 

empreendedorismo, que a gente vê que a Faculdade, ela é bastante voltada 

pra o empreendedorismo, é que ela recebe essa influencia direta. Outra 

questão também que a gente verifica bastante aqui, é em relação a família 

FMP que a diretora fala, a gente observa que por ser uma instituição pequena 

e ela estar aqui desde o começo da sua criação, percebe essa forte influencia 

(informação verbal, E1, 2013). 

 

Eu acredito que sim, pelo próprio tamanho da faculdade, que é uma 

faculdade pequena. Ela é um pouco influenciada sim, pelo Prefeito. Antes 

era mais, pelo Prefeito anterior, a instituição estava iniciando. Então ela 
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sofre a influencia do Prefeito e ela sofre também a influencia claro da 

Diretora. De quem está na direção da faculdade. No meu caso a influencia 

que eu vejo também, não é questão de ser positiva ou negativa. A gente sofre 

uma pequena influencia, mas, a gente tem muita liberdade para trabalhar, 

assim como o curso de turismo também, evidente que sofre muita influencia 

do coordenador, e cada disciplina sofre muita influencia do seu professor 

(informação verbal, E7, 2013). 

 

 

De acordo com essa visão, legitima-se o conceito no qual a cultura de uma instituição 

seria gerenciada por líderes experientes em suas atividades como dirigentes, formadores de 

opiniões e representantes de convicções culturais. O conjunto organizacional de um grupo tem 

tradições e hereditariedade cultural em comum, ao processar-se no contexto no qual as 

pessoas inseridas, ou seja, no corpo social da organização descobrindo caminhos que levem a 

solução dos problemas e a vencer obstáculos, construindo entendimento sobre os hábitos 

adequados para que se possa compreender e resolve-los. Essas compreensões seriam 

disseminadas pelos agentes do corpo organizacional, que produzem representações, mitos e 

princípios para a ação, modificando-os em pensamentos involuntários (SCHEIN, 1989).       

 

Eu acho que a Cultura FMP é influenciada pelo modelo de gestão utilizada. 

Mesmo que às vezes é preciso utilizar de uma força demostrando como é 

importante esse modelo de gestão, num tipo de instituição de ensino 

superior, como é a FMP. Uma instituição municipal em que na grande 

maioria das vezes ela analisa os fatores externos com foco no 

desenvolvimento do município, então a cultura é influenciada muitas vezes 

pelas necessidades do município que vem ao encontro do modelo de gestão 

adotado pela instituição (informação verbal, E2, 2013). 

 

Isto posto, nota-se uma correlação continua entre a mudança organizacional e o poder, 

ocorrendo assim uma ligação cultural, projeto e modificações, ocasionando complicações 

organizacionais e estabelecendo sistemas de gestão para a cultura de uma instituição. 

 

A cultura da FMP ela é influenciada diretamente pela política do município. 

A visão do gerenciamento ela é bastante primaria, faltando uma gestão mais 

efetiva e respeitando as novas tendências do mercado (informação verbal, 

E3, 2013). 

 

Eu acho que a cultura da FMP é influenciada pela mantenedora. Pela 

prefeitura. Ela também é influenciada por questões políticas e penso que 

também pela demanda da sociedade que também é influenciada por isso 

(informação verbal, E4, 2013). 
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Para Aktouf (1994), os gestores tem influencia imediata no estabelecimento das 

categorias que afetam o arranjo da cultura organizacional. Alguns entrevistados, que da 

mesma maneira consideram a possibilidade de gerenciar a cultura, evidenciam a função dos 

gerentes neste procedimento “dentro de uma instituição sempre a cultura vai ser influenciada, 

por bons gestores e por bons professores, quando se fala de instituição de educação” 

(informação verbal, E6, 2013). 

A resposta do entrevistado E5 “Eu acho que a cultura da FMP é diretamente 

influenciada pela comunidade, pela mantenedora e pelos colaboradores e alunos. Sofre 

impacto desses sujeitos, dessas instituições que fazem parte”, está de acordo com Fleury 

(1989), que pactua em partes com a teoria tutelada por demais autores, como Deal e Kennedy 

(1982) e Schein (1985) em relação à possibilidade de gerenciar a cultura. Desta forma, para a 

autora, isso é peculiarmente custoso de proporcionar. Barbosa (2002) embora seja mais 

categórico quanto esta opinião, sustentando que é praticamente impossível “gerenciar 

culturas”.   

A maioria dos entrevistados observa o papel e a influência do governo municipal, 

considerando que é uma instituição pública municipal, no gerenciamento da cultura. 

Apesar da imparcialidade do tratamento teórico englobado ao gerenciamento ou não 

da cultura organizacional, ficou claro, com base nas entrevistas, que gerenciar ou modificar a 

cultura, embora seja factível, os obstáculos e as oposições, na percepção desses gestores, são 

muito grandes.  

 

4.2.2 PROCESSOS DE MUDANÇA 

 

 Apesar de não considerar a atividade setorial em que se atua, é necessário que os 

gestores da instituição encontrem-se propensos a se adequar as mudanças organizacionais. 

Todavia essas mudanças são designadas como inovações, uma crítica continua com as pessoas 

que não dão a importância relevante sobre elas, assim sendo, assumir um entendimento 

planejado e contar com agentes organizacionais aptos a se confrontar com as mesmas faz uma 

enorme diferença no universo competitivo, visto que o encadeamento dos processos de 

mudanças são normalmente lentos. Os entrevistados E1 (2013) e E7 (2013) acreditam que a 

atual gestão considera a cultura organizacional nos processos de mudança: 

 

Eu acredito que sim, que a atual gestão considera a cultura organizacional, já 

pelo fato de sofrer essa influencia da direção em relação as nossas crenças e 

valores, ou seja, os valores, as crenças que permeiam as pessoas na 
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instituição, elas são também as crenças e valores da gestora. Eu acredito que 

quando há esse processo de mudança se pensa nessas crenças e nesses 

valores que permeiam a instituição. É realmente, a gente está passando por 

esse processo de mudança e se a gente for observar, frequentemente a gente 

passa pelo processo de mudança da gestão municipal. E só que eu acredito 

que essa mudança em relação a instituição enquanto se mantem a Diretora 

Executiva, ela não é impactante. A gente não muda muito em relação a essa 

mudança externa. Mas, eu vejo que a partir do momento que mudar a gestão 

da instituição, ai eu acredito sim que vai haver uma mudança mais profunda 

na cultura da FMP (informação verbal, E1, 2013). 

 

Sim, eu acredito que sim. Pelo menos quanto a nossa questão do Turismo, 

sempre que surge uma ideia nova. Muitas ideias já surgiram e não puderam 

ser implantadas. Por que não teve, não tinha subsídio, ou não iriam 

prosperar. Mas a gente sempre é chamado, é consultado e algumas vezes 

não, até pela própria deficiência da estrutura. Então muitas vezes acaba se 

fazendo alguma coisa e que se passa por cima de alguém, mas isso é comum. 

Pelo menos em empresas, em instituições que não tenham um aporte até 

mesmo logístico e humano que precisaria a gente sabe disso, isso acaba 

acontecendo sim algumas vezes. As vezes não é considerado a cultura 

organizacional mas, na maioria dos casos sim (informação verbal, E7, 2013). 

 

 

O estudo detalhado das mudanças deve ser mediado pela cultura organizacional, ou 

melhor, quanto mais notável e significativa for a casualidade da mudança para a estratégia, 

maior será a conciliação com a cultura da organização (SCHEIN, 1986). 

 

A cultura organizacional ela é construída e ela pode ser modificada, 

justamente por estarmos vivendo num ambiente de mudança onde há sete 

anos que a instituição existe, nesse período de tempo nós já mudamos muito 

com relação a cultura organizacional, já tivemos acesso a patamares antes 

não acessado por uma instituição municipal. Criamos condições e tudo isso 

impacta, e todas essas mudanças impactam na cultura da organização. 

Partimos do princípio então que na FMP a cultura organizacional ela é 

multável de acordo com a mudança organizacional (informação verbal, E2, 

2013). 

 

Por meio do desenvolvimento do processo de aprendizagem sobre cultura 

organizacional e a percepção dos gestores defronte do estudo nos processos de mudanças, 

todos estão mais preocupados nos impactos da cultura nos resultados da instituição. Na 

instituição pesquisada a maioria dos entrevistados afirmam que a instituição considera a 

importância da cultura organizacional nos processos de mudança. Vejamos o relato do 

entrevistado E3 (2013): 

 

Considera, uma vez que todo o processo de gestão de mudança da faculdade 

é envolvido diretamente com a política. Recebe influencia diretamente da 
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política e nós como gestores somos cargos de confiança indicados pelo 

prefeito. De acordo com o estatuto da faculdade, nós somos professores 

efetivos que mantém um vinculo com a prefeitura. Em cargo público 

(informação verbal, E3, 2013). 

 

 

Há um hiato alusivo quando se fala do tema mudança organizacional, suas variáveis 

endógenas á instituição que facilitam ou dificultam a implementação de um processo de 

mudança, seja de forma continuada ou descontinuada. Desta forma, a pesquisa abrange muitas 

particularidades exógenas a instituição que induzem a execução efetiva de um processo de 

mudança eficaz.   

 

Em alguns momentos considera. Que falta é a cultura lá do início. Então esse 

processo de mudança tem que ser dentro da família. Eu penso que pra nós 

mudarmos alguma coisa em cultura nós teríamos que começar a fazer um 

trabalho, ai seria município, não sei como e o que fazer dentro da própria 

família, se nós conseguimos colocar isso na cabeça dos pais dessas novas 

crianças que estão vindo aí. Nós lá na frente vamos ter cultura. Caso 

contrário nós vamos continuar sendo um país com muito pouca cultura. E 

daqui um pouco com muito poucos valores (informação verbal, E6, 2013). 

 

Sainsaulieu e Kirschner (2006) e Collins (2009) avaliam que a instituição encontra-se 

constantemente em processo de produção e propagação social, que não é um fato pronto, é 

transitório e está em constante mutação.  No caso da instituição pesquisada envolve a 

comunidade e nesse sentido, para o entrevistado E5 (2013), “O impacto no processo de 

mudança é muito grande e decisivo, tanto é que existe uma grande dificuldade em se fazer 

mudanças em função disso” (informação verbal, E5, 2013). 

Outro entrevistado acredita que a instituição observa aspectos da cultura 

organizacional antes de efetuar ou propor mudanças. O entrevistado destaca que a atual gestão 

considera a cultura no processo de mudança, trazendo informações da mantenedora para 

discussão no grupo, ouvindo diversos pontos de vista (informação verbal, E4, 2013). 

Dentro das instituições públicas, as inquietações com as mudanças abrangem e cobram 

precauções em relação aos níveis de resistência, especialmente pela eficiência de estimular os 

funcionários. Assim sendo, a atenção com as particularidades culturais podem ser 

consideradas até mesmo como parte da estratégia da instituição em questão, frente às ameaças 

que a organização fica sujeita ao fomentar mudanças sem a devida genuinidade e 

originalidade.     
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4.2.3 IMPACTO DA CULTURA NO TRABALHO 

 

As instituições com alta padronagem competitiva formam-se por agregados de valores 

fundamentais que magnetizam e incorporam a sua força de trabalho. Portanto, quando o clima 

se transmuta, mas depressa do que a competência da instituição em adaptar as diretrizes de 

comportamento interno, umas das preponderantes funções de suas lideranças é a de fomentar 

princípios e de criar convicções que, mas adequadamente acomodem as recentes 

eventualidades (FREITAS, 1991). A autora evidencia que a cultura de uma organização 

suporta ampla interferência dos instituidores e lideres, porém, a contar de seu alicerçamento, 

as instituições sedimentam-se e perduram um sistema de condutas de comportamento 

exclusivo, produto das varias alternativas relativas à sua história. Conquanto, tal paradigma 

segue inerte, de maneira oposta, está em permanente transformação. 

 

A FMP atua diretamente no ensino com a graduação e a pós-graduação. Ela 

atua de forma mais leve na pesquisa, por não ser obrigatoriedade em 

faculdade e ela atua fortemente na extensão. O impacto da cultura nas 

atividades e resultados na instituição, atualmente nós somos bastante 

conhecidos por atender a dimensão do ministério da educação onde a gente 

fala da responsabilidade social. A FMP hoje está inserida em praticamente 

todos os bairros do município de Palhoça com projetos de cunho social, 

desde alavancar geração de renda, educação, inclusão social, desde resgate a 

cidadania e aos valores. Além de projetos e programas integrando Ministério 

Público, Secretaria de Assistência Social e Faculdade Municipal de Palhoça. 

E todos esses projetos impactam diretamente nos resultados da instituição. E 

isso vai de encontro aos conceitos que hoje nós temos alcançado, como 

quatro no ENADE  de Administração, três no ENADE de Pedagogia, quatro 

no Guia do Estudante pela prática de mercado. Por que todos esses projetos 

tem alunos, tem professor envolvido pra alcançar os resultados que a gente 

espera na instituição. Então, a nossa cultura ela tem um impacto muito forte 

com essas atividades existencionistas de cunho social, ou seja, com o foco na 

responsabilidade social que envolve a parceria entre a mantenedora, a 

própria faculdade e as demais secretarias do município (informação verbal, 

E2, 2013). 

 

Instituições em processos de mudança analisam em particular os sintomas culturais, 

como o delineamento dos líderes, intercomunicação, políticas de gestão, coesão entre as 

habilidades, compromissos, obrigações, percepção da instituição e os comportamentos dos 

indivíduos, para conseguir realizar modificações com alguma margem de garantia (LIMA; 

ALBANO, 2002). Os entrevistados E1 (2013) e E7 (2013) observam esses fatores e ressaltam 

tais preocupações.  
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Bom, eu acho que a cultura tem bastante impacto nas atividades e nos 

resultados, até mesmo por que, até agora a gente falou da cultura, mas, a 

gente falou da cultura em relação a Direção Executiva, que dirige a 

instituição e da equipe dela, quando a gente abre pra instituição como um 

todo a gente passa a falar das crenças e dos valores que permeiam os 

professores também. Ai quando a gente passa a falar dos professores, a gente 

observa que há uma cultura diferente da cultura da Direção Executiva. A 

gente sabe que os professores da FMP eles não tem dedicação exclusiva, por 

isso, são professores que trabalham em outras instituições também. Então, 

além dos professores trazerem pra FMP as suas próprias crenças, os seus 

próprios valores, eles também carregam consigo culturas de outras 

instituições de ensino superior. Ai o que a gente verifica é o impacto na 

prática, por que muitas vezes o que os professores fazem na prática é 

diferente dos valores, da cultura, das crenças que é permeada pela direção 

executiva e pela equipe dessa direção. Eu acredito que influencia 

negativamente. Tem o seu lado positivo que é o fato das divergências de 

ideias. Eu acho que sempre quando há divergências de ideias é sempre 

quando a gente consegue discutir algo diferente eu acho interessante. Mas, o 

que acontece é que na verdade essas diferenças elas não são discutidas. Elas 

são colocadas em prática da forma que o professor pensa que é, e não são 

discutidas, essas diferenças. E ai que eu vejo problema. Que na prática 

docência do professor em sala de aula, do professor em relação ao seu 

trabalho as documentações que ele precisa preencher, os prazos que ele 

precisa cumprir acabam sendo divergentes do que é estipulado pela direção e 

pela equipe (informação verbal, E1, 2013). 

 

Quanto a cultura organizacional. É uma instituição nova.  Talvez seja isso 

um pouco de falha que a instituição tenha. De ainda não ter conseguido 

implantar e mostrar tanto aos professores e alunos a cultura dela, o que se 

necessita. Muitas vezes até o próprio regimento. Agora, esse no caso, isso 

não é um problema da direção, isso é um problema normal, os 

coordenadores muitas vezes também procedem assim. Talvez também haja 

nessa questão da cultura organizacional, haja um respeito muito grande por 

cada professor, por cada profissional. E na cultura pessoal sim, isso é 

evidente, há uma influencia enorme no trabalho final de cada um de cada 

curso e de cada disciplina (informação verbal, E7, 2013). 

 

 

O entrevistado E3 (2013) acredita que a cultura organizacional impacta nos resultados 

da instituição, tanto nos resultados das atividades cotidianas como nos projetos de extensão 

focados na comunidade do município. 

 

A Faculdade Municipal de Palhoça está se tornando hoje uma referencia 

dentro do município no ensino superior assim como na pesquisa e na 

extensão. Haja vista que nós temos a Faculdade da Maturidade, nós temos 

projetos de extensão com a EJA, projetos de formação de professores da rede 

municipal, principalmente no ensino fundamental. E esses processos estão 

dando uma visibilidade maior pra Faculdade, mas, mesmo assim, 

continuamos recebendo toda uma influencia política por ser uma faculdade 

municipal. Com referencia aos resultados, hoje a Faculdade Municipal de 

Palhoça presta serviços a toda a comunidade de Palhoça. No sentido da 
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formação de gestores, para secretários municipais e gestores da Prefeitura, a 

formação de professores da própria rede, na qualificação destes profissionais 

e também na formação da própria comunidade de Palhoça onde está assim, 

todo semestre colocando profissionais qualificados para atender as 

necessidades do município (informação verbal, E3, 2013). 

 

Para Morgan (2002), o que se faz coletivamente e individualmente compõe as 

organizações, tipificando-as como minisociedades. Nesse sentido, pode-se dizer que uma 

determinada ação realizada no âmbito da instituição, seja ela individual ou coletiva, tem 

reflexos em outras áreas da instituição. Nesse sentido, o entrevistado E4 (2013) considera que 

a cultura não afeta os procedimentos da instituição. Para ele, as ações individuais e coletivas, 

em sua totalidade, levam à falta de comprometimento com os resultados desejados, mas que o 

resultado final é alcançado pela equipe.  

 

A gente tem uma grande variedade de culturas dentro da instituição, mas 

essa variedade de cultura não interfere diretamente nos resultados e 

atividades que a instituição alcança. Ela é percebida em alguns momentos de 

dificuldade mas, que o resultado final que são os objetivos que a gente 

pretende alcançar, ela não influencia muito. Não impacta (informação 

verbal, E4, 2013). 

 

Essa preocupação do entrevistado E4 (2013) refere-se aos processos de normatização 

para viabilizar as operações da instituição, mas, por outro lado, representa igualmente 

características dos estilos de gestão da instituição. O que também é a preocupação da 

entrevistada E5 (2013), principalmente quando a entrevistada ressalta aspectos de regras, 

normas e padronização. A busca do consenso parece estar presente na reflexão da 

entrevistada, ou seja, a entrevistada E5 (2013) admite divergência de interesses e até mesmo 

conflitos, mas percebe que são as pessoas que modelam a instituição, conforme posições de 

(BAUMAN, 2007; COLLINS, 2009). 

 

Pra mim o maior impacto é dos docentes, por que se eles tivessem um olhar, 

se nós tivéssemos né? Por que eu faço parte. Um olhar focado na instituição, 

no que a gente quer nós conseguiríamos mudanças. Mas como cada um puxa 

pro seu lado não existe um objetivo comum, a gente tem um entrave maior 

que é a nossa mantenedora, que eu não vejo a mantenedora como maior 

entrave, eu não os percebo como maior entrave, a gente não fazendo um 

trabalho adequado, a gente não estar comprometido desestabiliza como as 

pessoas nos veem. Então, como a comunidade nos vê, como os alunos nos 

veem, como a mantenedora nos vê e ai nós perdemos credibilidade. E sem 

credibilidade eles se tornam mais fortes e influenciáveis. Os professores se 

adaptam para cada instituição. Então eu não tenho uma postura ética, eu 

tenho diversas posturas, eu não sou, eu estou. Eu me adapto, eu não sou a 

mesma pessoa numa instituição pública ou até mesmo numa privada. Numa 



58 
 

 
 

pública onde eu tenho um regime mais duro, onde eu corro o risco de perder 

as minhas posições. Então pra mim é uma questão de identidade e de valores 

que está corrompida e a maioria, infelizmente veio pra se estabilizar num 

órgão público. Então assim, é muito triste ver a situação em função das 

pessoas. Das pessoas, desde nós gestores, aos alunos, aos familiares. É quem 

mais pode tirar vantagem. Essa cultura é reforçada por nós. Por que se mudo 

uma postura numa secretaria, se eu mudo uma postura numa coordenação, se 

eu mudo uma postura numa sala de aula, comigo, com você, com a secretaria 

eles vão ter que respeitar as regras. Mas, os pactos de mediocridade pra você 

não ser mal avaliado, pra não ter reclamação de você, pra você não perder a 

sua carga horária, pra você não perder o seu benefício leva a se corromper 

(informação verbal, E5, 2013). 

 

A entrevistada E5 (2013) percebe a existência de interesses diferentes dentro da 

instituição pesquisada e acredita que a cultura, além de impactar nos resultados, também os 

compromete gestores e professores. 

Essas mesmas preocupações estão presentes no depoimento seguinte. Friedberg (1995) 

manifesta que a presença de conjunto de indivíduos em hierarquias diversas de ligações de 

autoridade e poder caminham para a pluralidade de interesses e os impedimentos em alcançar 

a consonância e a concordância. O autor salienta que há a necessidade de modificar a cultura 

para que os propósitos da organização sejam atingidos, pois examina o desempenho da 

eficiência nas pessoas. O entrevistado E6 (2013), por sua vez, percebe o comportamento de 

acomodação, que também considera prejudicial para a instituição. 

 

Pessoas com cultura são pessoas muito mais educadas, são pessoas que tem 

uma outra visão de vida e outros valores. Então quando se tem um grupo que 

tem cultura, o tipo de conversa é diferente. O tipo de atendimento é 

diferente. E ai é onde nós estamos caminhando, principalmente nos setores 

públicos, se nós analisarmos, nós vamos ver que temos muita gente sem 

nenhuma cultura. Fazer com que o outro se sinta bem no teu local de 

trabalho. Eu penso, é uma opinião minha particular. Que teríamos que fazer 

um pouquinho mais. E quando eu digo mais é pensarmos como uma empresa 

privada. Quando se é dono ou funcionário de uma empresa privada a gente 

trabalha e se esforça pra que tenha esse resultado. Quando se trabalha num 

setor público, tá tudo bem. Se não der certo não sou eu que sou o culpado. 

Não é meu. Então tu tenta passar ideias boas, mas se as pessoas não estão 

preparadas pra receber essa ideia, tu não consegue mudar. Por que é tão 

impregnado no ser humano a coisa de não me importa. É uma cultura que foi 

impregnada no brasileiro que funcionário público não adianta fazer nada que 

não funciona. E se alguém aparecer pra fazer funcionar tu é pressionado a 

não fazer funcionar. Tem certa hora que eu vou desistir, por que o grupo que 

está comigo não quer que isso aconteça. Então fazer uma equipe mudar. A 

mudança vai se dar, se cada um de nós abraçar e eu vou fazer isso, eu vou 

tentar levar o pessoal pro outro lado (informação verbal, E6, 2013) 
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Para Schein (2009), a cultura é o recurso clássico de realizar as funções, 

compartilhadas por todos os componentes da instituição. Opondo-se à maioria dos 

entrevistados, o entrevistado E4 (2013) acredita que a maneira de trabalhar e os resultados da 

instituição não são afetados pela cultura: “não influencia muito, não impacta” (informação 

verbal, E4, 2013). 

A reflexão do entrevistado E4 (2013) direciona a impossibilidade de os gestores 

conseguirem modificar a cultura de uma instituição, isto é hábitos, comportamentos e valores 

não são gerenciados, mas algo incorporado ao logo da tradição da instituição.  

 

4.2.4 PERCEPÇÃO DOS INDIVÍDUOS SOBRE A INSTITUIÇÃO 

 

Martin e Frost (2001) censuram o olhar a praticabilidade funcional de que uma cultura 

possa ser gerenciada, e que no interior das instituições, a totalidade dos funcionários possam 

ter o mesmo entendimento e percepção sobre a instituição.  Segundo os autores é demagogia 

crer em alcançar uma cultura contundente o suficiente para que possa se consolidar e se tornar 

uniforme, conseguindo atingir os resultados planejados pela administração. Jaime Júnior 

(2002) manifesta que não há culturas fortes e fracas, uma vez que a mesma é um juízo, uma 

ideia tangível e axiomática. Acerca do entendimento vinculado por esses autores, uma parte 

dos entrevistados creem que não exista um tentativa de infiltrar valores como também não há 

um ponto de vista exclusivo da instituição, já que a mesma alterna conforme o conjunto de 

culturas formadas internamente.  

Eu acho que não tem essa tentativa de internalizar valores. Muito pelo 

contrario, eu acho que nós aqui dentro como professores lutamos pra que 

alguns valores, algumas crenças elas sejam modificadas. Por exemplo, 

quando a gestora fala muito na família FMP, então eu acho que a instituição 

ela deve procurar um profissionalismo. E deve funcionar de forma 

profissional. E esse é um dos exemplos que a gente tenta mudar e a gente 

conversa com ela e explica que, “olha, já foi o tempo em que a FMP era uma 

família, nós agora somos profissionais na área da educação”. Mas é uma 

cultura que é difícil de mudar. Por que é uma cultura e uma crença que veio 

da origem da instituição. Como a gestora está na instituição desde o seu 

fundamento, é uma crença que é complicada de se modificar. Então esse é 

um exemplo dentre outras crenças, outros valores que eu observo que os 

professores de uma forma geral eles tentam modificar (informação verbal, 

E1, 2013). 

 

Dificilmente. A gente rema, rema, rema e aí tem alguns que compram a ideia 

e se cansam. A gente se cansa. Por que não há um discurso único. Enquanto 

não houver um alinhamento do estratégico para o operacional, cada um vai 

fazer do seu jeito. Não tem alinhamento (informação verbal, E5, 2013). 
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Para alguns entrevistados, como E2 (2013) e E4 (2013), as pessoas, na instituição, 

apresentam percepções diferenciadas da instituição. O entrevistado E2 (2013) acrescenta que 

não é possível padronizar a visão das pessoas em relação à instituição, mas a tentativa de 

internalizar valores pensados pela administração existe. 

 

Com certeza. Por que isso já resultou em prêmios pelo modelo de gestão 

aplicada, já resultou na indicação para segunda gestão da diretora executiva, 

tendo apoio de cem por cento dos vereadores do município, pois sabemos 

que é um cargo político. Tenho o apoio da comunidade e independente disso 

e dentro mesmo da instituição a gente consegue, as vezes com alguma 

dificuldade, por que nem todos aceitam por virem de um modelo de 

instituição já mais estruturado, mais formalizado e tentam aplicar aqui dentro 

a mesma politica que aplicavam lá e a gente sabe que não dá, que o cunho de 

uma instituição municipal e sua função ela é muito social, inclusive no 

próprio acesso ao ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-

graduação, a gente já parte de um cunho social onde oitenta por cento das 

vagas se destinam a moradores de Palhoça que estudaram em escolas 

públicas. Então, a partir dessa decisão que já venceu o estatuto, que é uma 

decisão legal, a gente começa a internalizar os valores da instituição 

pensados não só pela administração mas, pelo conceito que a instituição foi 

criada e a administração tem que seguir esse conceito. Essa filosofia de 

instituição pública de caráter municipal (informação verbal, E2, 2013). 

 

Existe na atual gestão uma vontade, uma tentativa de internalizar entre os 

colaboradores, os funcionários a questão da família, da união, do grupo. 

Mas, se percebe que ele é visto de maneiras diferentes por cada colaborador. 

Por cada funcionário, então apesar de haver essa tentativa dos valores eles 

ainda não são internalizados. Talvez por alguns, mas pela grande maioria eu 

acredito que não (informação verbal, E4, 2013). 

 

Contudo variadas e opostas percepções da mesma instituição, facultadas  nas 

narrativas acima, fortalecem as abordagens da diferenciação e da divisão em  unidades, que 

varia de acordo com o julgamento, subjetivo a analise do agente no contexto da instituição.  

 

Pode chegar um gestor com vontade de fazer, mas, ele desiste. Por que as 

forças são maiores para que ele não faça nada, do que um cara sozinho ou 

dois ou três tentar fazer. Então nós precisamos sentar, eu penso que, 

conversar mais sobre isso. Ver quem dentro da instituição tem essa vontade e 

começarmos a fazer os pactos de mudança para que tenhamos mais cultura, 

que tenhamos mais conhecimento das coisas que são necessárias. É vai tirar 

aquela pessoa que está inibida, não fazendo nada por que é melhor eu ficar 

quieto. Que dentro do grupo não está havendo companheirismo (informação 

verbal, E6, 2013). 
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Os entrevistados E3 (2013) e E7 (2013) apontam outro fator como causa da existência 

de diferentes visões dentro da instituição em relação a ela mesma. Para eles, a comunidade em 

geral desconhece a instituição na sua complexidade total. 

 

A Faculdade Municipal começou timidamente dentro do município e ainda 

está muito tímida em relação ao conhecimento de todos os munícipes em 

relação a Faculdade. Espero que todas as ações que se estejam fazendo em 

relação a extensão e pesquisa de graduação que tenha uma 

representatividade maior no município consequentemente. Ainda deixa 

muito a desejar em relação a essa percepção de todos os munícipes em 

relação a Faculdade (informação verbal, E3, 2013). 

 

É essa talvez seja uma das maiores falhas. De a gente se ater muito no 

conteúdo, e quer ministrar conteúdo e tal e se falha um pouco em passar qual 

é o projeto, o que é. Até explicar qual é a diferença de uma faculdade 

municipal, para uma estadual, para uma federal, uma privada. E você 

mostrando os valores, você pode mostrar até muitas vezes a parte 

burocrática, o que é necessário, o que precisa. As dificuldades talvez. Mas só 

isso, se deveria ter mais tentativa, deveria ser mais sistêmica e constante essa 

internalização de valores. Mas é uma falha da nossa administração, volto a 

falar, e as coordenações de cursos também. A gente poderia trabalhar isso 

(informação verbal, E7, 2013). 

 

 

A cultura de uma instituição é influenciada frequentemente, de acordo com o ambiente 

em que está contextualizada, seja pelo individuo que adentra ou pelo individuo que já está no 

interior ou mesmo por aquele que já partiu. Além disso  nenhuma indução de valores é tão 

resistente quanto a liderança e força dos gestores, possuidor de uma potência capaz de 

modelar e transformar o comportamento dos funcionários. 

 

4.2.5 EXISTÊNCIA DE CULTURA ÚNICA OU DE VÁRIAS CULTURAS 

 

Mascarenhas, Kunda e Vasconcelos (2004) deliberam cultura organizacional como os 

alicerces de entendimento e sentidos que os indivíduos empregam para interelacionar-se 

dentro de uma instituição. Morgan (2002) acredita que a cultura é na sua grande maioria algo 

tangível e palpável, contudo não pode ser integralmente explicado. 

 Na instituição pesquisada, nenhum dos entrevistados identifica uma única cultura. Para 

os entrevistados E1 (2013) e E7 (2013), há uma cultura predominante, mas com várias outras 

percepções. O entrevistado E4 (2013) acrescenta que a cultura que prevalece é a que é trazida 

de outras instituições, de outras experiências, na perspectiva da diferenciação. 
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O que se observa é realmente há várias culturas aqui dentro da instituição. É 

claro que, certamente há uma predominância da cultura advinda da direção 

executiva, até por que ela está estabelecida dentro de uma relação de poder, 

mas, eu observo sim que tem várias culturas aqui dentro da FMP 

(informação verbal, E1, 2013). 

 

Sem sombra de dúvidas eu vejo claro que há uma cultura geral sabendo-se 

ser uma faculdade municipal. A função é ajudar o município, claro, trabalhar 

as carências do município. Agora, eu acredito que é muito respeitado os 

professores. Então você tem os que trabalham em determinada linha, outros 

trabalham mais em outra linha, não chegam completamente a ser uma 

mudança de cultura. É, e quanto a instituição privada a gente nota que é um 

sistema até muito rigoroso. Eu acho que se dá liberdade para terem outras 

culturas, outra forma eu creio que isso abre um pouco mais a faculdade, ela 

fica um pouco mais democrática e dinâmica no processo de ensino, agora, de 

modo geral a direção tem passado bem é uma cultura de estar totalmente 

atrelado totalmente vinculado com Palhoça, com os problemas de Palhoça. 

Mesmo sendo uma instituição de ensino superior, mesmo com todos os 

funcionários com mestrados e doutorados e por mais que se queira trabalhar 

academicamente e na ponta, nós não podemos esquecer que essa instituição 

foi criada para Palhoça e isso a direção tem passado bem. E Palhoça é um 

município de 200.000 habitantes, é um município pobre. É pobre no sentido 

cultural. Está crescendo agora, é um município de periferia. Os recursos 

federais não estão aqui, estão ali em Florianópolis. As pessoas que ganham 

os maiores salários não estão aqui, estão ali em Florianópolis. As melhores 

oportunidades não estão aqui, estão ali em Florianópolis. Então nisso, a 

direção tem passado uma boa cultura, de enxergar os problemas do 

município (informação verbal, E7, 2013). 

 

Se é uma instituição que é formada por um grande número de colaboradores 

e não são funcionários efetivos e mesmo os professores efetivos que 

trabalham e como não tem dedicação exclusiva a essa instituição e tem as 

suas visões de trabalho em outras, eu penso que existe uma variedade de 

culturas aqui dentro. Cada indivíduo, cada profissional traz a sua percepção, 

as suas ideias, as suas características baseadas naquilo que ele vive e trabalha 

em outras instituições. Por que se aqui fosse o primeiro lugar que todo 

mundo viesse trabalhar só teria essa visão. Acho que cem por cento dos 

professores e funcionários já tem outras experiências, tanto em instituições 

públicas quanto em privadas, eles trazem essa bagagem e tornam essa 

variedade de culturas aqui dentro (informação verbal, E4, 2013). 
 

 

Outros entrevistados, como E3 (2013), E5 (2013) e E6 (2013), percebem na instituição 

a existência de práticas, procedimentos e culturas diferentes, como relata “Não há nem uma 

cultura única nem de várias culturas. Há um assistencialismo, um protecionismo e um 

individualismo (informação verbal, E5, 2013). 

 

 
Há varias culturas na instituição. Uma vez que a maioria dos professores são 

oriundos de outras instituições públicas em nível estadual e federal e também 

boa parte deles são docentes em instituição privada. Consequentemente a 

faculdade tem diversas culturas, diversas interferências de acordo com o 

momento histórico que ela está vivendo (informação verbal, E3, 2013). 
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Eu penso que há várias. Entre gestores há várias, entre professores há várias. 

Novamente o que precisaria, nos unirmos mais. Que a variedade de cultura 

faz crescer. Desde que haja uma parceria. Não é bom quando se há só um 

tipo de conformidade, só um tipo de coisa a fazer. A crítica é boa. Faz parte 

da cultura também saber criticar. E saber aceitar a critica também 

(informação verbal, E6, 2013). 

 

 Existem três modos de atentar a cultura nas organizações, tal qual acontece em uma 

mesma organização ao analisarmos as diversas atmosferas: integrada, diferenciada e 

fragmentada (MARTIN, 2001). Ou seja, analisando a homogeneidade, valores e transparência 

das relações, destacando as subculturas e seus conflitos, com mudanças constantes e relações 

complexas.   

 

Há várias culturas na instituição, só que todas essas culturas elas convergem 

pra um único objetivo que é o objetivo da instituição. Que é promover esse 

impacto social econômico e cultural por meio das pessoas, que aqui estudam, 

que aqui fazem projetos e que aqui se desenvolvem ou  que aqui almejam 

mudar algo nas suas vidas. Então se a gente for falar de uma cultura única, 

não dá pra conceituar a FMP como uma instituição de estrutura única, até 

por que a gente sempre está mudando em cima das necessidades que o nosso 

município tem. É repensando a instituição em cima das necessidades que o 

município tem. Então são várias culturas que convergem para o mesmo 

objetivo. Se isso é possível dentro da cultura organizacional, mas é assim 

que a FMP funciona (informação verbal, E2, 2013). 

 

A avaliação reincidiu nos vínculos e ligações de beneficio mutuo e anuência 

passageira. Assim resultando da postura herdada e vivida pela instituição, o raciocínio aliado 

à intuição em conjunto ao desempenho aliado a pratica de cada uma dessas compressões.    

 

4.2.6 POSSIBILIDADE DE CULTURA ÚNICA 

 

Uma cultura organizacional não se constrói imediatamente, demanda tempo, pois sofre 

a influencia de todos os envolvidos, a partir da percepção de todos e mesmo separadamente 

como indivíduos que trabalham na mesma instituição. Contudo uma mudança organizacional 

cria novas possibilidades à cultura organizacional, que se trata da reunião da cultura clássica 

com a cultura contemporânea e todas as estratégias delineadas pela instituição.   

 Os entrevistados E3 (2013), E4 (2013) e E5 (2013) defendem que é possível unificar a 

cultura, tornando-a homogênea, de modo a ter todos os funcionários acreditando nos mesmos 

valores ou aproximando as diversas culturas existentes, como demonstram os relatos que se 

seguem:  
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Sim. Há uma possibilidade, inclusive está se trabalhando com a criação do 

regimento da Faculdade com planos de cargos e reestruturando todos os 

setores assim como todas as ações dentro da Faculdade pra que se 

desenvolva uma cultura única onde todos tenham um único pensamento em 

relação ao desenvolvimento da Faculdade (informação verbal, E3, 2013). 

 

É difícil, mas, eu penso que seria possível. Eu acho que se a gente começasse 

a canalizar todos os valores, a missão, a visão da instituição pra ficar bem 

clara pra todo mundo, qual é o nosso papel, qual seria o papel social da 

instituição. Eu acho que daria pra gente canalizar isso pra uma futura 

unidade de cultura. Eu penso que se o pessoal, os funcionários que estiverem 

trabalhando aqui tiverem esse intuito de querer trabalhar aqui mesmo não 

sendo do município mas, sabendo qual é a sua função a sua missão dela com 

a comunidade, daria para tornar homogênea, totalmente talvez não, mas 

talvez que tivesse realmente uma linha de valores a ser seguido (informação 

verbal, E4, 2013). 

 

Sim. Desde que haja um alinhamento estratégico. Se não houver, não existe 

essa possibilidade. Deve ser feita. Nós só vamos sobreviver e não nos 

matarmos, não nos degladiarmos, não termos uma intervenção do município 

se isso não acontecer imediatamente. As pessoas precisariam, nós 

precisaríamos nos reunir e colocar a situação da instituição e por que ela está 

assim. Mas, aí tem que ter um acompanhamento. Mas assim, tem que estar 

alinhado, do estratégico ao operacional (informação verbal, E5, 2013). 

 

Para a entrevistada E5 (2013), é possível unificar a cultura, porém é fundamental que 

todos os envolvidos assumam uma postura de trabalhar pelos objetivos comuns da instituição, 

deixando de lado os interesses individuais.  

 

Se for definido objetivos, metas então eu tenho a avaliação que é negativa de 

professor eu tenho que checar, eu tenho que dar feedback e o coordenador 

tem que entrar em sala. No nosso PPI, no nosso PDI dizer assim, os nossos 

professores serão acompanhados em sala de aula pelo coordenador de curso 

que é o Pedagogo. A Administração não tem, uma pedagoga da pedagogia 

vai. Por que, eu preciso, se eu fui mal avaliado. A avaliação está ali, mas, os 

documentos institucionais não nos validam, não nos permitem, não nos 

legitimam que a gente possa tomar ações pedagógicas. Que punitivas é a 

administração, mas eu acredito que nós precisamos mudar (informação 

verbal, E5, 2013). 

 

 

A entrevistada E5 (2013) acrescenta que é de extrema importância para instituição que 

a cultura possa ser unificada, mas é um trabalho minucioso de médio ou longo prazo e 

depende também de uma grande mudança na gestão da instituição. Ele também destaca as 

dificuldades de cumprimento das normas pelos professores que atendem diretamente os 

alunos da instituição.  
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A partir do nosso PPI, ou seja, fica definido que as avaliações encaminhadas 

tem que passar pela pedagoga, que a partir do momento que eu tenho uma 

avaliação negativa eu tenho que passar pelo coordenador em sala de aula. 

Por que é ensino superior se faz isso, agora se você quer trabalhar com 

qualidade você precisa de indicadores e só se tem indicadores, com 

acompanhamento. Então, a minha proposta é que se institua indicadores de 

qualidade na prática docente. Outra coisa, a avaliação institucional tem que 

ser legitimada. se ela é uma comissão, essa comissão tem que ser constituída. 

Tem que ser divulgada. As pessoas tem que ter horas pra trabalhar nisso, tem 

que ser feito um trabalho minucioso, por que é mais um indicador. Então, 

tem possibilidade? Tem. Nós vamos falar sério? Então vamos. Parece um 

muro de lamentações, não vai ter. Então assim, temos dezembro, vamos 

juntar todos os professores e apresentar tudo o que a gente tem de avaliação. 

Concreta. E a partir daí desenvolver um PPI. Que eles saibam. A gestora no 

início do semestre foi lá e falou todas aquelas regras. Nós precisamos 

normatizar isso dentro dos nossos documentos, PDI, PPI, PPC, regras de 

secretaria. Isso precisa ser constituído. Isso precisa ser legitimado por todos. 

Este é o alinhamento que eu falo. Sim. Além de postura, documental. Como 

é que se pune? Você tem advertência. A lei do município do funcionário 

público te garante. Mas, como é que eu vou fazer isso? Fora da legalidade? 

Por que nada disso está instituído. Então os nossos instrumentos estão contra 

nós. Eles são possíveis, eles são praticáveis, mas, eles não são legais dentro 

da instituição. Por que eles não foram construídos no todo. Por todos. Então. 

Quando eu te digo alinhamento, é documental e gerencial (informação 

verbal, E5, 2013). 

 

Segundo demais autores como Pettigrew (2009) ressalta que algumas instituições são 

reconhecidas externamente pela sua cultura forte. Contestando o ângulo conceitual do autor e 

concordando com Martin e Frost (2002), Jaime Júnior (2002) que acreditam que não há 

culturas organizacionais perfeitas, que possa se afirmar que são categóricas e fortes ou 

insuficientes e fracas. Para a entrevistada E1, não é possível unificar a cultura e torná-la forte.  

 

Eu acho que não, que tem determinadas crenças, tem determinados valores 

que são inerentes a cada ser humano. Então é o que eu sempre falo para os 

alunos na sala, as nossas crenças, os nossos valores eles vem desde a nossa 

infância, desde os nossos primeiros momentos com os nossos familiares, 

com nossos pais, então é algo que tem determinadas crenças, determinados 

valores que a gente cresce com isso. E ai a gente entra em determinados 

grupos ou ingressa no mercado de trabalho em algumas instituições e a gente 

se depara com crenças e valores algumas vezes diferentes. E tenta da melhor 

forma conviver com essas crenças e com esses valores. Claro que quando a 

gente observa que a crença ou os valores que permeiam aquela organização 

são totalmente diferentes dos nossos, a gente vai ter um choque e acaba 

sendo natural a saída, a nossa saída daquela determinada organização. Agora 

quando a gente se depara com crenças e valores que não são iguais aos 

nossos, mas, que são crenças e valores que a gente consegue conviver 

harmoniosamente, a gente acaba convivendo, mas, nem por isso a gente 

acaba se desvencilhando, digamos assim, das nossas crenças e dos nossos 

valores pra internalizar essas crenças e valores das instituições. Eu creio que 

a gente acaba convivendo com essa cultura organizacional. Eu acho que tem 
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algumas características da cultura que até podem ser adaptáveis e outras não, 

então eu acho que tem valores que o ser humano traz que estão tão 

arraigados que eu acredito que não é mais possível haver essa mudança. E 

tem certas crenças que sim, que eu acredito que a gente consiga ter essa 

homogeneidade, mas, daí a gente afirmar que a gente pode ter uma cultura 

organizacional homogenia eu não acredito (informação verbal, E1, 2013). 

 

Segundo a autora que evidencia que a cultura é mutante, porém está continuamente 

aberta a influencias consequentes dos indivíduos. Nassar (2000), Martin e Frost (2001) e 

Fleury (2009) declaram que as mudanças na cultura organizacional acontecem a longo prazo, 

mesmo que a organização não ceda ao processo de mudança, entretanto a cultura está em 

contínuo processo de mudança, conforme as combinações dos seus agentes com todo o 

ambiente que os envolve. A entrevistada E2 (2013), concordando com esses autores, declara 

que não é possível unificar a cultura: 

 

Trazem uma cultura já com eles que nem sempre a gente consegue 

implementar aqui. Muitas das sugestões, muitas das mudanças até são 

aplicadas quando cabe dentro de uma instituição municipal. Mas quando 

não...até hoje nós temos alguns benefícios que  envolvem satisfação, que 

envolvem a satisfação dos professores que estamos em vantagem sobre as 

outras instituições. Como a própria carga horária de trabalho. São mudanças 

internas dentro da instituição que acabam sendo um privilégio para gente que 

trabalha aqui. Tipo: um professor quarenta horas cumpre vinte e seis horas 

na instituição. Então são alguns fatores que hoje nós estamos mais 

avançados que outras instituições até maiores. Mas isso não significa que a 

gente consiga constituir uma cultura homogênea, todo mundo acreditando 

nos mesmos valores. Que mesmo assim algumas pessoas ainda não estão 

completamente satisfeitas com relação aos resultados. Ao modelo de 

instituição, ser municipal. Não seria muito simples ser uma instituição 

municipal, por isso nós só temos três no Brasil. Focado nas necessidades do 

município (informação verbal, E2, 2013). 

 

É factível determinar linhas tênues e imaginarias entre culturas inseridas num mesmo 

espaço geográfico, tendo um olhar que, algumas características iniciam a partir de conceitos 

prescritos por indivíduos, que podem surgir a partir da família que manifesta seus valores, 

hábitos provenientes das tradições sociais que conseguem eternizar diversos tipos de condutas 

ou peculiaridade que são significativas para alcançar o êxito da instituição. Os entrevistados 

E6 (2013) e E7 (2013) relatam algumas dificuldades: 

 

Eu acredito que essa cultura única, ela tem que ser agregada com várias 

culturas para se trazer um ponto único de agilidade, um ponto de como 

resolver as coisas. Eu tenho uma cultura, Joaquim tem outra, Pedro tem 

outra. A finalidade dessas três culturas é trabalhar para uma mesma cultura. 

Que é ensinamento, que é mostrar a qualidade de vida, que é mostrar o valor 
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da vida, o valor das coisas. E que todas as culturas têm esses índices de 

qualidade. Todas elas levam a um ponto só e esse ponto é que tem que ser 

descoberto para que todo mundo caminhe e trabalho para um ponto só. Seria 

interessante. Por que dai nós viveríamos aqui a FMP teria um grupo 

homogêneo sabendo o que quer. Hoje são poucos que estão aqui dentro 

sabendo o que querem daqui. E o não saber o que quer é falta de cultura. Se 

eu não sei o que eu quero da onde eu estou, eu nem conheço o ambiente que 

eu estou. E conhecer o ambiente que se está é ter cultura, é conhecimento, é 

saber o que esse ambiente leva ou faz ou que tipo de mudanças esse 

ambiente nos leva, também é cultura. Nesse sentido esse ano tá sendo muito 

bom como tu comentasses que a própria prefeitura está utilizando os nossos 

professores para cursos. Isso vai entrosar com os professores, com alguns 

gestores e isso vai fazer com que se entenda um pouquinho mais no 

município, vai se entender, não peraí, a Palhoça é diferente nisso, aquilo lá. 

Então nós precisamos conhecer, por que os alunos vêm de todas as 

localidades. Os nossos alunos também não são da classe A. São alunos de 

classes mais necessitadas, por isso, a faculdade é municipal. Então, mais 

ainda nós temos dificuldades de imprimir culturas neles (informação verbal, 

E6, 2013). 

 

Claro isso sim. Evidente, você vai ter os valores que dão as diretrizes para a 

instituição. Todos acreditando, todos trabalhando. Acho claro, acho isso 

muito importante. Agora nós não podemos esquecer que uma instituição de 

ensino superior, de ensino em si, mas de ensino superior é sim um local de 

debate, um local de controvérsias. Agora, claro, que isso também não 

impede de você ter uma cultura única e todos os valores, nós acreditamos 

nisso e trabalhamos. Você vai ter que ter um respeito muito grande em cada 

curso e até mesmo em cada disciplina. Não os valores primários da ética e da 

moral, mas, valores como sustentabilidade. Acho que dá mas, é importante 

também, os valores gerais sim, esses tem que ser seguidos. Nós temos isso. 

Os valores éticos e morais, porém, os valores que se acredita, acho que deve 

sim ter esse debate e deve sim ter esse empasse. Qual o caminho para o 

desenvolvimento (informação verbal, E7, 2013). 

 

Motta e Caldas (1997, p. 41), ressaltam que “cada organização delimita uma cultura 

única, gerada e sustentada pelos mais diversos elementos e formas. Isso significa que a cultura 

de uma organização sofre grande influencia de seus fundadores, lideres, de seu processo 

histórico e de seu mercado”.  

De acordo com Freitas (1991), a cultura organizacional é observada como um sistema 

que tende a configurar modos de comportamento, igualar condutas de entender e refletir a 

organização, internalizar a ideia confiante e positiva da organização, incentivando uma 

conduta única para todos, mascarando as diferenças e suprimindo a  mediação de ideias. 

 

4.2.7 FATORES PARA MUDANÇA NA CULTURA 

 

Incorporado à discussão teórica relacionando os elementos que envolvem a 

composição e a transformação da cultura organizacional, alguns autores indicam que as 



68 
 

 
 

organizações que estão dentro na mesma localidade, funcionam no mesmo setor, dispostas 

com a mesma capacidade, entre outras especificidades em comum, ainda assim a cultura de 

cada instituição consiga ser divergente devido as suas particularidades. Para Lima e Albano 

(2002), isso acontece pelo padrão de gestão professado por seus gestores e o perfil de 

liderança que impera intrinsicamente, o engajamento e empenho dos empregados, as 

convicções e as censuras, e as demais características mutáveis.  

Entrevistados como E1 (2013) e E4 (2013) percebem fatores como a política do 

município como impactantes na cultura, por ser uma instituição pública municipal.  

 

Eu acho que atualmente o que mais impacta, digamos assim na mudança da 

nossa cultura organizacional aqui na FMP, seriam as questões políticas. Até 

por que como a gente já conversou no início da entrevista, cem por cento da 

verba que a FMP recebe é advinda do governo municipal. Então eu acredito 

que as mudanças politicas, elas são as que mais modificam a cultura, então 

eu acredito que a partir do momento que de repente venha um novo prefeito 

que queira modificar a instituição, voltar a instituição, voltar a FMP para 

determinados fins, nós estaríamos vinculados, digamos assim, obrigados a 

fazer essa mudança já que a gente precisa desse subsídio. É por que hoje a 

FMP ela não é autônoma financeiramente a gente não tem projetos que 

gerem recursos financeiros. Por isso que eu vejo que a política ela é um fator 

assim determinante para nós (informação verbal, E1, 2013). 

 

O que mais impacta para as mudanças na cultura é a questão externa mesmo 

em que a instituição está vinculada. Para uma mudança da cultura 

organizacional da instituição ela passa por questões políticas da 

mantenedora, então esse é o fator que vai mais impactar na mudança 

organizacional (informação verbal, E4, 2013). 

 

Assim como os entrevistados E1 (2013) e E4 (2013), o entrevistado E3 (2013) 

acredita, por sua vez, que o fator externo mais impactante é a mudança política que a 

mantenedora vem sofrendo nos últimos meses e os reflexos na própria sociedade. Para esse 

entrevistado, internamente o que mais impacta seria a consciência por uma cultura única, onde 

todos pensem da mesma forma e eventualmente, consigam provocar mudanças culturais. 

 

Internamente com relação aos professores e corpo administrativo é uma 

consciência de uma única cultura, de uma cultura homogênea dentro da 

Faculdade onde todos pensem igual. Nos fatores externos nós temos ai a 

grande mudança da mantenedora, da Prefeitura como as diversas mudanças 

de prefeito. Inicialmente sem prefeito e depois com o presidente da câmara e 

agora temos o prefeito que talvez seja retirado, seja deposto ou não. Então 

para que se tenha mudanças efetivamente de cultura dentro da instituição 

faz-se necessário inicialmente uma conscientização geral, um estudo mais 

aprofundado de todas essas mudanças. Isso é o impacto na própria 
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sociedade. Quebrando paradigmas e mudando consequentemente a cultura 

da organização (informação verbal, E3, 2013). 

 

Nesse mesmo contexto, o entrevistado E2 (2013) destaca que o que mais impacta na 

mudança da cultura da organização é o fator político, onde os cargos de direção estão 

diretamente vinculados ao prefeito e cada um tem seu modelo de gestão, podendo gerar a falta 

de continuidade nos trabalhos da instituição a cada mudança de mandato, principalmente o 

que envolve definições estratégicas, afetando os objetivos estabelecidos pela instituição como 

causa para não ocorrerem mudanças de cultura: 

 

Bem, por estarmos dentro de um município as necessidades permeiam em 

cima do social, do econômico e da educação. E entretanto nós temos o fator 

política. Por sermos uma instituição municipal mantida por uma prefeitura. 

Então nós hoje uns dos pontos ou dos fatores assim que eu vejo que mais 

impacta na mudança da cultura da organização é o fator político. 

Principalmente por que os cargos de direção estão diretamente vinculados ao 

prefeito, e cada prefeito tem seu modelo de gestão. Então as vezes a gente 

tem que lutar bastante para provar que é viável alguma coisa, tem que estar 

sempre implementado para gente não mudar no meio do caminho. Então isso 

requer um desgaste muitas vezes a nível de argumentação, de comprovação 

de que aquele projeto é viável, é importante e quando a gente consegue na 

sua grande maioria comprovar é muito difícil derrubar o que a instituição 

quer  e o que a instituição pensa. Inclusive eu estive no projeto Prefeitura no 

Bairro e sentou um senhor na minha mesa e ele falou isso. Que bom que a 

educação e a FMP estão juntas por que eu queria deixar aqui um argumento: 

por que a Palhoça que é o terceiro Município no Brasil, tem uma Faculdade 

Municipal? Por que esse dinheiro vocês não investem na educação 

fundamental, que é papel do município e básico. Por que a partir do 

momento que o senhor conhecer o papel da Faculdade é capacitar esses  

professores do município, para formar essas crianças do ensino básico e do 

fundamental com muita qualidade. Então a partir do momento que o 

município tem condição de ter uma faculdade municipal ele só vai ganhar 

com isso. Por que todo o recurso que é da instituição FMP não tem nenhum 

vínculo com a educação são orçamentos diferentes. Esse orçamento iria pra 

qualquer outra coisa, menos para educação. Por exemplo, nesse ano nós 

capacitamos mais de setecentas professoras da rede municipal de ensino com 

curso de formação da educação infantil, ensino fundamental e EJA. Isso é 

um retorno que a gente dá para o município, se não a própria instituição teria 

que contratar empresas para fazer essa formação e a gente está fazendo. 

Além da área da educação a gente está capacitando gestores, todos os 

secretários, prefeito, vice-prefeito, todos estão participando do curso de 

capacitação de gestores realizado pela FMP. Para melhorar o serviço 

Público. A gente parte do princípio que a administração pública do nosso 

município tem que ser por resultados. Então com relação a essa formação é 

muito importante a prefeitura utilizar a mão de obra que tem na FMP, o 

capital intelectual, por que em relação ao município de forma geral, o maior 

capital intelectual que o prefeito tem encontra-se hoje dentro da FMP 

(informação verbal, E2, 2013). 
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O entrevistado E5 (2013) ressalta a necessidade de estabelecer compromissos 

assumidos internamente, inserindo processos documentais que possam garantir a instituição, 

“O alinhamento documental que precisa se seguir, o que é de lei, que nos garante, que nos 

permite. E atitudinal” (informação verbal, E5, 2013). 

Branson (2008) conserva o ponto de vista de que os elementos como crescimento 

intelectual dos agentes influenciam as instituições para mudanças concretas. Os entrevistados 

E6 (2013) e E7 (2013) acreditam que o que mais impacta na mudança da cultura são os 

valores individuais trazidos para instituição. 

 

O que mais impacta são valores. Se nós temos valores é muito mais fácil 

falar de cultura, agora se lá atrás eu não tenho valor nenhum de nada. Não 

foi me imprimido nada, não foi me passado nada de valores dentro da 

família, dentro dos primeiros anos de escola, eu vou chegar aqui na 

faculdade sem nenhum valor e sem interesse por nada. Que não vai me levar 

a dinheiro, que não vai me levar a ter. Por que a cultura ela é uma coisa que 

parece não te levar a nada para ganhar dinheiro, mas na verdade quanto mais 

cultura, mais conhecimento tu tiver mais tu vai poder conseguir ter sucesso 

naquilo que tu vai fazer. E agrega. Justamente. Então, o fato que mais dá 

problema que vai impactar que vai coisa, é a falta dessa base. Eu acho que o 

fator mais ter problema é a falta de uma boa base (informação verbal, E6, 

2013). 

 

É muitas vezes que o que mais vai impactar e que faz você mudar como em 

quase tudo na vida são os problemas. Aquele problema veio e você é 

obrigado a mudar a sua cultura e pensamento por que acabou de vir um 

problema. Então, vou ser obrigado a mudar se não, em via de regra a não ser 

com muito custo e muita disciplina, a pessoa vai mudando. O ser humano 

como quase todos os animais, então ele vai parando e vai se acomodando 

(informação verbal, E7, 2013). 

 

 

4.2.8 O IMPACTO DA MANTENEDORA 

 

Em um processo de  mudança, a instituição absorve fundamentos endógenos e 

exógenos que causam tensão, para os quais a instituição obtém as possibilidades de respostas. 

Para Morgan, a instituição está contextualizada em um ambiente cultural e universal e é neste 

ambiente que se avalia como a instituição será dirigida. Cada instituição é influenciada pelo 

meio cultural onde está inserida.   

 Para os entrevistados E1 (2013) e E7 (2013), não há alternativas para a instituição, já 

que todos os recursos da instituição são disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 

Palhoça, diante das imposições, a cultura também é afetada, como se pode perceber abaixo: 
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Eu acho que influencia diretamente, até por que a gente observa que nas 

instituições privadas, que os alunos pagam pelo curso, eu acho que tem uma 

influencia forte da opinião dos alunos em relação aos professores. E aqui a 

gente observa que, a gente sabe que tem vários problemas em sala de aula, 

mas muitas vezes pelos professores estarem envolvidos de alguma forma 

com o município, nós somos obrigados é algo muito forte, mas, nós 

acabamos por aceitar o professor daquela determinada forma em sala de aula 

(informação verbal, E1, 2013). 

 

É principalmente a nossa proximidade. Nós estamos muito próximos da 

mantenedora, diferente de outras instituições principalmente da federal que 

está a mil e oitocentos quilômetros de distancia e não tem uma gerencia tão 

direta como nós sofremos aqui. Se isso é positivo ou negativo depende 

sempre da mantenedora. Agora, é evidente que sim. Nós temos uma politica 

pública, por sermos pública, não com aquele pensamento, por que é público 

é sempre tudo mais levado, delegado a segundo plano. Mas, pelo fato de ela 

ser pública ela tem sim um compromisso de trabalhar pelo público do 

município (informação verbal, E7, 2013). 

 

 

Nesse sentido, o entrevistado E5 (2013) destaca a resistência gerada internamente 

diante das mudanças impostas pela mantenedora, para o entrevistado há ruptura nos processos 

e dificuldade de aceitação em função de cargos políticos e indicações para trabalhar na 

instituição. 

 

Influencia a cultura administrativa, a pedagógica ela está assim por causa de 

nós. Por que eu sempre digo, os professores que são indicados eles são 

indicados. A forma como eles entraram aqui é uma coisa, a postura o 

comprometimento e o perfil é deles. Não é da política, você tem instituições 

que os diretores são eleitos e não são comprometidos como muitos que são 

indicados. Então é questão muito de perfil, de valores, de ética. Se nós 

tivéssemos essa questão documental e estratégica organizada. Eu poderia 

entrar em uma sala de aula de um indicado e agir normalmente como eu ajo. 

E ele poderia me surpreender tanto ou mais que um professor que é 

concursado. Então para mim ela interfere no administrativo. Agora a 

situação critica que nós estamos no pedagógico hoje não. É uma questão 

interna mesmo. E para mim a Faculdade ela é o pedagógico. O 

administrativo se resolve, mas a questão mais crítica pra mim hoje esta no 

pedagógico. Tudo aqui é pedagógico, nosso objetivo, nossa missão, nossa 

visão tá totalmente comprometido. E não é pela mantenedora (informação 

verbal, E5, 2013). 

 

 

Para os entrevistados E4 (2013) e E6 (2013), por outro lado, a cultura é afetada pelas 

mudanças impostas pela mantenedora, contudo, igualmente por meio dos mecanismos de 

trabalho. Para o entrevistado, o embate está na tensão imposta produzida sob o trabalho, 

sempre evitando a aplicação de penalidades. 
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Influencia a cultura primeiro por ser pública, essa palavra “pública” já 

carrega um monte de significados que estão no senso comum e que as 

pessoas absorvam e internalizam esse significado público, tanto os 

funcionários que tem já esse vinculo de público, quanto as pessoas externas 

que utilizam dessa instituição. E isso é uma questão que a gente poderia 

trabalhar realmente, nessa questão da humanização da cultura. Nós estamos 

numa instituição pública, de excelência mas, a gente trabalha. Eu gostaria 

que todo mundo trabalhasse como se fosse para uma empresa privada por 

que dai eu acho que teria um caminho. É por que as pessoas não querem se 

indispor muitas vezes, por que existe os mecanismos. Por ser efetivos mas, 

tem algumas questões que podem ser questões de...eu não queria usar essa 

palavra, mas, é retaliação. Tá, por exemplo assim, você na prefeitura pelo 

nosso estatuto você é avaliado anualmente, se a tua avaliação não for boa 

você não faz progressão, você tem algumas questões que podem ser 

trabalhadas. Então é por isso que eu digo, a pessoa já entra pensando assim 

“sou funcionário público” ai é difícil (informação verbal, E4, 2013). 

 

Bastante. Se nós pegarmos uma instituição particular nós vamos ter às vezes 

com os mesmos professores outro tipo de atendimento. O mesmo professor 

que está aqui dando aula na FMP ele vai falar de uma maneira para os 

alunos. E o mesmo professor ele estando numa entidade particular ele vai 

falar de outra maneira. Por quê? Pela falta de cultura. Dos alunos? Não. Do 

próprio professor que pensa que os alunos que estão aqui não têm a 

capacidade de absolve e entender a maneira que ele vai falar de cultura ou de 

qualquer outro assunto que ele fala numa entidade que ele dá aula particular. 

Na instituição particular, ele cumpre religiosamente os prazos e horários de 

trabalho. Aqui nós temos que exigir e brigar e muitos deles depois de briga e 

tudo ainda fazem tudo atrasado. Falta de cultura (informação verbal, E6, 

2013). 

 

Os entrevistados E2 (2013) e E3 (2013) reforçam a grande influência da mantenedora 

inclusive em função do orçamento anual disponibilizado para instituição e por outro lado o 

retorno gerado pela instituição com os resultados para o município. 

 

Sim. Pelo fato de ser uma instituição pública municipal, de cidade pequena, 

totalmente influenciada pela mantenedora, até porque é a mantenedora que 

determina o orçamento. Só que, o que a gente faz hoje é provar que todos os 

projetos, que os cursos que temos hoje funcionando são cursos que dão 

retorno para o município. Mas tem influencia sim. Com certeza. Por que vai 

devolver para sala de aula todo o capital intelectual adquirido aqui. Então 

são professoras com uma formação em um curso que teve uma autorização e 

um reconhecimento quatro, passou por um ENADE, e tem toda uma 

qualificação por meio dos professores mestres e doutores. Que são 

professores capacitados para desenvolver esses professores e devolver pra 

rede municipal (informação verbal, E2, 2013). 

 

Com certeza. Por ser uma instituição pública de caráter municipal é gratuita, 

ela recebe muita influencia de toda a administração vigente. Sendo 

necessário hoje a utilização da Faculdade para prestar serviços a comunidade 

e serviços par própria Prefeitura Municipal. Como exemplo o curso de 

Gestores, o curso de formação de professores que se utilizam do capital 
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intelectual da Faculdade para promover curso de formação dentro da própria 

prefeitura (informação verbal, E3, 2013). 

 

 

4.2.9 RESISTÊNCIA À MUDANÇA 

 

Em um ambiente de mudança organizacional, resistência a essas mudanças sucedem 

com regularidade. Para Hernandez e Caldas (2001), a oposição pode ser individual ou 

coletiva. 

Na instituição pesquisada, corroborando com os autores, alguns entrevistados, 

identificam tanto a resistência individual quanto a coletiva dentro da instituição. 

Para o entrevistado E2 (2013), a resistência é mais forte no individual e está 

relacionada ao comodismo, mas também existe no coletivo. 

 

Sim. Há muita resistência interna às mudanças na grande maioria é 

individual por pessoas ou profissionais, perdão, que já vieram de outra 

instituição que eu já falei, e querem implantar aqui dentro um modelo 

utilizado. E a gente não tem como fazer isso pelo próprio viés da instituição 

se caracterizar como instituição pública. Na grande maioria é individual, 

mas, também existe o coletivo, pois esses professores muitas vezes, se 

reúnem e querem implantar aqui algo que não tem como funcionar. Então a 

gente com jeito, vai e conversa, adapta e acaba implantando quando é viável 

e quando não, a gente não implanta. No início teve um impacto por que 

várias pessoas queriam assumir o cargo de Direção, foram inclusive se 

oferecer ao novo prefeito. A gente passou por três momentos, um que a 

gente não tinha prefeito nenhum, um que o presidente da câmara municipal 

assumiu e que eu continuei facilmente na direção da faculdade e não mudou 

muita coisa, por que ele dava bastante apoio. E um terceiro momento onde 

eu saí da direção da faculdade por que o prefeito, o gestor publico nesse 

momento achava que eu pertencia a uma outra modalidade de políticos e não 

a dele. Eu saí. Vários professores se ofereceram para assumir a instituição. 

Não houve uma negociação de acordo com todos esses, a câmara dos 

vereadores interviu, eu voltei para instituição. A partir do momento que eu 

voltei teve muita resistência interna por alguns membros da gestão, não pelo 

prefeito. Achando que a instituição FMP não era necessária no município. E 

ai eu comecei junto com a minha equipe, com os que queriam realmente 

fazer a instituição funcionar numa luta, que eu costumo dizer que foi uma 

luta, provar para o prefeito atual que a FMP é um bom negócio para o 

município. Isso só foi possível a partir do momento que ele desvinculou a 

FMP da Secretária de Educação que era uma pessoa que estava respondendo 

pela Faculdade mesmo na minha gestão, nenhuma decisão era tomada sem 

que ela intervisse nesse fator. E ai aconteceram alguns episódios e eu levei 

esses episódios diretamente ao prefeito então ele desvinculou e hoje nós 

estamos caminhando muito bem assim. Assim pelo apoio dele ele conseguiu 

visualizar que a FMP é um braço inteligente da Prefeitura e que vai ajuda-lo 

na sua gestão. Então por conta disso, foi necessário provar e comprovar pra 

isso acontecer (informação verbal, E2, 2013). 
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Contrariando o entrevistado anterior, o entrevistado E4 (2013), analisa que a 

resistência é mais forte coletivamente, relacionando com a zona de conforto dos indivíduos. 

 

Existe uma resistência interna por que as pessoas costumam ficar na sua 

zona de conforto. E toda mudança ela não é bem vinda, claro que muitas 

vezes ela é para melhor mas no momento da mudança, da crise, que vai 

mudar. Ela traz uma certa apreensão, você fica sem saber se vai dar certo. 

Então, existe bastante resistência. Tanto parte do individualmente e 

principalmente coletivamente. Ainda mais numa instituição como a nossa 

que tem uma variedade de culturas. Então cada um entrou na sua zona de 

conforto e não aceita mudanças (informação verbal, E4, 2013). 

 

Já os entrevistados E1 (2013), E3 (2013) e E5 (2013) percebem tais resistências, tanto 

em nível individual como coletivo. 

 

Eu acredito que sim. Eu acho até que essa resistência faz parte do ser 

humano. O ser humano tem aquela tendência de evitar a modificação, aquela 

tendência a inercia. Então eu acredito sim que há uma resistência interna, 

tanto individual quanto coletiva (informação verbal, E1, 2013). 

 

Há muita resistência a mudanças tanto coletivas quanto individual. Por que 

os professores vem de outras instituições com as culturas dessas instituições 

e querem implantar essa cultura dentro da faculdade municipal. A Faculdade 

tem toda uma característica diferenciada por ser uma faculdade pública, 

gratuita, municipal e voltada diretamente ao município, onde oitenta por 

cento das vagas são exclusivas dos munícipes. Consequentemente há uma 

grande resistência por parte dos professores que estão numa zona de conforto 

e não querem fazer qualquer processo de mudança. Qualquer processo de 

mudança nisso ele é um pouco traumático, consequentemente os professores 

são muito resistentes (informação verbal, E3, 2013). 

 

Sim. Tanto individual quanto coletiva. Eu volto a bater na falta de 

documentos que nos deem suportes. De documentos que nos permitam 

manter uma postura tirado no coletivo, definido pelo coletivo, e a partir daí 

ser cobrado. Mas, o “paitrocinio” faz com que eu me sinta no direito de não 

legitimar isso. Agora se for institucionalizado documentalmente dentro da 

legalidade, não vejo como não acontecer. É possível de se tirar até 

funcionários que não tem o comprometimento, que você tem documentos, 

registros. O feedback vem pra educar, não para punir. Então se eu faço isso 

com a avaliação docente, a avaliação docente tem de ser semestral. Eu dou 

feedback no primeiro semestre, eu dou o feedback no segundo, no terceiro 

eu começo com advertência. Por que eu tenho que cumprir a legislação da 

instituição. O professor para ele começar entender a proposta pedagógica se 

inteirar, acreditar é um ano e meio. Se com um ano e meio ele continua a 

repetir as coisas que estavam lá no primeiro semestre ele é convidado a se 

retirar. E eu acho que dizer que funcionário público não tem como sair. Tem. 

É só ele não fazer aquilo que ele se comprometeu quando assinou o contrato. 

Mas, isso tem que estar proposto e aceito pelo grupo. Então não tem erro. O 

comprometimento é uma questão de dignidade, de perfil, de postura ética. 

Você tá aqui, tu briga por isso daqui. Independente de você ser daqui ou não. 
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Eu não posso dizer que eu tenho compromisso com uma instituição, por que 

eu sou da cidade. Não é Florianópolis que me faz ter compromisso, ou São 

José que me faz ter compromisso ou Palhoça. Sou eu o sujeito, a pessoa que 

decidiu trabalhar aqui. Mas, como isso não é conclamado, isso não é 

interiorizado, institucionalizado tu te sentes a parte do processo. Aí tem o a 

parte do processo comprometido. Por que a instituição deixou ele a parte, 

mas, ele tem compromisso com os alunos. Mas ele não consegue se 

comprometer com a instituição por que ele não se sente pertencer. E tem o a 

parte, por que eu não sou daqui venho dou  a minha aula e vou embora. Eu 

acho que tem os dois. Mas, isso é uma questão de formação de pessoa 

(informação verbal, E5, 2013). 

 

Os entrevistados E6 (2013) e E7 (2013) declaram que existe a resistência porque a 

instituição exibe uma cultura arraigada de “empresa pública”. Para os entrevistados, por sua 

vez, a resistência ocorre porque os indivíduos relacionam aspectos políticos e interesses 

pessoais.  

 

Há resistências de mudanças e bastante. Por que mudar vai mexer com quem 

está parado. Mudança já diz, ela movimenta. E ela pode ser boa ou ruim, daí 

depende do indivíduo. De como eu quero essa mudança. Se eu quero fazer 

essa mudança funcionar. Se eu quero ter sucesso e se eu tenho interesses 

pessoais que funcionem eu vou fazer funcionar. A cultura muitas vezes ela 

está relacionada, que não deveria estar, com interesse políticos e interesses 

pessoais. Então a cultura tá envolvido nisso. Vou citar um exemplo que 

achei maravilhoso, que dentro da Palhoça não foi feito até hoje, a turma de 

turismo do segundo ano fez os roteiros de turismo, várias coisas de turismo 

ali, que deveria ser levado para prefeitura e abraçado pelo turismo da 

prefeitura. Não vai ser levado por quê? Se fosse alguém lá de fora que viesse 

cobrando vinte, trinta mil reais para fazer um projetinho e tal, talvez fosse 

aceito. Infelizmente é assim. Mas, como é um grupo de alunos que tá 

querendo se colocar a frente, mostrando que, poxa isso aqui pode ser feito, 

ninguém dá atenção. Aqui nós temos alunos com uma cultura maravilhosa 

com censo de criatividade maravilhoso. A cultura é uma coisa que tá 

movimentando, uma hora ela de um lado que pode ser pregado e do outro 

lado está a situação em que não vai dar para fazer. É e o município tá dando 

a coisa que o governo federal deveria dar e não está. Então o município está 

suprindo esta falta. E penso que a FMP é muito importante para o município. 

Temos que usar a FMP para preparar melhor, no curso de pedagogia, 

preparar melhor e tá acontecendo isso, os nossos professores. Tentar acordar 

os nossos professores (informação verbal, E6, 2013). 

 

Sim, claro. Isso sempre tem. Aqui na FMP também tem bastante. Eu creio 

que nós somos muito condicionados muitas vezes a entender a mudança 

como uma ameaça, não é uma ameaça. Mas, muitas vezes a gente interpreta 

a mudança como ameaça (informação verbal, E7, 2013). 

 

As mudanças culturais necessitam bastante do nível de receptividade ou de oposição 

dos agentes de uma instituição. Os funcionários diversas vezes se opõem a mudança proposta, 
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mas não sustentam pelo motivo de que quem possui a capacidade e o poder de implantar as 

modificações é a diretoria.    

No item resistência a mudança, os entrevistados responderam duas perguntas, a 

primeira já analisada e a segunda em relação há modificar hábitos e comportamentos.  

Santana e Diz (1999) sustentam que o sistema de conhecimento organizacional gera 

quatro estagio: “sensibilização; compreensão; ação e análise”. Contudo o ensinamento pode 

movimentar a curiosidade ou analise da experiência diária.  

Toda instituição que inicia o processo de mudança, tende na realidade a moldar 

condutas e posturas, impostas pelo ambiente, além de transformar comportamentos e atitudes, 

o que só é possível transformando as crenças e os valores que influenciam.   

 Os entrevistados E1 (2013) e E4 (2013) acreditam ser muito complicado modificar 

hábitos e comportamentos dos profissionais envolvidos na instituição.  

 

Eu acho que a cultura é algo bastante complicado de se modificar. 

Justamente como eu mencionei anteriormente que todo individuo ele vem 

imbuído das suas crenças e dos seus valores desde criança. Então eu acredito 

que alguns hábitos, alguns pequenos hábitos e comportamentos a gente até 

consegue modificar. De repente conversando com aquele professor, 

explicando o quanto que aquilo que ele faz prejudica, de que forma ele 

poderia otimizar, melhorar aquilo que ele está fazendo. Então pequenas 

ações eu acredito que nós conseguimos realmente modificar. Até mesmo por 

que a gente sabe que nós lidamos com pessoas instruídas. Agora de uma 

forma geral eu não acredito que é possível modificar a cultura de uma 

instituição. Uma mudança profunda eu acho muito difícil, como eu falei, por 

que as pessoas tem as suas crenças, carregam as suas crenças e seus valores. 

O que eu percebo é que a gestão atual, vem carregada do empreendedorismo. 

Dessa noção de família. Então eu acredito que quando mudar o gestor, vai 

mudar um pouco esse pensamento. Mas tem algumas crenças, alguns 

valores, alguns comportamentos que eles não vão se modificar. Então 

independente de quem for o novo diretor, tem determinadas ações que são 

realizadas pelos professores, que eles vão continuar fazendo. Então alguma 

coisa eu acredito que se modifique sim, mas outras eu não acredito 

(informação verbal, E1, 2013). 

 

Não. Aqui não estamos conseguindo. Como gestor eu já fiz algumas 

tentativas, mas, parece que emperra na questão do público. De você não ter 

aquilo que a gente já tinha comentado na outra questão, de ter mecanismos 

de cobrança, uma avaliação de competência das suas atividades. Então fica 

complicado. Tem alguns hábitos que as pessoas adquirem ou já vem de fora 

pra cá com esses hábitos e não conseguem mudar. Bastante complicado a 

questão de cumprimento de horários, de prazos de documentação, de 

hierarquia. Até respeito aos colegas. Eu acho que aqui o que interfere na 

questão organizacional e na cultura são os laços que não são profissionais. 

São laços de amizade, ou laços políticos, ou outros. Que dai também 

influenciam bastante. Se fossem meramente profissionais muitas coisas 

poderiam mudar aqui dentro (informação verbal, E4, 2013). 
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Para atingir alguns propósitos, não adianta apenas querer mudar, a instituição precisa 

saber o que fazer, tendo o diagnostico real das necessidades de mudança, considerando o 

desenvolvimento da instituição no todo.  

Os entrevistados E2 (2013), E3 (2013), E5 (2013) e E7 (2013) acreditam ser possível 

modificar alguns hábitos e comportamentos dentro da instituição. 

 

Sim. Não é tarefa fácil, mas a gente consegue até por que é necessário. 

Considero o meu perfil bastante empreendedor, aprendi muito sobre gestão 

pública, me capacito constantemente sobre gestão pública, por que é bastante 

diferente, mas as estratégias adotadas são muito parecidas. Então a gente não 

tem como se fechar num mundo de estratégia somente pública. Dá para fazer 

uma gestão empreendedora de estratégias inteligentes para instituição 

continuar sólida no mercado mas, não é tarefa fácil. Os gestores conseguem 

modificar hábitos e comportamentos? Conseguem mas, não é algo que é bem 

aceito por meio dos órgãos que deliberam, no conselho da FMP, reuniões pra 

gente fazer uma democracia. Só que eu vejo ainda uma imaturidade bastante 

grande onde em muitos casos o lado pessoal se sobressai sobre o lado 

profissional. As vezes o lado instituição fica de lado e as pessoas pensam 

mais nelas, na carga horária delas, na carreira delas e isso as vezes atrapalha. 

E um outro fator que eu vejo aqui que a grande maioria dos cargos de gestão 

da nossa equipe gestora, são pessoas que estão ocupando pela primeira vez 

um cargo de gestão na vida. Não é nem numa instituição de ensino superior é 

na vida. E ai a gente tem que ensinar muitas coisas, só que a gente não 

consegue ensinar tudo por que cada pessoa tem um perfil, um 

comportamento, uma personalidade e nem sempre elas aceitam como as 

coisas tem que ser para gente caminhar juntos e construir uma instituição 

forte. Então eu acho que falta uma maturidade ainda, por parte da equipe e 

principalmente por parte dos professores efetivos para que a gente consiga 

alcançar os resultados. Não existe diferenciação entre professor efetivo ou 

ACT, Pra mim, gestora da instituição que respondo por tudo, não tem. Muito 

pelo contrario, os professores colaboradores eles são mais comprometidos 

com a instituição, eles buscam os resultados, eles estão juntos nos desafios. 

E os professores efetivos muitas vezes por ter a segurança da efetividade 

acabam não abraçando a causa com tanta vontade quanto o professor 

colaborador o faz. Eu acho que a gente tem que fazer aqui o que faz numa 

empresa privada e dá para fazer. Acho que o que falta é as pessoas se 

comprometerem mais com o serviço público e trabalhar na gestão pública 

por resultados ai a gente vai criar uma cultura organizacional com valores 

diferenciados, com valores amparados por quem tá lá na ponta que é a 

comunidade, a pessoa, o cidadão. Que a gente esta aqui para servir. Não tem 

que ter distinção (informação verbal, E2, 2013). 

 

Penso que aos poucos nós estamos mudando os hábitos e comportamentos de 

todos dentro da instituição, uma vez que está se estruturando e se delineando 

os cursos, se delineando regimentos, estatutos para que se tenha uma cultura 

mais homogênea. Mas nesse sentido precisamos da colaboração de todos os 

efetivos e todos os professores colaboradores e todo o corpo técnico. Para 

que se tenha uma voz única, para que se tenha um conhecimento único da 

cultura organizacional dessa instituição. Portanto faz-se necessário repensar, 

discutir e se conscientizar sobre a mudança dentro da instituição. Os 

professores enquanto professores eles cumprem o papel dentro de sala de 
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aula, cumprem o papel também como pesquisadores. O que se precisa aqui 

dentro da FMP é uma nova mudança de valores, de cultura, uma nova 

mudança de ter um outro olhar para faculdade como uma instituição que 

presta serviços a toda comunidade de Palhoça (informação verbal, E3, 2013). 

 

Sim. Desde que estejam alinhados com os documentos da instituição e com a 

postura, com as atitudes dos gestores. Então, é possível? É. Mas tem que ter 

um alinhamento a partir da legalidade, ou seja, de todos os documentos que 

nos permitem isso. Se não, não. Criar regras por criar, punir por punir não é 

o caminho. Nós não temos respaldo legal para isso, então nossos documentos 

precisam dar conta disso (informação verbal, E5, 2013). 

 

Conseguem. Um pouco sim. Nós não podemos esquecer que uma instituição 

de ensino superior e quanto mais, acredito eu, quanto mais cultos e educados 

e qualificados são os seus membros de qualquer instituição, tanto mais fácil 

ela funcionar sozinha sem comando. Mas tanto mais difícil de você mudar 

culturas ou implementar. Por isso que um exercito é um exercito por que 

ninguém discute ordens. Se você fizer um exercito de generais o exercito não 

marcha, não dá cinco passos por que eles vão discutir estratégias, temas, por 

que isso, por que aquilo. Então, é evidente e uma instituição de ensino não é 

assim. O próprio diretor de uma instituição, o Reitor de uma instituição ele 

está no mesmo patamar de conhecimento que os professores. Já totalmente 

diferente de outras instituições, totalmente diferente das forças armadas em 

que quem está lá na cadeia de comando é quase que infinitamente possui 

mais conhecimento de quem está lá embaixo. E numa instituição de ensino 

não. Todos são iguais. O município mudou ou tal questão mudou, isso 

mudou, eu vejo que essa é uma questão muito difícil e muito importante para 

nossa instituição por que ela precisa atender a demanda do município. E 

muda muito rápido. Diferente até do caso de uma universidade federal que as 

vezes pode passar uma década com uma estratégia e mantendo uma ação que 

não dá mais resultado por que o Brasil é tão grande e tão imenso que isso 

nunca vai afetar. Mas, a nossa instituição não, é tudo muito dinâmico e isso é 

difícil de trabalhar e deve ser muito difícil para a direção estar trabalhando 

com essa dinâmica tão rápida (informação verbal, E7, 2013). 

 

Entender o processo de mudança cultural é primordial para uma melhor gestão dessas 

transformações, criando condições para a mudança do modelo mental e para o alcance dos 

resultados institucionais. 

 

Eu acredito. Se não eu não estaria aqui e acredito que toda pessoa tem dentro 

de si a capacidade de mudança. Temos é que aguça-la, mexer com ela e 

mostrar pra ela que ela tem essa capacidade de mudar e que é melhor mudar. 

Tanto eu quanto tu temos experiências de encontrarmos pessoas estagnadas, 

paradas, que não querem nem falar de mudança e vivem muito mal. No 

entanto pessoas que estão predispostas a mudança estão a todo momento 

aprendendo, ciando e ensinando. Só que é muito difícil e trabalhoso. Não 

podemos é desistir. Se nós não desistirmos nós vamos conseguir chegar lá. E 

isso nós temos que fazer dentro do nosso grupo gestor e dentro do nosso 

grupo de professores primeiro. Se nós conseguíssemos mudar. Eu penso que 

nesse ano já houve muitas mudanças. Num grupo de pessoas também 

quando se fala em mudança, as pessoas se alvoraçam, brigam, discutem, mas 

vão se acalmarem e vão resolver os problemas e vão crescer. É muito melhor 
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tentar do que não tentar. Se nós tivermos isso dentro de nós, muita coisa 

muda. Muitas atitudes nossas vão mudar diante da entidade e diante de 

nossos colegas de trabalho (informação verbal, E6, 2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao realizar esta pesquisa sobre cultura organizacional junto a Faculdade Municipal de 

Palhoça, pode-se analisar as percepções dos gestores da instituição que representam o esboço 

do que pode ser compreendido como aspectos da cultura organizacional da instituição. 

Resgatando todos os objetivos de pontuar aspectos da cultura organizacional da instituição, 

identificando valores do grupo de gestores, relacionando as diferentes percepções dos gestores 

com relação às políticas públicas no Município e às possibilidades, na perspectiva desses 

gestores, de interpretar a cultura da Faculdade Municipal de Palhoça. 

Neste estudo, buscamos analisar como os gestores públicos manifestam suas 

percepções envolvendo valores, aspectos comportamentais e políticas públicas.   

Um debate teórico a cerca do objeto cultura organizacional investiga se esta é capaz ou 

não de ser gerenciada. Na pesquisa realizada, os entrevistados creem ser factível gerenciar a 

cultura organizacional, uma vez que a instituição pesquisada é muito influenciada pela 

mantenedora. 

Ao se examinar os processos de mudança na instituição, verifica-se que a atual gestão 

considera a cultura organizacional nos processos de mudança. Todos os agentes envolvidos 

buscam adaptar-se a cultura da instituição, mas a maioria traz consigo as experiências 

acumuladas de outras instituições, com seus métodos de trabalho, a sua cultura em si, 

particularidades que impactam no processo de mudança. Como pesquisadora participante, 

acredita-se que poucos dos agentes envolvidos realmente tem interesse em adaptar-se a 

cultura da instituição, não sendo a FMP a instituição mais importante e por envolver 

processos políticos. 

 Assim, com a perspectiva da diferenciação empregada no atual estudo, na instituição 

pesquisada, verifica-se a presença de inúmeras subculturas, que levam em conta as 

heterogeneidades constatadas e relatadas nas declarações dos gestores. Em suma, os gestores 

da instituição são inovadores e dinâmicos em toda a existência da instituição, facultando as 

circunstância de uma cultura em constante movimentação.  

Assim sendo, na atual pesquisa, mediante as entrevistas realizadas, se 

consegue  ponderar que, na instituição pesquisada, a ótica da diferenciação oportunizou 

assimilar como essas subculturas se manifestam, uma vez que os entrevistados deixaram 

aparentes diferentes perspectivas a cerca da mesma instituição. Entretanto, é relevante 

ressaltar, que a despeito de haver inúmeras culturas no interior da instituição, uma fração dos 

entrevistados acredita na possibilidade de unificar a cultura, em conformidade do trabalho 
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oriundo da alta administração, correlacionando propósitos, diretrizes e conduta pública 

comum a todos. 

Em suma, deduz-se que com o transcorrer deste estudo, o desenvolvimento gradativo 

do mesmo e os processos de mudança englobam inúmeros debates e criação de novos 

princípios e valores para a instituição. Apesar disso, estes princípios, padrões, atitudes e 

praticas não são incorporadas pelos funcionários da instituição, uma vez que não existem 

mecanismos para que se faça isso acontecer. De qualquer maneira, existe um movimento na 

instituição que, hipoteticamente, apresentam a finalidade de disseminar e instituir processos 

que levem grande parte da instituição a internalizar princípios acordados, contudo na fala dos 

entrevistados, é fundamental um processo de trabalho com condutas mais dinâmicas e 

realizáveis. Como participante da pesquisa, verifica-se que não existe por parte dos 

professores um empenho para que os processos funcionem de forma adequada na instituição, 

a visão do “público” fica impregnada na mentalidade da grande maioria dos docentes, 

deixando tudo como está para não se ter trabalho.  

Conforme as informações dadas pelos entrevistados, há inúmeros elementos  que 

causam impacto nas mudanças que verifica-se na instituição pesquisada. Como trata-se de 

uma instituição pública municipal os elementos externos manifestam grande domínio sobre o 

seu contexto e, portanto, sobre a sua cultura. A mantenedora impacta diretamente nas 

estratégias e conduta da instituição pesquisada, gerando inicialmente muita resistência por 

parte dos empregados. Este é um ponto muito delicado e que gera muita resistência, pois em 

muitas ocasiões a instituição deixa de realizar alguma estratégia de mudança e se obriga a 

tomar atitudes políticas impostas pela mantenedora. 

Constata-se, em determinados instantes, que o sistema de tomada de decisão é 

interativo e participante, conforme o modelo de gestão da instituição. Na instituição, não 

existe uma política que estabeleça o padrão de conduta de como deve se efetivar os 

procedimentos nos processos decisórios nos setor de domínio e o comportamento dos gestores 

em relação a essa cooperação dos funcionários.  

Devido a pesquisadora fazer parte do corpo funcional da instituição, que é objeto de 

pesquisa, a mesma buscou, a mensuração necessária, mantendo a neutralidade, não intervindo 

assim nas argumentações e no diagnostico dos resultados. Apesar dessa função ser complexa, 

sobretudo porque a pesquisadora está na instituição há 4 (quatro) anos, e percebe os pontos 

positivos e negativos da instituição.    
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As entrevistas foram feitas exclusivamente com os gestores, instrumento central dessa 

dissertação, já que os mesmos são encarregados dos processos decisórios. Assim, verifica-se 

as vulnerabilidades da pesquisa. Deste modo, recomenda-se para posteriores pesquisas dentro 

desse tema, aumentar a quantidade de entrevistados, objetivando apurar mais o estudo a ser 

realizado, diversificando o corpo gerencial, e abrangendo a pesquisa aos demais funcionários 

que não desempenhem funções gerenciais, o que engrandece a discussão ao qual o estudo se 

propõe. Nesta ocasião foi proposital realizar a pesquisa somente com gestores em função de 

todo o movimento político que envolve a mantenedora, onde passamos o ano 2013 com várias 

alterações de prefeito no Município de Palhoça, trazendo certa instabilidade a instituição, 

sendo impossível fazer um planejamento adequado, onde se depende da verba da 

mantenedora.  

Isto posto, evidencia-se que as percepções foram de qualquer forma satisfatórias para 

investigar as argumentações e os desacordos  que englobam o contexto de uma instituição, em 

que são debatidos temas que relacionam a conduta social e comportamento dos mesmos no 

dia a dia da instituição. 

Assim, se coloca em evidencia a influencia para pesquisadores que almejam dar 

sequencia a esse estudo objetivando a análise em cultura organizacional. Acredita-se que 

várias instituições, como a Faculdade Municipal de Palhoça, inclusive em outros setores, 

atravessam circunstâncias parecidas quando se debate diferentes tipos de liderança, 

antagonismos culturais, valores, princípios ideológicos, e sobretudo  as pessoas  situadas no 

contexto institucional pesquisado. Para finalizar, ante todas as ações observadas, é importante 

ressaltar que mesmo as pequenas ações produzem possíveis mudanças a todos que participam 

dos processos da instituição. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

 

Perfil do Entrevistado:  

 

a) Gênero:   (  ) masculino  (  ) feminino 

b) Idade: 

c) Escolaridade/formação: 

d) Cargo: 

e) Tempo na Instituição: 

f) Tempo que exerce a profissão: 

 

Roteiro para Entrevista: Cultura organizacional  

  

 GERENCIAMENTO DA CULTURA 

1) Você acha que a cultura da FMP é influenciada, por quem ou pelo que? 

 

PROCESSOS DE MUDANÇA 
2) A atual gestão da instituição considera a cultura organizacional nos processos de 

mudança? 

 

IMPACTO DA CULTURA NO TRABALHO 
3) Qual o impacto da cultura nas atividades e resultados da instituição? 

 

PERCEPÇÃO DOS INDIVÍDUOS SOBRE A INSTITUIÇÃO 
4) Há alguma tentativa de internalizar valores pensados pela administração? 

 

EXISTÊNCIA DE CULTURA ÚNICA OU DE VÁRIAS CULTURAS 
5) Há uma cultura única ou várias na instituição? 

 

POSSIBILIDADE DE CULTURA ÚNICA 
6) É possível criar uma cultura única na instituição, ou seja, construir uma cultura 

homogênea, com todos acreditando nos mesmos valores?   

 

FATORES PARA MUDANÇA NA CULTURA 
7) O que mais impacta para mudanças na cultura? 

 

O IMPACTO DA MANTENEDORA 
8) Você acha que o fato da FMP ser uma Instituição Pública influência a sua cultura? 

 

RESISTÊNCIA À MUDANÇA 
9) Há resistência interna às mudanças? Individual ou coletiva? 

 

10) Você acredita ser possível modificar a cultura da instituição de acordo com suas 

estratégias? Ou seja, os gestores conseguem modificar hábitos e comportamentos? 

 
Muito obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

E1  

 

1 – Eu acredito que a cultura da FMP é bastante influenciada pela Prefeitura, até mesmo por 

que a gente recebe a verba da Prefeitura. Cem por cento da nossa verba vem da Prefeitura. E 

eu acho que a nossa Diretora Executiva também influencia bastante a cultura. Até mesmo por 

que, a Faculdade Municipal de Palhoça quando começou ela foi uma das primeiras 

professoras. Eu acho que até foi uma das pessoas mentoras assim, que ajudou a criar a 

Faculdade. Então a gente percebe muito isso, por que, têm algumas características da gestora, 

como o empreendedorismo, que a gente vê que a Faculdade, ela é bastante voltada pra o 

empreendedorismo, é que ela recebe essa influencia da gestora. Outra questão também que a 

gente verifica bastante aqui, é em relação a família FMP que a gestora fala, que por ser uma 

instituição pequena e ela estar aqui desde o começo da sua criação, a gente percebe essa forte 

influencia.  

 

2 – Eu acredito que sim, que a atual gestão considera a cultura organizacional, já pelo fato da 

gente sofrer essa influencia da gestora em relação as nossas crenças e valores, ou seja, os 

valores, as crenças que permeiam as pessoas na instituição, elas são também as crenças e 

valores da gestora. Então por isso, eu acredito que quando há esse processo de mudança se 

pensa nessas crenças e nesses valores que permeiam a instituição. A gente está passando por 

esse processo de mudança e se for observar, frequentemente a gente passa pelo processo de 

mudança da gestão municipal. E só que eu acredito que essa mudança em relação a instituição 

enquanto se mantem a Diretora Executiva, ela não é impactante. Enquanto a gestora continuar 

eu acho que o impacto da mudança externa ele não aparece muito, aqui na instituição. A gente 

não muda muito em relação a essa mudança externa. Mas, eu vejo que a partir do momento 

que mudar a gestão da instituição, ou seja, a diretora executiva sair e entrar um outro 

professor, ai eu acredito sim que vai haver uma mudança mais profunda na cultura da FMP. 

 

3 – Bom, eu acho que a cultura tem bastante impacto nas atividades e nos resultados, até 

mesmo por que, até agora a gente falou da cultura, mas, a gente falou da cultura em relação a 

Direção Executiva, que dirige a instituição e da equipe dela, quando a gente abre pra 

instituição como um todo a gente passa a falar das crenças e dos valores que permeiam os 

professores também. Ai quando a gente passa a falar dos professores, observa que há uma 
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cultura diferente da cultura da Direção Executiva. A gente sabe que os professores da FMP 

eles não tem dedicação exclusiva, eles não são quarenta horas, por isso, são professores que 

trabalham em outras instituições também. Então, além dos professores trazerem pra FMP as 

suas próprias crenças, os seus próprios valores, eles também carregam consigo culturas de 

outras instituições de ensino superior. Ai o que a gente verifica é o impacto na prática, por que 

muitas vezes o que os professores fazem na prática é diferente dos valores, da cultura, das 

crenças que é permeada pela direção executiva e pela equipe dessa direção. Eu acredito que 

influencia negativamente. Tem o seu lado positivo que é o fato das divergências de ideias. Eu 

acho que sempre quando há divergências de ideias é sempre quando a gente consegue discutir 

algo diferente eu acho interessante. Mas, o que acontece é que na verdade essas diferenças 

elas não são discutidas. Elas são colocadas em prática da forma que o professor pensa que é, e 

não são discutidas, essas diferenças. E ai que eu vejo problema. Que na prática docência do 

professor em sala de aula, do professor na, em relação ao seu trabalho as documentações que 

ele precisa preencher, os prazos que ele precisa cumprir acabam sendo divergentes do que é 

estipulado pela direção e pela equipe.  

 

4 – Eu acho que não, que não tem essa tentativa de internalizar valores. Muito pelo contrario, 

eu acho que nós aqui dentro como professores lutamos pra que alguns valores, algumas 

crenças elas sejam modificadas. Por exemplo, quando a gestora fala muito na família FMP, 

então eu acho que a instituição ela deve procurar um profissionalismo. E deve funcionar de 

forma profissional. E esse é um dos exemplos que a gente tenta mudar e a gente conversa com 

ela e explica que, “olha, já foi o tempo em que a FMP era uma família, nós agora somos 

profissionais na área da educação”. Mas é uma cultura que é difícil de mudar. Por que é uma 

cultura que veio, é uma crença que veio da origem da instituição. Dai como eu mencionei 

anteriormente, como ela, está na instituição desde o seu fundamento, é uma crença que é 

complicada de se modificar. Então esse é um exemplo dentre outras crenças, outros valores 

que eu observo que os professores de uma forma geral eles tentam modificar.  

 

5 – É, essa pergunta ela vai bem de encontro ao que a gente já conversou anteriormente, o que 

se observa é realmente há várias culturas aqui dentro da instituição. É claro que, certamente 

há uma predominância da cultura advinda da direção executiva, até por que ela está 

estabelecida dentro de uma relação de poder, mas, eu observo sim que tem várias culturas 

aqui dentro da FMP.  
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6 – Eu acho que não, que tem determinadas crenças, tem determinados valores que são 

inerentes a cada ser humano. Então é o que eu sempre falo para os alunos na sala, as nossas 

crenças, os nossos valores eles vem desde a nossa infância. Desde os nossos primeiros 

momentos com os nossos familiares, com nossos pais, então é algo que tem determinadas 

crenças, determinados valores que a gente cresce com isso. E ai a gente entra em 

determinados grupos ou ingressa no mercado de trabalho em algumas instituições e se depara 

com crenças e valores algumas vezes diferentes. E ai a gente tenta da melhor forma conviver 

com essas crenças e com esses valores. Claro que quando a gente observa que a crença ou os 

valores que permeiam aquela organização são totalmente diferentes dos nossos, vai ter um 

choque e acaba sendo natural a saída, a nossa saída daquela determinada organização. Agora 

quando a gente se depara com crenças e valores que não são iguais aos nossos, mas, que são 

crenças e valores que consegue conviver harmoniosamente, acaba convivendo, mas, nem por 

isso a gente acaba se desvencilhando, digamos assim, das nossas crenças e dos nossos valores 

pra internalizar essas crenças e valores das instituições. Eu creio que a gente acaba 

convivendo com essa cultura organizacional. Eu acho que tem algumas características da 

cultura que até podem ser adaptáveis e outras não, então eu acho que tem valores que o ser 

humano traz que estão tão arraigados que eu acredito que não é mais possível haver essa 

mudança. E tem certas crenças que sim, que eu acredito que a gente consiga ter essa 

homogeneidade, mas, daí a afirmar que pode ter uma cultura organizacional homogenia eu 

não acredito.  

 

7 – Eu acho que atualmente o que mais impacta, o que mais impactaria, digamos assim na 

mudança da nossa cultura organizacional aqui na FMP, seriam as questões políticas. Até por 

que como a gente já conversou no início da entrevista, cem por cento da verba que a FMP 

recebe é advinda do governo municipal. Então eu acredito que as mudanças politicas, elas são 

as que mais modificam a cultura, então eu acredito que a partir do momento que de repente 

venha um novo prefeito que queira modificar a instituição, voltar a instituição, voltar a FMP 

pra determinados fins, nós estaríamos vinculados, digamos assim, obrigados a fazer essa 

mudança já que a gente precisa desse subsídio. É por que hoje a FMP não é autônoma 

financeiramente a gente não tem projetos que gerem recursos financeiros. Por isso que eu vejo 

que a política ela é um fator assim determinante pra nós.  

 



94 
 

 
 

8 – Eu acho que influencia diretamente, até por que a gente observa que nas instituições 

privadas, que os alunos pagam pelo curso, que tem uma influencia forte da opinião dos alunos 

em relação aos professores. E aqui a gente observa que tem vários problemas em sala de aula, 

mas muitas vezes pelos professores estarem envolvidos de alguma forma com o município, 

nós somos é, nós somos obrigados é algo muito forte, mas, nós acabamos por aceitar o 

professor daquela determinada forma em sala de aula.  

 

9 – Eu acredito que sim. Eu acho até que essa resistência faz parte do ser humano. O ser 

humano tem aquela tendência de evitar a modificação, o ser humano tem aquela tendência a 

inercia. Então eu acredito sim que há uma resistência interna, tanto individual quanto coletiva. 

  

10 – Eu acho que a cultura é algo bastante complicado de se modificar. Justamente como eu 

mencionei anteriormente que todo individuo ele vem imbuído das suas crenças e dos seus 

valores desde criança. Então eu acredito que alguns hábitos, alguns pequenos hábitos e 

comportamentos a gente até consegue modificar. De repente conversando com aquele 

professor, explicando o quanto que aquilo que ele faz prejudica, de que forma ele poderia 

otimizar, melhorar aquilo que ele está fazendo. Então pequenas ações eu acredito que nós 

conseguimos realmente modificar. Até mesmo por que a gente sabe que nós lidamos com 

pessoas instruídas. Agora de uma forma geral eu não acredito que é possível modificar a 

cultura de uma instituição. Uma mudança profunda eu acho muito difícil, como eu falei, por 

que as pessoas tem as suas crenças, carregam as suas crenças e seus valores. Então assim, o 

que eu percebo é que a gestão vem carregada do empreendedorismo, ela vem carregada dessa 

noção de família. Então eu acredito que quando mudar o gestor, eu acredito que vai mudar um 

pouco esse pensamento. Mas tem algumas crenças, alguns valores, alguns comportamentos 

que eles não vão se modificar. Então independente de quem for o novo diretor, tem 

determinadas ações que são realizadas pelos professores, que eles vão continuar fazendo. 

Então alguma coisa eu acredito que se modifique sim, mas outras eu não acredito. 

 

E2  

 

1 – Eu acho que a Cultura FMP é influenciada pelo modelo de gestão utilizada. Mesmo que as 

vezes é preciso utilizar de uma força demostrando como é importante esse modelo de gestão, 

num tipo de instituição de ensino superior, como é a FMP. Uma instituição municipal em que 



95 
 

 
 

na grande maioria das vezes ela analisa os fatores externos com foco no desenvolvimento do 

município, então a cultura é influenciada muitas vezes pelas necessidades do município que 

vem ao encontro do modelo de gestão adotado pela instituição.  

 

2 – Considera sim. Até por que a cultura organizacional ela é construída e pode ser 

modificada, justamente por estarmos vivendo num ambiente de mudança onde há sete anos 

que a instituição existe, nesse período de tempo nós já mudamos muito com relação a cultura 

organizacional, já tivemos acesso a patamares antes não acessados por uma instituição 

municipal. Criamos condições e tudo isso impacta, e todas essas mudanças impactam na 

cultura da organização. Partimos do princípio então que na FMP a cultura organizacional ela é 

mutável de acordo com a mudança organizacional. 

 

3 – A FMP atua diretamente no ensino com a graduação e a pós-graduação. Atua de forma 

mais leve na pesquisa, por não ser obrigatoriedade em faculdade e atua fortemente na 

extensão. Então, como a gente fala, o impacto da cultura nas atividades e resultados na 

instituição, atualmente nós somos bastante conhecidos por atender a dimensão do ministério 

da educação onde a gente fala da responsabilidade social. A FMP hoje está inserida em 

praticamente todos os bairros do município de Palhoça com projetos de cunho social, desde 

alavancar geração de renda, educação, inclusão social, desde resgate a cidadania, aos valores 

que a gente tem. O projeto da Faculdade da Maturidade que é um projeto fabuloso, onde os 

idosos que participam desse projeto falam que eles não estão indo mais para hospital por que 

aqui eles encontraram o remédio que eles precisavam pra viver. E viver melhor. Além desse a 

gente tem projetos de inclusão social com parceria da assistência social, para inclusão dos 

menores infratores, então tem o programa da secretaria sobre medida sócio educativa, e a 

gente participa desse programa com eles integrando Ministério Público, Secretaria de 

Assistência Social e Faculdade Municipal de Palhoça. E todos esses projetos eles impactam 

diretamente nos resultados da instituição. E isso vai de encontro aos conceitos que hoje nós 

temos alcançado, como quatro no ENADE de Administração, três no ENADE de Pedagogia, 

quatro no Guia do Estudante pela prática de mercado. Por que todos esses projetos tem 

alunos, tem professores envolvidos pra alcançar os resultados que a gente espera na 

instituição. Então, a nossa cultura ela tem um impacto muito forte com essas atividades 

existencionistas de cunho social, ou seja, com o foco na responsabilidade social que envolve a 

parceria entre a mantenedora, a própria faculdade e as demais secretarias do município.  
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4 – Com certeza. Por que isso já resultou em prêmios que eu mesma recebi pelo modelo de 

gestão aplicada, já resultou na indicação para minha segunda gestão tendo apoio de cem por 

cento dos vereadores do município, pois sabemos que é um cargo político. Tenho o apoio da 

comunidade e independente disso e dentro mesmo da instituição a gente consegue, as vezes 

com alguma dificuldade, por que nem todos aceitam por virem de um modelo de instituição já 

mais estruturado, mais formalizado e quererem aplicar aqui dentro a mesma politica que 

aplicavam lá e a gente sabe que não dá, que o cunho de uma instituição municipal e sua 

função ela é muito social, inclusive no próprio acesso ao ensino superior, tanto na graduação 

quanto na pós-graduação, a gente já parte de um cunho social onde oitenta por cento das 

vagas se destinam a moradores de Palhoça que estudaram em escolas públicas. Então, a partir 

dessa decisão que já venceu o estatuto, que é uma decisão legal, a gente já começa a 

internalizar os valores da instituição pensados não só pela administração mas pelo conceito 

que a instituição foi criada e a administração tem que seguir esse conceito. Essa filosofia de 

instituição pública de caráter municipal. 

 

5 – Há várias culturas na instituição, só que todas essas culturas elas convergem para um 

único objetivo que é o objetivo da instituição, promover esse impacto social, econômico e 

cultural por meio das pessoas, que aqui estudam, que aqui fazem projetos e que aqui se 

desenvolvem ou que aqui almejam mudar algo nas suas vidas. Então se a gente for falar de 

uma cultura única, não dá pra conceituar a FMP como uma instituição de estrutura única, até 

por que a gente sempre está mudando em cima das necessidades que o nosso município tem. 

É repensando a instituição em cima das necessidades que o município tem. Então são várias 

culturas que convergem para o mesmo objetivo. Se isso é possível dentro da cultura 

organizacional, mas é assim que a FMP funciona. 

 

6 – Trazem uma cultura já com eles que nem sempre a gente consegue implementar aqui. 

Muitas das sugestões, muitas das mudanças até são aplicadas quando cabe dentro de uma 

instituição municipal. Mas quando não, até hoje nós temos alguns benefícios que  envolvem 

satisfação, que envolvem a satisfação dos professores que estamos em vantagem sobre as 

outras instituições. Como a próprio carga horária de trabalho. São mudanças internas dentro 

da instituição que acabam sendo um privilégio para gente que trabalha aqui. Tipo: um 

professor quarenta horas cumpre vinte e seis horas na instituição. Então são alguns fatores que 

hoje nós estamos mais avançados que outras instituições até maiores. Mas isso não significa 



97 
 

 
 

que a gente consiga constituir uma cultura homogênea, todo mundo acreditando nos mesmos 

valores. Que mesmo assim algumas pessoas ainda não estão completamente satisfeitas com 

relação aos resultados. Ao modelo de instituição, ser municipal. Não seria muito simples ser 

uma instituição municipal, por isso nós só temos três no Brasil. Focado nas necessidades do 

município. 

 

7 – Bem, por estarmos dentro de um município as necessidades elas permeiam em cima do 

social, do econômico e da educação. E entretanto nós temos o fator política. Por sermos uma 

instituição municipal mantida por uma prefeitura. Então nós hoje uns dos pontos ou dos 

fatores assim que eu vejo que mais impacta na mudança da cultura da organização é o fator 

político. Principalmente por que os cargos de direção estão diretamente vinculados ao 

prefeito, e nem todos, é, cada prefeito tem seu modo, seu modelo de gestão. Então as vezes a 

gente tem que lutar bastante para provar que é viável alguma coisa, tem que estar sempre 

implementado para gente não mudar no meio do caminho. Então isso requer um desgaste 

muitas vezes a nível de argumentação, de comprovação de que aquele projeto é viável, é 

importante e quando a gente consegue na sua grande maioria comprovar é muito difícil 

derrubar o que a instituição quer  e o que a instituição pensa. Inclusive eu estive no 

“Prefeitura no Bairro” na semana passada e sentou um senhor na minha mesa e ele falou isso. 

Que bom que a educação e a FMP estão juntas por que eu queria deixar aqui um argumento: 

por que a Palhoça que é o terceiro Município no Brasil, tem uma Faculdade Municipal? Por 

que esse dinheiro vocês não investem na educação fundamental, que é papel do município e 

básico. Por que a partir do momento que o senhor conhecer o papel da Faculdade, o papel da 

Faculdade é capacitar esses professores do município, para formar essas crianças até do 

ensino básico, do fundamental com muita qualidade. Então a partir do momento que o 

município tem condição de ter uma faculdade municipal ele só vai ganhar com isso. Por que 

todo o recurso que é da instituição FMP não tem nenhum vínculo com a educação são 

orçamentos diferentes. Esse orçamento iria pra qualquer outra coisa, menos para educação. 

Por exemplo, nesse ano nós capacitamos mais de setecentas professoras da rede municipal de 

ensino com curso de formação da educação infantil, ensino fundamental e EJA. Isso é um 

retorno que a gente dá para o município, se não a própria instituição teria que contratar 

empresas para fazer essa formação e a gente está fazendo. Além da área da educação a gente 

está capacitando gestores, todos os secretários, prefeito, vice-prefeito, todos estão 

participando do curso de capacitação de gestores realizado pela FMP. Para melhorar o serviço 
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Público. A gente parte do princípio que a administração pública do nosso município tem que 

ser por resultados. Então com relação a essa formação é muito importante a prefeitura utilizar 

a mão de obra que tem na FMP, o capital intelectual, por que em relação ao município de 

forma geral, o maior capital intelectual que o prefeito tem encontra-se hoje dentro da FMP. 

 

8 – Sim. Pelo fato dela ser uma instituição pública municipal, de cidade pequena, totalmente 

influenciada pela mantenedora, até porque é a mantenedora que determina o orçamento. Só 

que, o que a gente faz hoje é provar que todos os projetos, que os cursos que temos hoje 

funcionando são cursos que dão retorno gigante para o município. Mas tem influencia sim. 

Com certeza. Por que vai devolver para sala de aula todo o capital intelectual adquirido aqui. 

Então são professoras com uma formação em um curso que teve um reconhecimento quatro, 

teve uma autorização e um reconhecimento quatro, passou por um ENADE, e tem toda uma 

qualificação por meio dos professores mestres e doutores. Que são professores capacitados 

pra desenvolver esses professores e devolver para rede municipal. 

 

9 – Sim. Há muita resistência interna às mudanças na grande maioria ela é individual por 

pessoas ou profissionais, perdão, que já vieram de outra instituição que eu já falei, e querem 

implantar aqui dentro um modelo utilizado. E a gente não tem como fazer isso pelo próprio 

viés da instituição se caracterizar como instituição pública. Da grande maioria é individual, 

mas, também existe o coletivo, pois esses professores muitas vezes, esses profissionais se 

reúnem e eles querem implantar aqui algo que não tem como funcionar. Então a gente com 

jeito, vai e conversa, adapta e acaba implantando quando é viável e quando não, a gente não 

implanta. No início teve um impacto por que várias pessoas queriam assumir o cargo de 

Direção, foram inclusive se oferecer ao novo prefeito. A gente passou por três momentos, Um 

que a gente não tinha prefeito nenhum, um que o presidente da câmara municipal assumiu e 

que eu continuei facilmente na direção da faculdade e não mudou muita coisa, por que ele 

dava bastante apoio. E um terceiro momento onde eu saí da direção da faculdade por que o 

prefeito, o gestor publico nesse momento achava que eu pertencia a uma outra modalidade de 

políticos e não a dele. Eu saí. Vários professores se ofereceram para assumir a instituição. 

Não houve uma negociação de acordo com todos esses, a câmara dos vereadores interviu, eu 

voltei para instituição. A partir do momento que eu voltei teve muita resistência interna por 

alguns membros da gestão, não pelo prefeito. Achando que a instituição FMP não era 

necessária no município. E ai eu comecei junto com a minha equipe, com os que queriam 
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realmente fazer a instituição funcionar numa luta, que eu costumo dizer que foi uma luta, 

provar para o prefeito atual que a FMP é um bom negócio para o município. Isso só foi 

possível a partir do momento que ele desvinculou a FMP da Secretária de Educação que era 

uma pessoa que estava respondendo pela Faculdade mesmo na minha gestão, nenhuma 

decisão era tomada sem que ela intervisse nesse fator. E ai aconteceram alguns episódios e eu 

levei esses episódios diretamente ao prefeito então ele desvinculou e hoje nós estamos 

caminhando muito bem assim. Assim pelo apoio dele ele conseguiu visualizar que a FMP é 

um braço inteligente da Prefeitura e que vai ajuda-lo na sua gestão. Então por conta disso, foi 

necessário provar e comprovar para isso acontecer. 

 

10 – Sim. Não é tarefa fácil, mas a gente consegue até por que é necessário. Considero o meu 

perfil bastante empreendedor, aprendi muito sobre gestão pública, me capacito 

constantemente sobre gestão pública, por que é bastante diferente, mas as estratégias adotadas 

elas são muito parecidas. Então a gente não tem como se fechar num mundo de estratégia 

somente pública. Dá pra fazer uma gestão empreendedora de estratégias inteligentes para 

instituição continuar sólida no mercado mas, não é tarefa fácil. Os gestores conseguem 

modificar hábitos e comportamentos? Conseguem mas, não é algo que é bem aceito por meio 

dos órgãos que deliberam, no conselho da FMP, reuniões para gente fazer uma democracia. 

Só que eu vejo ainda uma imaturidade bastante grande onde em muitos casos o lado pessoal 

se sobressai sobre o lado profissional. As vezes o lado instituição fica de lado e as pessoas 

pensam mais nelas, na carga horária dela, na carreira dela e isso as vezes atrapalha. E um 

outro fator que eu vejo aqui que a grande maioria dos cargos de gestão da nossa equipe 

gestora, são pessoas que estão ocupando pela primeira vez um cargo de gestão na vida. Não é 

nem numa instituição de ensino superior é na vida. E ai a gente tem que ensinar muitas coisas, 

só que a gente não consegue ensinar tudo por que cada pessoa tem um perfil, um 

comportamento, uma personalidade e nem sempre elas aceitam como as coisas tem que ser 

para gente caminhar juntos e construir uma instituição forte. Então eu acho que falta uma 

maturidade ainda, por parte da equipe e principalmente por parte dos professores efetivos pra 

que a gente consiga alcançar os resultados. Não existe diferenciação entre professor efetivo ou 

ACT, Pra mim, gestora da instituição que respondo por tudo, não tem. Muito pelo contrario, 

os professores colaboradores eles são mais comprometidos com a instituição, eles buscam os 

resultados, eles estão juntos nos desafios. E os professores efetivos muitas vezes por ter a 

segurança da efetividade acabam não abraçando a causa com tanta vontade quanto o professor 
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colaborador o faz. É que não dá pra levar todos os casos pra uma só vertente. Eu acho que a 

gente tem que fazer aqui o que faz numa empresa privada e dá pra fazer, não tem. Acho que o 

que falta é as pessoas se comprometerem mais com o serviço público e trabalhar na gestão 

pública por resultados ai a gente vai criar uma cultura organizacional com valores 

diferenciados, com valores amparados por quem tá lá na ponta que é a comunidade, a pessoa, 

o cidadão. Que a gente esta aqui pra servir. Não tem que ter distinção. 

 

E3  

 

1 – A cultura da FMP ela é influenciada diretamente pela política do município. A visão do 

gerenciamento ela é bastante primaria, faltando uma gestão mais efetiva e respeitando as 

novas tendências do mercado. 

 

2 – Considera, uma vez que todo o processo de gestão mudança da faculdade ele é envolvido 

diretamente com a política. Recebe influencia diretamente da política e nós como gestores 

somos cargos de confiança indicados pelo prefeito. De acordo com o estatuto da faculdade, 

nós somos professores efetivos que mantém um vinculo com a prefeitura. Em cargo público. 

 

3 – A Faculdade Municipal de Palhoça está se tornando hoje uma referencia dentro do 

município no ensino superior assim como na pesquisa e na extensão. Haja vistas que nós 

temos a Faculdade da Maturidade, nós temos projetos de extensão ali com a EJA, projetos de 

formação de professores da rede municipal, principalmente no ensino fundamental. E esses 

processos estão dando uma visibilidade maior para Faculdade, mas, mesmo assim, 

continuamos recebendo toda uma influencia política por ser uma faculdade municipal. Com 

referencia aos resultados, hoje a Faculdade Municipal de Palhoça presta serviços a toda a 

comunidade de Palhoça. No sentido da formação de gestores, para secretários municipais e 

gestores da Prefeitura, a formação de professores da própria rede, na qualificação destes 

profissionais e também na formação da própria comunidade de Palhoça onde está assim, todo 

semestre colocando profissionais qualificados para atender as necessidades do município. 

 

4 – A Faculdade Municipal começou timidamente dentro do município e ainda está muito 

tímida em relação ao conhecimento de todos os munícipes em relação a Faculdade. Espero 

que todas as ações que se estejam fazendo em relação a extensão e pesquisa de graduação que 
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tenha uma representatividade maior no município consequentemente. Ainda deixa muito a 

desejar em relação a essa percepção de todos os munícipes em relação a Faculdade. 

 

5 – Há varias culturas na instituição. Uma vez que a maioria dos professores são oriundos de 

outras instituições públicas em nível estadual e federal e também boa parte deles são docentes 

em instituição privada. Consequentemente a faculdade tem diversas culturas, diversas 

interferências de acordo com o momento histórico que ela está vivendo. 

 

6 – Sim. Há uma possibilidade, inclusive está se trabalhando com a criação de regimento da 

Faculdade com planos de cargos e reestruturando todos os setores assim como todas as ações 

dentro da Faculdade pra que se desenvolva uma cultura única onde todos tenham um único 

pensamento em relação ao desenvolvimento da Faculdade. 

 

7 – Internamente com relação aos professores e corpo administrativo é uma consciência de 

uma única cultura, de uma cultura homogênea dentro da Faculdade onde todos pensem igual. 

Nos fatores externos nós temos ai a grande mudança da mantenedora, da Prefeitura como as 

diversas mudanças de prefeito. Inicialmente sem prefeito e depois com o presidente da câmara 

e agora temos o prefeito que talvez seja retirado, seja deposto ou não. Então para que se tenha 

mudanças efetivamente de cultura dentro da instituição faz-se necessário inicialmente uma 

conscientização geral, um estudo mais aprofundado de todas essas mudanças. Isso é o impacto 

na própria sociedade. Quebrando paradigmas e mudando consequentemente a cultura da 

organização. 

 

8 – Com certeza. Por ser uma instituição pública de caráter municipal e gratuita, ela recebe 

muita influencia de toda a administração vigente. Sendo necessário hoje a utilização da 

Faculdade para prestar serviços a comunidade e serviços da própria Prefeitura Municipal. 

Como exemplo o curso de Gestores, o curso de formação de professores que se utilizam do 

capital intelectual da Faculdade para promover curso de formação dentro da própria 

prefeitura. 

 

9 – Há muita resistência a mudanças tanto coletiva quanto individual. Por que os professores 

vem de outras instituições com as culturas dessas instituições e querem implantar essa cultura 

dentro da faculdade municipal. A Faculdade tem toda uma característica diferenciada por ser 
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uma faculdade pública, gratuita, municipal e voltada diretamente ao município, onde oitenta 

por cento das vagas são exclusivas dos munícipes. Consequentemente há uma grande 

resistência por parte dos professores que estão numa zona de conforto e não querem fazer 

qualquer processo de mudança. Qualquer processo de mudança nisso ele é um pouco 

traumático, consequentemente os professores são muito resistentes. 

 

10 – Penso que aos poucos nós estamos mudando os hábitos e comportamentos de todos 

dentro da instituição, uma vez que está se estruturando e se delineando os cursos, se 

delineando regimentos, estatutos para que se tenha uma cultura mais homogênea. Mas nesse 

sentido precisamos da colaboração de todos os efetivos e todos os professores colaboradores e 

todo o corpo técnico. Para que se tenha uma voz única, para que se tenha um conhecimento 

único da cultura organizacional dessa instituição. Portanto faz-se necessário repensar, discutir 

e se conscientizar sobre a mudança dentro da instituição. Os professores enquanto professores 

eles cumprem o papel dentro de sala de aula, cumprem o papel também como pesquisadores. 

O que se precisa aqui dentro da FMP é uma nova mudança de valores, de cultura, uma nova 

mudança de ter um outro olhar pra faculdade como uma instituição que presta serviços a toda 

comunidade de Palhoça. 

 

E4  

 

1 – Eu acho que a cultura da FMP é influenciada pela mantenedora, pela prefeitura. Ela 

também é influenciada por questões políticas e penso que também pela demanda da sociedade 

que também é influenciada por isso. 

 

2 – Eu acredito que a atual gestão ela considera sim. Conta, ouve, traz para discursão diversos 

pontos de vistas.  

3 – A relação dessa questão é com a questão anterior né, que a gente tem uma grande 

variedade de culturas dentro da instituição, mas essa variedade de cultura não interfere 

diretamente nos resultados e atividades que a instituição alcança. Ela é percebida em alguns 

momentos de dificuldade e tal, mas, que o resultado final que é os objetivos que a gente 

pretende alcançar, ela não influencia muito. Não impacta.   
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4 – Existe na atual gestão uma vontade, uma tentativa de internalizar entre os colaboradores, 

os funcionários a questão da família, da união, do grupo. Mas, se percebe que ele é visto de 

maneiras diferentes por cada colaborador, por cada funcionário, então apesar de haver essa 

tentativa de os valores eles ainda não são internalizados. Talvez por alguns, mas pela grande 

maioria eu acredito que não. 

 

5 – Se é uma instituição que é formada por um grande número de colaboradores e não são 

funcionários efetivos e mesmo os professores efetivos que trabalham e como não tem 

dedicação exclusiva a essa instituição e tem as suas visões de trabalho em outras, eu penso 

que existe uma variedade de culturas aqui dentro. Cada indivíduo, cada profissional traz a sua 

percepção, as suas ideias, as suas características baseadas naquilo que ele vive e trabalha em 

outras instituições. Por que se aqui fosse o primeiro lugar que todo mundo viesse trabalhar só 

teria essa visão, mas contou o rol de todos. Acho que cem por cento dos professores e 

funcionários já tem outras experiências, tanto em instituições públicas quanto em privadas, 

eles trazem essa bagagem e tornam essa variedade de culturas aqui dentro. 

 

6 – Eu penso que é possível. É difícil, mas, eu penso que seria possível. Eu acho que se a 

gente começasse a canalizar todos os valores, a missão, a visão da instituição para ficar bem 

clara para todo mundo, qual é o nosso papel, qual seria o papel social da instituição. Eu acho 

que daria para gente canalizar isso para uma futura unidade de cultura assim. É difícil mas, eu 

penso que é um caminho que a gente deve correr atrás. É que teria de fazer um trabalho, tu 

vais trabalhar numa instituição, numa privada por exemplo, não é do meu município mas, 

aquela instituição ela tem um objetivo, ela tem uma missão, ela tem uma visão, ela prospecta 

para o futuro e você, como é que é aquelas frases motivacionais, você tem que vestir a camisa 

da empresa. Eu penso que se o pessoal, os funcionários que estiverem trabalhando aqui 

tiverem esse intuito de querer trabalhar aqui mesmo não sendo do município mas, sabendo 

qual é a sua função a sua missão dela com a comunidade, daria para ser homogênea  

totalmente talvez não, mas talvez que tivesse realmente uma linha de valores a ser seguido, eu 

penso assim. 

 

7 – O que mais impacta para as mudanças na cultura é a questão externa mesmo em que a 

instituição está vinculada. Para uma mudança da cultura organizacional da instituição ela 
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passa por questões políticas da mantenedora, então esse é o fator que vai mais impactar na 

mudança organizacional. 

 

8 – Influencia. Influencia a cultura primeiro por ser pública, essa palavra “pública” já carrega 

um monte de significados que estão no senso comum e que as pessoas absorvem e 

internalizam esse significado público, tanto os funcionários que tem já esse vinculo de 

público, quanto as pessoas externas que utilizam dessa instituição. Ah, diz assim, Público, 

então a pessoa não tem claro o que é isso. Ela tem pelo senso comum então ela tem toda essa 

questão. E isso ai é uma questão que a gente poderia trabalhar realmente, nessa questão da 

humanização da cultura ela poderia trabalhar dentro desse quesito assim. Nós estamos numa 

instituição pública, de excelência mas, a gente trabalha. Eu gostaria que todo mundo 

trabalhasse como se fosse para uma empresa privada por que dai eu acho que teria um 

caminho. É por que as pessoas não querem se indispor muitas vezes, por que existe os 

mecanismos. Por ser efetivos mas, tem algumas questões que podem ser questões de, eu não 

queria usar essa palavra, mas, é retaliação. Tá, por exemplo assim, você na prefeitura pelo 

nosso estatuto lá você é avaliado anualmente, se a tua avaliação não for boa você não faz 

progressão, você não, você tem algumas questões que podem ser trabalhadas. Então é por isso 

que eu digo, a pessoa já entra pensando assim “sou funcionário público” ai é difícil. 

 

9 – Existe uma resistência interna por que as pessoas costumam ficar na sua zona de conforto. 

E toda mudança ela não é bem vinda, claro que muitas vezes ela é para melhor mas no 

momento da mudança, da crise, quem vai mudar. Ela traz uma certa apreensão, você fica sem 

saber se vai dar certo. Então, existe bastante resistência. Tanto parte do individualmente e 

principalmente coletivamente. Ainda mais numa instituição como a nossa que tem uma 

variedade de culturas. Então cada um entrou na sua zona de conforto e não aceita mudança. 

 

10 – Não. Aqui não estamos conseguindo. Como gestor eu já fiz algumas tentativas, mas, 

parece que emperra na questão do público. De você não ter aquilo que a gente já tinha 

comentado na outra questão, de ter mecanismos de cobrança, uma avaliação de competência 

das suas atividades. Então fica complicado. Tem alguns hábitos que as pessoas adquirem ou já 

vem de fora pra cá com esses hábitos e não conseguem mudar. Bastante complicado a questão 

de cumprimento de horários, de prazos de documentação, de hierarquia. Até respeito aos 

colegas. Tem muitas questões para serem... na UFSC por exemplo, os professores cumprem 
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prazos e eu penso que lá existe alguns mecanismos, a ouvidoria funciona muito na UFSC. Eu 

sei por que eu estou estudando lá no momento? E lá por ser um órgão, que é muito grande, eu 

acho que aqui o que interfere na questão organizacional e na cultura são os laços que não são 

profissionais. São laços de amizade, ou laços políticos, ou outros. Que dai também 

influenciam bastante. Se fossem meramente profissional muitas coisas poderiam mudar aqui 

dentro. 

 

E5  

 

1 – Eu acho que a cultura da FMP é diretamente influenciada pela comunidade, pela 

mantenedora e pelos colaboradores e alunos. Sofre impacto desses sujeitos, dessas instituições 

que fazem parte. 

 

2 – O impacto é muito grande e decisivo, tanto é que existe uma grande dificuldade em se 

fazer mudanças em função disso. 

 

3 – Pra mim o maior impacto é dos docentes, por que se eles tivessem um olhar, se nós 

tivéssemos, por que faço parte. Um olhar focado na instituição, no que a gente quer nós 

conseguiríamos mudanças. Mas como cada um puxa para o seu lado não existe um objetivo 

comum, a gente tem um entrave maior que é a nossa mantenedora, que eu não vejo a 

mantenedora como maior entrave, eu não os percebo como maior entrave, sabe, a gente não 

fazendo um trabalho adequado, a gente não estar comprometido desestabiliza como as pessoas 

nos veem. Então, como a comunidade nos vê, como os alunos nos veem, como a mantenedora 

nos vê e ai nós perdemos credibilidade. E sem credibilidade eles se tornam mais fortes e 

influenciáveis. Os professores se adaptam para cada instituição. Então eu não tenho uma 

postura ética, eu tenho diversas posturas, eu não sou eu estou. Eu me adapto, eu não sou a 

mesma pessoa numa instituição pública ou até mesmo numa privada. Numa pública onde eu 

tenho um regime mais duro, onde eu corro o risco de perder as minhas posições. Então para 

mim é uma questão de identidade e de valores que está corrompida e a maioria, infelizmente 

veio para se estabilizar num órgão público. Então assim, é muito triste ver a situação em 

função das pessoas. Das pessoas, desde nós gestores, aos alunos, aos familiares. É quem mais 

pode tirar vantagem. Ontem eu fiquei apavorada, eu vi um aluno da pedagogia entrando no 

estacionamento. E ai eu perguntei assim, mas, por que ele tem a chave? Por que ele é idoso. 
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Como assim ele é idoso? Então quer dizer, dois pesos e duas medidas e você vai criando 

pactos de mediocridade para sobreviver ou ter benefícios. É, mas, essa cultura ela é reforçada 

por nós. Por que se mudo uma postura numa secretaria, se eu mudo uma postura numa 

coordenação, se eu mudo uma postura numa sala de aula, comigo, com você, com a secretaria 

eles vão ter que respeitar as regras. Mas, os pactos de mediocridade para você não ser mal 

avaliado, para não ter reclamação de você, para você não perder a sua carga horária, para você 

não perder o seu benefício leva a se corromper, não tem. 

 

4 – Dificilmente. A gente rema, rema, rema e aí tem alguns que compram a ideia e se cansam. 

A gente se cansa. Por que não há um discurso único. Enquanto não houver um alinhamento do 

estratégico para o operacional, cada um vai fazer do seu jeito. Não tem alinhamento. 

 

5 – Não há nem uma cultura única nem de várias culturas. Há um assistencialismo, um 

protecionismo e um individualismo. Em todas, eu disse por estancias. 

 

6 – Sim. Desde que haja um alinhamento estratégico. Se não houver, não existe essa 

possibilidade. Deve ser feita. Nós só vamos sobreviver e não nos matarmos, não nos 

degladiarmos, não termos uma intervenção do município se isso não acontecer imediatamente. 

As pessoas precisariam, nós precisaríamos nos reunir e colocar a situação da instituição e por 

que ela está assim. Talvez o teu trabalho seja um ponto de partida para isso. Mas, aí tem que 

ter um acompanhamento. Mas assim, tem que estar alinhado, do estratégico ao operacional. 

Se for definido objetivos, metas então eu tenho a avaliação que é negativa de professor eu 

tenho que checar, eu tenho que dar feedback e o coordenador tem que entrar em sala. Tu tem 

que criar o que? No nosso PPI, no nosso PDI dizer assim, os nossos professores serão 

acompanhados em sala de aula pelo coordenador de curso que é o Pedagogo. A 

Administração não tem, uma pedagoga da pedagogia vai. Por que, eu preciso, se eu fui mal 

avaliado. Eu to aqui ó com os questionários que eu fiz na semana da pedagogia. Eu estou 

apavorada, eu to apavorada por que tá sendo nomeado, tá sendo dado nomes. Como é que eu 

vou fazer com esses professores. A avaliação está ali, mas, os documentos institucionais não 

nos validam, não nos permitem, não nos legitimam que a gente possa tomar ações 

pedagógicas. Que punitivas é a administração não é, mas, eu acredito que nós precisamos 

mudar. A partir do nosso PPI, ou seja, fica definido que as avaliações encaminhadas tem que 

passar pela pedagoga, que a partir do momento que eu tenho uma avaliação negativa eu tenho 
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que passar pelo coordenador em sala de aula. Por que é ensino superior se faz isso, agora se 

você quer trabalhar com qualidade você precisa de indicadores e só se tem indicadores, com 

acompanhamento. Então, a minha proposta é que se institua indicadores de qualidade na 

prática docente. Outra coisa, a avaliação institucional tem que ser legitimada. se ela é uma 

comissão, essa comissão tem que ser constituída. Tem que ser divulgada. As pessoas tem que 

ter horas para trabalhar nisso, tem que ser feito um trabalho minucioso, por que é mais um 

indicador. Então, tem possibilidade? Tem. Nós vamos falar sério? Então vamos. Parece um 

muro de lamentações, não vai ter. então assim, temos dezembro, vamos juntar todos os 

professores e apresentar tudo o que a gente tem de avaliação. Concreta. E a partir daí 

desenvolver um PPI. Que eles saibam. A gestora no início do semestre foi lá e falou todas 

aquelas regras. Eu tô com uma aluna desesperada, encerrando o semestre e não foi mandada 

atividade para aluna. Então quer dizer, nós precisamos normatizar isso dentro dos nossos 

documentos, PDI, PPI, PPC, regras de secretaria. Isso precisa ser constituído. Isso precisa ser 

legitimado por todos. Este é o alinhamento que eu falo. Sim. Além de postura, documental. 

Como é que se pune? Você tem advertência. A lei do município do funcionário público te 

garante. Mas, como é que eu vou fazer isso? Fora da legalidade? Por que nada disso está 

instituído. Então os nossos instrumentos estão contra nós. Eles são possíveis, eles são 

praticáveis, mas, eles não são legais dentro da instituição. Por que eles não foram construídos 

no todo. Por todos. Então. Quando eu te digo alinhamento, é documental e gerencial. 

 

7 – O alinhamento documental que precisa, precisa se seguir o que é de lei, que nos garante, 

que nos permite. E atitudinal. 

 

8 – Influencia a cultura administrativa, a pedagógica ela está assim por causa de nós. Por que 

eu sempre digo, os professores que são indicados eles são indicados. A forma como eles 

entraram aqui é uma coisa, a postura o comprometimento e o perfil é deles. Não é da política. 

Eu sempre falo para as alunas na Pós-Graduação que, “Ah por que os diretores são indicados, 

que não sei o que”, mas, você tem instituições que os diretores são eleitos e não são 

comprometidos como muitos que são indicados. Então é questão muito de perfil, de valores, 

de ética. Se nós tivéssemos essa questão documental e estratégica organizada. Eu poderia 

entrar em uma sala de aula de um indicado e agir normalmente como eu ajo. E ele poderia me 

surpreender tanto ou mais que um professor que é concursado. Então para mim ela interfere 

no administrativo. Agora a situação critica que nós estamos no pedagógico hoje não. É uma 



108 
 

 
 

questão interna mesmo. E para mim a Faculdade ela é o pedagógico. O administrativo se 

resolve, mas a questão mais crítica pra mim hoje ta no pedagógico. Tudo aqui é pedagógico, 

nosso objetivo, nossa missão, nossa visão tá totalmente comprometido. E não é pela 

mantenedora.  

 

9 – Sim. Tanto individual quanto coletiva. Eu volto a bater na falta de documentos que nos 

deem suportes. De documentos que nos permitam manter uma postura tirado no coletivo, 

definido pelo coletivo, e a partir daí ser cobrado. Mas, o “paitrocinio” faz com que eu me 

sinta no direito de não legitimar isso. Agora se for institucionalizado documentalmente dentro 

da legalidade, não vejo como não acontecer. É possível de se tirar até funcionários que não 

tem o comprometimento, que você tem documentos, registros. Aconteceu uma coisa, quer ver, 

fácil de tirar um exemplo. Nós estamos com uma aluna que comprou um projeto, caiu na mão 

do professor o documento da pessoa dizendo que o projeto tá pronto e que custa sessenta 

reais. Tá pronto. O professor pegou o documento e passou o plágio. Ela comprou um plágio. 

O cara nem se deu ao trabalho de fazer. Ele pegou um trabalho pronto e passou pra ela. O que 

que nós temos que fazer primeiro? Dar a primeira devolutiva, mostrar, “olha tem alguns 

plágios, te cuida” dá uma né? Ela assina dizendo que vai modificar isso. Pega a segunda vez, 

por que é processo de educação, não de punição. O feedback vem para educar, não para punir. 

Então se eu faço isso com a avaliação docente, a avaliação docente tem de ser semestral. Eu 

dou feedback no primeiro semestre, eu dou o feedback no segundo, no terceiro eu começo 

com advertência. Por que eu tenho que cumprir a legislação da instituição. Em outra 

instituição a gente tinha uma proposta assim. O professor para ele começar entender a 

proposta pedagógica se inteirar, acreditar é um ano e meio. Se com um ano e meio ele 

continua a repetir as coisas que estavam lá no primeiro semestre ele é convidado a se retirar. E 

eu acho que dizer que funcionário público não tem como sair. Tem. É só ele não fazer aquilo 

que ele se comprometeu quando assinou o contrato. Mas, isso tem que estar proposto e aceito 

pelo grupo. Então não tem erro. O comprometimento é uma questão de dignidade, de perfil, 

de postura ética. Eu vou ser, eu morei em Rondônia e eu briguei por aquilo lá. Você tá aqui, tu 

briga por isso daqui. Independente de você ser daqui ou não. Eu não posso dizer que eu tenho 

compromisso com uma instituição, por que eu sou da cidade. Não é Florianópolis que me faz 

ter compromisso, ou São José que me faz ter compromisso ou Palhoça. Sou eu o sujeito, a 

pessoa que decidiu trabalhar aqui. Mas, como isso não é conclamado, isso não é interiorizado, 

institucionalizado tu te sentes a parte do processo. Aí tem a parte do processo comprometido. 
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Por que a instituição deixou ele a parte, mas, ele tem compromisso com os alunos. Mas ele 

não consegue se comprometer com a instituição por que ele não se sente pertencer. E tem o a 

parte, por que eu não sou daqui venho dou a minha aula e vou embora. Eu acho que tem os 

dois. Mas, isso é uma questão de formação de pessoa. 

 

10 – Sim. Desde que estejam alinhados com os documentos da instituição e com a postura, 

com as atitudes dos gestores. Então, é possível? É. Mas tem que ter um alinhamento a partir 

da legalidade, ou seja, de todos os documentos que nos permitem isso. Se não, não. Criar 

regras por criar, punir por punir não é o caminho. Nós não temos respaldo legal pra isso, não 

temos. Então nossos documentos precisam dar conta disso. 

 

E6  

 

1 – Dentro de uma instituição sempre a cultura vai ser influenciada. Por bons gestores e por 

bons professores, quando se fala de instituição de educação. Ou não, ai nós temos que 

perguntar que tipo de gestores e que tipo de professores nós temos dentro da instituição. Se 

nós temos professores que querem levar a cultura a frente nós vamos ter bons ensinamentos e 

iniciações de cultura mesmo dentro de uma faculdade, por que muitos desses alunos vem de 

instituições que nunca foi dado nada de cultura. E esse é o grande problema da cultura, é uma 

coisa que tem quer ser incutida lá no pré. Tem que ser incutida no fundamental para quando 

chegar o adulto, chegar o aluno de faculdade os alunos vão ter incutidos isso com deles. E se 

os gestores e professores não tiverem essa influencia eles vão ter que se adaptar aos alunos. 

Infelizmente o que temos é alunos que vem sem cultura e sem noção de ter uma boa cultura. 

Sem valores. Por que isso não foi pregado nem dentro da família e nem dentro da escola. E 

professores também, não estou falando mal dos professores e nem dos gestores, mas muitos 

dos professores nossos não tem essa vontade de transmitir cultura. Por que não tem vontade? 

Mesmo aqueles que querem incutir alguma coisa, se ele chegar numa sala de aula e tentar 

falar de cultura, ou de bons ensinamentos ou de valores, ele vai receber risada e alguns alunos 

vão dizer “o Professor, vamos passar pra outra matéria”. Dai nós não vamos, nós nos sentimos 

inibidos e não vamos falar mais desse assunto, então a cultura hoje, geral ela tá inibida por 

falta de coragem, de pessoas com coragem para falar de cultura, para falar de bom 

ensinamentos, para falar de boa educação, pessoas que façam as coisas certas. Hoje fazer o 

certo parece ser errado. 
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2 – Em alguns momentos considera. Por exemplo quando nós, quando falamos de cultura. 

Quando nós trouxemos a Camerata ao auditório em que foi liberado os alunos e que oitenta 

por cento dos alunos foram para casa, não foram para o auditório. Cai na resposta da primeira 

pergunta. Que falta é a cultura lá do início. Então esse processo de mudança tem que ser 

dentro da família. Eu penso que para nós mudarmos alguma coisa em cultura nós teríamos 

que começar a fazer um trabalho, ai seria município, não sei como e o que fazer dentro da 

própria família, se nós conseguimos colocar isso na cabeça dos pais dessas novas crianças que 

estão vindo aí. Nós lá na frente vamos ter cultura. Caso contrário nós vamos continuar sendo 

um país com muito pouca cultura. E daqui um pouco com muito poucos valores. 

 

3 – Isso é muito importante e é muito gostoso quando se trabalha com pessoas que tem uma 

certa cultura diferenciada da nossa. E com certeza o trabalho se desenvolve melhor. Pessoas 

com cultura são pessoas muito mais educadas, são pessoas que tem uma outra visão de vida e 

outros valores. Então quando se tem um grupo que tem cultura, o tipo de conversa é diferente. 

O tipo de atendimento é diferente. E ai é onde nós estamos caminhando, principalmente nos 

setores públicos, se nós analisarmos, nós vamos ver que temos muita gente sem nenhuma 

cultura. E como dá para medir isso? Pelo simples fato de atendimento. Se você tem cultura 

você atende muito bem a outra pessoa. Isso também é cultura, atender o outro com respeito. 

Fazer com que o outro se sinta bem no teu local de trabalho. Ou quando alguém se dirige pra 

você atender e conversar, que ali tu tá transmitindo cultura. Transmitindo ensinamento. Então 

é um grande problema isso. Eu penso, é uma opinião minha particular. Que teríamos que fazer 

um pouquinho mais. E quando eu digo mais é pensarmos como uma empresa privada. Quando 

se é dono ou funcionário de uma empresa privada a gente trabalha e se esforça para que tenha 

esse resultado. Quando se trabalha num setor público, tá tudo bem. Se não der certo não sou 

eu que sou o culpado. Não é meu. Hoje pela manhã ainda assisti na televisão a questão das 

luzes acesas. Também é uma questão de cultura. Eu brinco aqui que quando se apaga não se 

paga. Eu tentei passar essa ideia mas não funcionou. Então tu tenta passar ideias boas, mas se 

as pessoas não estão preparadas pra receber essa ideia, tu não consegue mudar. Por que é tão 

impregnado no ser humano a coisa de não me importar. Eu tenho chefe, mas, o chefe também 

não se importa. É uma cultura que foi impregnada no brasileiro que funcionário público não 

adianta fazer nada que não funciona. Pronto. E é uma intriga sempre, se alguém aparecer para 

fazer funcionar tu é pressionado a não fazer funcionar. Então mesmo que eu tenha uma boa 
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cultura, que eu tenha um bom ensinamento, que eu tenha bons antecedentes de fazer a coisa 

funcionar. Tem certa hora que eu vou desistir, por que o grupo que está comigo não quer que 

isso aconteça. Então fazer uma equipe mudar. Então eu penso assim, cada um de nós. A 

mudança vai se dar se cada um de nós abraçar e eu vou fazer isso, eu vou tentar levar o 

pessoal para outro lado. Vai ter alguma coisa relacionada a cultura no auditório eu como 

professor vou estar junto, não sou só liberar a turma, mas vamos junto comigo para o 

auditório que vai ter um trabalho. É dessa maneira que tu vai fazer. É claro que de cinquenta 

alunos que vão para o auditório, vinte vão sair fora vai ficar trinta e desses trinta talvez seis ou 

dez, eu penso que seis vão absorver aquilo que foi passado e vão ser multiplicadores enquanto 

puderem e tiverem perseverança. 

 

4 – Cai naquilo que eu estava falando. Pode chegar um gestor com vontade de fazer, mas, ele 

desiste. Por que as foças são maiores para que ele não faça nada, do que um cara sozinho ou 

dois ou três tentar fazer. Então nós precisamos sentar, eu penso que, conversar mais sobre 

isso. Ver quem dentro da instituição tem essa vontade e começarmos a fazer os pactos de 

mudança para que tenhamos mais cultura, que tenhamos mais conhecimento das coisas que 

são necessárias para vida. Vai tirar aquela pessoa que está inibida, não fazendo nada por que é 

melhor eu ficar quieto. Hoje ainda eu escutei isso, “olha, eu entro calado e saio de boca 

fechada por que, é melhor para mim”. Isso significa o que? Que dentro do grupo não está 

havendo companheirismo. Se botar alguma ideia para mudarmos, para termos mais cultura, 

mais, um trabalho diferenciado não vai funcionar por que um vai puxar para um lado e outro 

vai puxar para outro. 

 

5 – Eu penso que há várias. Entre gestores há várias, entre professores há várias. Novamente o 

que precisaria, nos unirmos mais. Que a variedade de cultura faz crescer. Desde que há uma 

parceria. Não é bom quando se há só um tipo de conformidade, só um tipo de coisa a fazer. 

Quando há um pessoal que não reclama de nada, nada vai ser mudado. A crítica é boa. Faz 

parte da cultura também saber criticar. E saber aceitar a critica também faz parte da cultura. 

Se eu não sou uma pessoa de cultura, uma pessoa de entendimento quando alguém me criticar 

eu vou soltar os pés na pessoa. E nunca mais alguém vai criticar pra ajudar. Então temos que 

saber que no momento que se está sendo criticado, tá sendo um momento de crescimento. 

Entendendo dessa forma, tanto quem critica e quem aceita critica está crescendo. 
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6 – Eu acredito que essa cultura única, ela tem que ser agregada com várias culturas pra se 

trazer um ponto único de agilidade. Um ponto de como resolver as coisas. Eu tenho uma 

cultura, Joaquim tem outra, Pedro tem outra. A finalidade dessas três culturas é trabalhar para 

uma mesma cultura. Que é ensinamento, que é mostrar a qualidade de vida, que é mostrar o 

valor da vida, o valor das coisas. E que todas as culturas têm esses índices de qualidade. 

Todas elas levam a um ponto só e esse ponto é que tem que ser descoberto para que todo 

mundo caminhe e trabalhe para um ponto só. Essa seria a unidade de um ponto só. Seria 

interessante. Por que nós viveríamos aqui a FMP teria um grupo homogêneo sabendo o que 

quer. Hoje são poucos que estão aqui dentro sabendo o que querem daqui. E o não saber o que 

quer é falta de cultura. Se eu não sei o que eu quero da onde eu estou, eu nem conheço o 

ambiente que eu estou. E conhecer o ambiente que se está é ter cultura, é conhecimento, é 

saber o que esse ambiente leva ou faz ou que tipo de mudanças esse ambiente nos leva, 

também é cultura. Nesse sentido esse ano tá sendo muito bom como tu comentasses que a 

própria prefeitura está utilizando os nossos professores para cursos, para atendimento. Isso vai 

entrosar com os professores, com alguns gestores e isso vai fazer com que se entenda um 

pouquinho mais no município, vai se entender, não peraí, a Palhoça é diferente nisso, aquilo 

lá. Então nós precisamos conhecer, por que os alunos vêm de todas as localidades. Os nossos 

alunos também não são da classe A. São alunos de classes mais necessitadas, por isso, a 

faculdade é municipal. Então, mais ainda nós temos dificuldades de imprimir culturas neles. 

Que eles também vêm de ensinamentos que lá atrás faltou essa parte. 

 

7 – O que mais impacta são valores. Se nós temos valores é muito mais fácil falar de cultura, 

agora se lá atrás eu não tenho valor nenhum de nada. Não foi me imprimido nada, não foi me 

passado nada de valores dentro da família, dentro dos primeiros anos de escola, eu vou chegar 

aqui na faculdade sem nenhum valor e sem interesse por nada. Que não vai me levar a 

dinheiro, que não vai me levar a ter. Por que a cultura ela é uma coisa que ela forja. Ela parece 

não te levar a nada para ganhar dinheiro, mas na verdade quanto mais cultura, mais 

conhecimento tu tiver mais tu vai poder conseguir ter sucesso naquilo que tu vai fazer. E 

agrega. Justamente. Então, o fato que mais dá problema que vai impactar que vai coisa, é a 

falta dessa base. Eu acho que o fator mais ter problema é a falta de uma boa base. 

 

8 – Bastante. Se nós pegarmos uma instituição particular nós vamos ter às vezes com os 

mesmos professores um outro tipo de atendimento. O mesmo professor que está aqui dando 
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aula na FMP ele vai falar de uma maneira para os alunos. E o mesmo professor ele estando 

numa entidade particular ele vai falar de outra maneira. Por quê? Pela falta de cultura. Dos 

alunos? Não. Do próprio professor que pensa que os alunos que estão aqui não têm a 

capacidade de absolver e entender a maneira que ele vai falar de cultura ou de qualquer outro 

assunto que ele fala numa entidade que ele dá aula particular. Na instituição particular, ele 

cumpre religiosamente os prazos e horários de trabalho. Aqui nós temos que exigir e brigar e 

muitos deles depois de briga e tudo ainda fazem tudo atrasado. Falta de cultura. 

 

9 – Há resistências de mudanças e bastante. Por que mudar vai mexer com quem está parado. 

Mudança já diz, ela movimenta. E ela pode ser boa ou ruim, daí depende do indivíduo. Se ela 

é boa ou ruim depende do indivíduo. De como eu quero essa mudança. Se eu quero fazer essa 

mudança funcionar, isso aqui é pra ser mudado. Se eu quero ter sucesso e se eu tenho 

interesses pessoais que funcionem eu vou fazer funcionar. A cultura muitas vezes ela está 

relacionada, que não deveria estar, com interesse políticos e interesses pessoais. qualquer tipo 

de mudança, mudar o sistema. Ah eu não gostei do cara que está fornecendo o sistema, não 

vai funcionar, mas eu não mexi uma mão para bater na tecla certa para fazer funcionar. Ele 

funciona mas, eu não quero que funcione, por que eu não gosto do cara. Então quem trouxe a 

ideia para cá foi o Joaquim e eu não acho ele legal, e daí estraga todo um trabalho, toda uma 

coisa que poderia ser boa, mas, não funciona. Por que? Por que não me interessa que 

funcione. Então ele é individual e também coletiva. Que um indivíduo ele começa a minar e 

daqui a pouco nós temos um grupo podre. Esse indivíduo é que nem uma laranja dentro de 

uma caixa. Quando nós temos uma caixa e temos uma laranja podre se tu não tirar a laranja 

podre de dentro dessa caixa rapidinho as laranjas que estão encostadas naquela laranja podre 

estarão podres também. Então a cultura tá envolvido nisso. Eu quero falar de cultura, mas em 

volta de mim tem muita gente que não quer nem deixar eu abrir a boca. Então a cultura não 

acontece. Vou citar um exemplo que achei maravilhoso, que dentro da Palhoça não foi feito 

até hoje, a turma de turismo do segundo ano fez os roteiros de turismo, várias coisas de 

turismo ali, que deveria ser levado para prefeitura e abraçado pelo turismo da prefeitura. Não 

vai ser levado por quê? Se fosse alguém lá de fora que viesse cobrando vinte, trinta mil reais 

pra fazer um projetinho e tal, talvez Fosse aceito. Por que alguém iria ganhar alguma coisa, ia 

acontecer dessa forma. Infelizmente é assim. Mas, como é um grupo de alunos que tá 

querendo se colocar a frente, mostrando que, poxa isso aqui pode ser feito, ninguém dá 

atenção. Ai tá o grande erro. Nós caímos na mesma que a cultura não é só uma coisa.  Aqui 
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nós temos alunos com uma cultura maravilhosa com censo de criatividade maravilhoso. De 

outro lado nós temos gestores, não os caras estão crescendo, os caras podem criar alguma 

coisa. A cultura é uma coisa que tá movimentando, uma hora ela de um lado que pode ser 

pregado e do outro lado está a situação em que não vai dar para fazer. É e o município tá 

dando a coisa que o governo federal deveria dar e não está. Então o município está suprindo 

esta falta. E penso que a FMP é muito importante para o município. Temos que usar a FMP 

pra preparar melhor, no curso de pedagogia, preparar melhor e tá acontecendo isso, os nossos 

professores. Tentar acordar os nossos professores e acordar de tal maneira que aquele que 

não,  bá, essa área de professor não é comigo. Que saia. 

 

10 – Eu acredito. Se não eu não estaria aqui e acredito que toda pessoa tem dentro de si a 

capacidade de mudança. Temos é que aguça-la, mexer com ela e mostrar pra ela que ela tem 

essa capacidade de mudar e que é melhor mudar. Tanto eu quanto tu temos experiências de 

encontrarmos pessoas estagnadas, paradas, que não querem nem falar de mudança e vivem 

muito mal. No entanto pessoas que estão predispostas a mudança estão a todo momento 

aprendendo, ciando e ensinando. Eu acredito. Só que é muito difícil e trabalhoso. Não 

podemos é desistir. Se nós não desistirmos nós vamos conseguir chegar lá. E é uma coisa 

demorada por que se tem que mudar uma cabeça, pra essa cabeça mudar a outra e outra e 

outra. E isso nós temos que fazer dentro do nosso grupo gestor e dentro do nosso grupo de 

professores primeiro. Se nós conseguíssemos mudar. Eu penso que, eu vejo dentro da, tô a um 

ano aqui dentro da faculdade, nesse ano já houve muitas mudanças. E quando tem a mudança 

ela sempre vai, já fala, mudança. Quando nós estamos na frente do mar que ele está calmo, 

quando olha pro céu e vê que tem ventos diferentes  vai haver mudanças e as ondas começam 

a se mexer mais rapidamente. Isso são mudanças. Num grupo de pessoas também quando se 

fala em mudança, também a maré sobe as pessoas se alvoraçam, brigam, discutem, mas se 

tiverem cultura, vão se acalmarem e vão resolver os problemas e vão crescer. É muito melhor 

tentar do que não tentar. Então assim ó, eu acredito e penso assim ó, nesse um ano que eu 

estou aqui muitas coisas mudaram, pelo que eu sei de anos passados, que acontecia aqui. Mas, 

é muito complicado, Professor você tem que pegar o aparelho aqui da sala e depois devolver 

na sala. Nós estamos pegando aparelhos nas salas. Então poxa, o que que é isso? Não é meu. 

Eu posso, se eu não levar alguém vai vir aqui pegar. Mas, se alguém não vir pegar vai ficar lá. 

Se alguém não fechar a porta vai ficar aberta, se não apagar a luz vai ficar acesa. Então 

depende de mim. Eu tenho que eu tenho que ter a cultura de pensar que, o que não é meu deve 
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ser mais cuidado do que se fosse meu. Se nós tivermos isso dentro de nós, muita coisa muda. 

Muitas atitudes nossas vão mudar diante da entidade e diante de nossos colegas de trabalho. 

 

E7 

 

1 – Eu acredito que sim. Pelo próprio tamanho da faculdade, que é uma faculdade pequena. 

Ela é um pouco influenciada sim, pelo Prefeito. Antes era mais, pelo Prefeito anterior, a 

instituição estava iniciando. Então ela sofre a influencia do Prefeito e sofre também a 

influencia claro do Diretor. De quem está na direção da faculdade. No meu caso a influencia 

que eu vejo também, não é questão de ser positiva ou negativa. Para a implantação do nosso 

curso de turismo por que sofreu influencia da atual diretora da faculdade, por que a antiga 

diretora não teve interesse na implantação. E a partir dessa diretora teve um interesse. Agora, 

também, como coordenador de curso eu vejo no curso de turismo a gente sofre uma pequena 

influencia, mas, a gente tem muita liberdade para trabalhar, assim como o curso de turismo 

também, evidente que sofre muita influencia do coordenador, e cada disciplina sofre muita 

influencia do seu professor. 

 

2 – Sim, eu acredito que sim. Pelo menos quanto a nossa questão do Turismo, sempre que 

surge uma ideia nova. Muitas ideias já surgiram e não puderam ser implantadas. Por que não 

teve, não tinha subsídio, ou não iriam prosperar. Mas a gente sempre é chamado, é consultado 

e algumas vezes não, até pela própria deficiência da estrutura. Então muitas vezes acaba se 

fazendo alguma coisa e que se passa por cima de alguém, mas isso é comum. Pelo menos em 

empresas, em instituições que não tenham um aporte até mesmo logístico e humano que 

precisaria a gente sabe disso, isso acaba acontecendo sim algumas vezes. As vezes não é 

considerado a cultura organizacional mas, na maioria dos casos sim. 

 

3 – Quanto a cultura organizacional, é uma instituição nova.  Talvez seja essa a falha que a 

instituição tenha. De ainda não ter conseguido implantar e mostrar tanto aos professores e 

alunos a cultura dela, o que se necessita. Muitas vezes até o próprio regimento. Agora, se no 

caso, isso não é um problema da direção, isso é um problema normal, os coordenadores 

muitas vezes também procedem assim. De todas as áreas então eles não também repassam a 

cultura. Segundo até, talvez também haja nessa questão da cultura organizacional, haja um 

respeito muito grande por cada professor, por cada profissional. Por exemplo, no curso de 
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turismo nos temos disciplinas que funcionam quase que exclusivamente na prática, outras já 

muito mais na teoria, até por que há um respeito por cada professor. E na cultura pessoal sim, 

isso é evidente, há uma influencia enorme, há uma influencia enorme no trabalho final de 

cada um de cada curso e de cada disciplina. 

 

4 – É essa talvez seja uma das maiores falhas. De a gente se ater muito no conteúdo, e quer 

ministrar conteúdo e tal e se falha um pouco em passar qual é o projeto, o que que é. Até 

explicar qual é a diferença de uma faculdade municipal, para uma estadual, para uma federal, 

uma privada. E você mostrando os valores, você pode mostrar até muitas vezes a parte 

burocrática, o que é necessário, o que precisa. As dificuldades talvez. Mas só que isso deveria 

ter mais tentativa, deveria ser mais sistêmico e constante essa internalização de valores. Mas é 

uma falha da nossa administração, volto a falar novamente, e as coordenações de cursos 

também. A gente poderia trabalhar isso. 

 

5 – Sem sombra de dúvidas eu vejo, claro que há uma cultura geral sabendo ser uma 

faculdade municipal. Temos alunos que vieram de escola pública. A função é ajudar o 

município, claro, trabalhar as carências do município. Agora, eu acredito que é muito 

respeitado os professores. Então você tem os que trabalham em determinada linha, outros 

trabalham mais em outra linha, não chegam completamente a ser uma mudança de cultura. É, 

e quanto a instituição privada a gente nota que é um sistema até muito rigoroso. Eu acho que 

você dá liberdade para terem outras culturas, outra forma eu creio que isso abre um pouco 

mais a faculdade, ela fica um pouco mais democrática e dinâmica no processo de ensino, 

agora, de modo geral a direção tem passado bem é uma cultura de estar totalmente atrelado 

totalmente vinculado com Palhoça, com os problemas de Palhoça. Mesmo sendo uma 

instituição de ensino superior, mesmo com todos os funcionários com mestrados e doutorados 

e por mais que se queira trabalhar academicamente e na ponta, nós não podemos esquecer que 

essa instituição foi criada para Palhoça e isso a direção tem passado bem. E Palhoça é um 

município de 200.000 habitantes, é um município pobre. É pobre no sentido cultural. Está 

crescendo agora, é um município de periferia. Os recursos federais não estão aqui, estão ali 

em Florianópolis. As pessoas que ganham os maiores salários não estão aqui, estão ali em 

Florianópolis. As melhores oportunidades não estão aqui, estão ali em Florianópolis. Então 

nisso, a direção tem passado uma boa cultura, de enxergar os problemas do município. 
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6 – A não, claro, isso sim. Evidente, você vai ter os valores que dão as diretrizes para a 

instituição, claro. Todos acreditando, todos trabalhando. Acho claro, acho isso muito 

importante. Agora nós não podemos esquecer que uma instituição de ensino superior, de 

ensino em si, mas de ensino superior é sim um local de debate, um local de controvérsias. 

Aqui é o momento que o jovem tem para controvérsias. Nós temos praticamente todos os 

alunos da Faculdade que trabalham, e muitas vezes no trabalho deles não é o local pra 

controvérsias. Não pode ficar discordando do chefe, discordando do seu superior e aqui é o 

local para isso. Agora, claro, que isso também não impede de você ter uma cultura única e 

todos os valores, nós acreditamos nisso e trabalhamos. Bom, os professores, você vai ter que 

ter um respeito muito grande em cada curso e até mesmo em cada disciplina. Por exemplo, no 

curso de turismo nós já fazemos esse debate, então você ter um valor, deter, você pode 

acreditar em valores por exemplo, para o turismo e outros professores acreditarem em outros 

valores. Como? Não os valores primários da ética e da moral, mas, valores como 

sustentabilidade. Ou um pode ir pelo caminho de colocar o valor da sustentabilidade, outro 

pode simplesmente ir pelo valor econômico. Então você já vai ter um pouco de controvérsia. 

Acho que dá mas, é importante também, os valores gerais sim, esses tem que ser seguidos. 

Nós temos isso, isso e isso.  Os valores éticos e morais, porém, os valores que se acredita, 

acho que deve sim ter esse debate e deve sim ter esse empasse. Ah, qual o caminho para o 

desenvolvimento, é esse, não. Outro caminho é aquele ou tal país optou por esse caminho e o 

professor é mais daquela linha desenvolvimentista, outro já pode ser de outra linha, enfim. 

 

7 – É muitas vezes que o que mais vai impacta e que faz você mudar como em quase tudo na 

vida são os problemas, aquele problema veio e você é obrigado a mudar a sua cultura e 

pensamento por que acabou de vir um problema. Então, vou ser obrigado a mudar se não, em 

via de regra a não ser com muito custo e muita disciplina, a pessoa vai mudando se não, o ser 

humano como quase todos os animais, então ele vai parando e vai se acomodando. 

 

8 – É principalmente a nossa proximidade. Nós estamos muito próximos da mantenedora, 

diferente de outras instituições principalmente da federal que está a mil e oitocentos 

quilômetros de distancia e não tem uma gerencia tão direta como nós sofremos aqui. Se isso é 

positivo ou negativo depende sempre da mantenedora. Agora, é evidente que sim. Nós temos 

uma politica pública, por sermos pública, não com aquele pensamento, por que é público é 
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sempre tudo mais levado, delegado a segundo plano. Mas, pelo fato de ela ser pública ela tem 

sim um compromisso de trabalhar pelo público do município. 

 

9 – Há, claro. Isso sempre tem. Aqui na FMP também tem bastante. Eu creio, muitas vezes  

vem uma mudança você, nós somos muito condicionados muitas vezes a entender a mudança 

como uma ameaça, não é uma ameaça. Mas, muitas vezes a gente interpreta a mudança como 

ameaça. 

 

10 – Conseguem. Um pouco sim. Nós não podemos esquecer que uma instituição de ensino 

superior e quanto mais, acredito eu, quanto mais cultos e educados e qualificados são os seus 

membros de qualquer instituição, tanto mais fácil ela funcionar sozinha sem comando. Mas 

tanto mais difícil de você mudar culturas ou implementar. Por isso que um exercito é um 

exercito por que ninguém discute ordens. Se você fizer um exercito de generais o exercito não 

marcha, não dá cinco passos por que eles vão discutir estratégias, temas, por que isso, por que 

aquilo. Então, é evidente e uma instituição de ensino não é assim. O próprio diretor de uma 

instituição, o Reitor de uma instituição ele está no mesmo patamar de conhecimento que os 

professores. Já totalmente diferente de outras instituições, totalmente diferente das forças 

armadas em que quem está lá na cadeia de comando é quase que infinitamente possui mais 

conhecimento de quem está lá embaixo. E numa instituição de ensino não. Todos são iguais. 

Agora é evidente que sim, mas, principalmente vai mudar a cultura, olha: o município mudou 

ou tal questão mudou, isso mudou, eu vejo que essa é uma questão muito difícil e muito 

importante para nossa instituição por que ela precisa atender a demanda do município. E 

muda muito rápido. Diferente até do caso de uma universidade federal que as vezes pode 

passar uma década com uma estratégia e mantendo uma ação que não dá mais resultado por 

que o Brasil é tão grande e tão imenso que isso nunca vai afetar. Mas, a nossa instituição não, 

é tudo muito dinâmico e isso é difícil de trabalhar e deve ser muito difícil para a direção estar 

trabalhando com essa dinâmica tão rápida. 


