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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar as práticas organizacionais, para 

implementação do IFPA. Realizou-se analise do contexto histórico do IFPa; identificação das 

práticas de implementação do IFPa, bem como os pontos facilitadores e dificultadores para 

implementação das novas práticas. Os dados foram coletados por meio de entrevista com os 

dirigentes dos campus, com roteiro construído por meio das relações hierárquicas: 

Concentração do poder, tomada de decisão e participação. Na análise documental incluiu o 

período de 1909 a 2008. Resultados analisados: fortes relações hierárquicas, caracterizada 

pela centralização do poder, baixa participação dos atores na vida da instituição, personalismo 

e baixa autonomia. 
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Introdução 

As instituições de ensino e por excelência as de Ensino Superior possuem 

organização complexa, especializada, que executam múltiplas tarefas e práticas 

organizacionais. Isso faz com que essas organizações se vejam forçadas a buscar condições e 

competências para incorporarem as constantes mudanças de seu contexto e encontrar 

alternativas que possibilitem ambiente próprio à aprendizagem, à inovação e à 

sustentabilidade. 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia-IF’s, que surgiram a 

partir dos Centros Federais de Educação, Ciências e Tecnologia, os CEFET’s, no ano 2000, 

passando por mudanças significativas, enfrentam o grande desafio de implementar práticas 

organizacionais, garantindo a qualidade do ensino profissional, bem como oportunidades de 

inovação tecnológica. 

O processo de transformação da Rede Federal de Educação Profissional, vem 

ganhando força desde o ano 2000, com a criação de diversos programas voltados para a 

qualificação profissional, pesquisas básicas e tecnológicas. 

Esse processo demanda estudos e reflexões sobre os IF’s, no sentido de 

compreender esse tipo de organização com suas práticas diversificadas que podem ser 

consideradas manifestações culturais ou, ainda, como Souza et al (2010) “são construções dos 

atores sociais em seus contextos de interação”. 

O objetivo deste texto é o de problematizar, a partir da literatura, como está 

ocorrendo a mudança das antigas escolas técnicas ou unidades de ensino isoladas, numa 

organização que agrupou em torno de si diferentes formatos e concepções de organização. 

 

As organizações: clarificando o entendimento 

Muitos são os estudiosos que têm se debruçado nos estudos das organizações, 

Hall (2004) e Cury (2005), por exemplo, afirmam que é impossível viver sem as 

organizações, por estarem presentes no nosso cotidiano. 

Weber (1991), por suas análises da burocracia e da autoridade, apresenta uma 

definição geral de organização considerando alguns elementos. Em primeira instância é que a 

interação dos indivíduos, no âmbito da organização, está pautada em relações fechadas ou 

limitadas, por meio de regras impostas. Para esse autor, organizações dessa natureza contêm 
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uma hierarquia de autoridade e uma divisão do trabalho para realização de atividades 

específicas (WEBER, 1991, p. 140 – 161). 

Morgan, no campo da pesquisa social, interpreta as organizações a partir de 

metáforas, fazendo analogias a imagens, de maneira a interpretar a realidade organizacional. 

Para ele as organizações são vistas como instrumentos de dominação (MORGAN, 2007, p. 

281). 

Neste sentido, as organizações se tornaram matéria complexa em virtude da 

necessidade de relacioná-las à cultura e à cultura organizacional, com as suas implicações no 

sucesso e insucesso de uma ação ou serviço. 

 

Cultura: em constante transformação 

Cultura na concepção de Geertz (2008, p.4), confirmando o pensamento de 

Weber, enfatiza ser o homem “um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 

teceu, assumi-se a cultura como sendo essas teias e a sua análise ou seja, a cultura em 

fenômeno interpretativo possibilita explicar expressões sociais. 

DaMatta (1986) enfatiza que cultura “exprime precisamente um estilo, um modo e 

um jeito, de fazer coisas” (DAMATTA, 1986, p.12-19). Para ele o “fazer coisas” concretiza-

se em todos os espaços socais, seja dentro ou fora de casa. 

A cultura, afirma Hofstede (2003, p. 22-23), manifesta-se por meio de símbolos, 

heróis, rituais e valores. Nesse sentido, defende que cultura “ são padrões e pensamentos de 

sentidos e de ações potenciais que são resultados de uma aprendizagem crítica e de que isso se 

dá no coletivo. 

Pode-se pensar a cultura à luz das organizações em que as ações em práticas 

acontecem sob a coordenação dos atores sociais e, portanto, dos “padrões e pensamentos” 

desses atores. 

 

Uma visão de ulturaa partir Brasil 

Ao abordar a cultura brasileira, que entre outros fatores tem valores e práticas, que 

se destacar as ações e práticas da cultura do Brasil compartilhadas, que acontecem nas 

organizações brasileiras. 
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Hofstede (2003) ressalta em seus estudos as dimensões das culturas nacionais, 

consideradas importantes e determinantes na interpretação dos traços culturais em 

organizações de vários países, entre eles o Brasil, como mencionadas por outros estudos. 

Estudos realizados por Barros e Prades (1996); Freitas (1997); Carbone (2000); 

Campos (2000); Baiardi (1997); Cavedon (1998); Lucirton Costa (1997); Moraes e Palmeira 

(1997); Santos (1996); Barros (2001), Macedo (2002); Motta (2007) apresentam influência da 

pesquisa realizada por Hofstede, sobre cultura nacional, no início dos anos 1990, envolvendo 

50 países, inclusive o Brasil. 

A pesquisa de Hofstede foca em quatro dimensões básicas: distância do poder, 

individualismo versus coletivismo, fuga à incerteza e masculinidade e feminilidade. Para esse 

autor a distância do poder é como a sociedade trata as desigualdades entre os indivíduos. O 

individualismo versus coletivismo se dá no campo das redes sociais, possibilitando medir o 

grau de interdependência entre as pessoas. A fuga à incerteza é a dimensão pela qual Hofstede 

mede o nível em que a pessoa procura evitar o desconforto diante de situações ambíguas, 

buscando maior estabilidade na organização. A masculinidade versus feminilidade consiste na 

maneira pela qual cada sociedade define os papéis sociais de gênero. 

No caso do Brasil, os achados de maior relevância de Hofstede revelam que as 

organizações brasileiras são mais coletivistas em relação a outros países. Dos países 

pesquisados, o Brasil apresenta elevada busca à incerteza, em relação às nações analisadas. 

Alcadipani e Crubellate (2003) debruçaram-se sobre vários estudos referentes à 

cultura organizacional brasileira e na tentativa de problematizar a partir de uma análise pós-

modernista, ressaltam que o sujeito é visto como “construído e reconstruído dentro das 

relações de poder e contextos sociais a que está submetido”. 

Diante dessas características que marcam a problematização apresentada por 

Alcadipani e Crubellate (2003), o estudo de Machado (2005), percebe algumas limitações das 

análises de Hofstede, todavia compreende que as narrativas que apresentam os traços culturais 

contribuem para compreensão da identidade cultural no ambiente organizacional. 

Tanto Alcadipani e Crubellate (2003), ao utilizarem o modelo de dimensão 

cultural de Hofstede identificaram semelhanças significativas entre Brasil e Portugal, achados 

já identificados por diversos autores, como Holanda (1995); Preste Motta, Roberto DaMatta, 

Lívia Barbosa, Gilberto Freire, Caio Prado Jr., Borges de Freitas, Darcy Ribeiro, dentre 

outros, bem como estudo realizado por Souza e Souza, (2006), revelam traços culturais da 
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colonização brasileira que apresenta certa disposição para aventura, onde o trabalhador teria 

um papel quase que nulo, ao contrário do aventureiro. Ou seja, ressalta Holanda, em busca de 

riqueza, “mas riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa trabalho (HOLANDA, 1995, 

p. 49). 

Freitas (2007) e Silva, Gomes e Correa (2009), concordam que o processo de 

colonização do Brasil por Portugal foi o principal determinante da base cultural brasileira. 

Assim como os autores acima citados e outros identificam em seus achados que o Brasil 

Colônia acaba reproduzindo a estrutura administrativa de Portugal. 

Souza e Castro-Lucas (2007, p.7) chamam a atenção para o aspecto da construção 

da sub-cultura local. Segundo essas autoras, isso se dá por outros imigrantes, como por 

exemplo, italianos, que trazem em suas bagagens culturas que se somaram às culturas 

regionais, surgindo assim, novos valores, novos hábitos e novas ideologias. 

Tratando-se da cultura brasileira, a pluralidade é uma característica evidente nos 

estudos aqui analisados, desde o período da colonização, com forte influência dos 

portugueses. 

 

A Cultural Organizacional 

De acordo com Hofstede (2003, p. 210,) cultural organizacional pode ser definida 

como “programação coletiva da mente que distingue os membros de uma organização dos de 

outra”, que pode ser de certa maneira influenciada por traços da cultura nacional. 

Morgan (2007, p. 281) interpreta as organizações vistas como cultura, que é o 

foco do estudo em questão, ou seja, como um fenômeno cultural, por se metamorfosearem 

com o desenvolvimento da sociedade. Para ele são “minissociedades que têm os seus próprios 

padrões distintos de cultura e subcultura...” (MORGAN, 2007, p. 125). 

A partir dos anos 1980 inúmeros estudos sobre cultura organizacional vêm se 

fortalecendo, repousando sobre uma rede de significados e simbolismos. Segundo Fleury, 

Shinyashiki e Stevanato (2007), tais estudos foram impulsionados por dois marcantes 

fenômenos: a globalização dos mercados e a mudança nas organizações, proporcionando 

inúmeros desafios para a sociedade em diversas áreas. 

Schein (2009, p.25-33), analisa a cultura de uma organização em três importantes 

níveis. Primeiro nível dos artefatos demonstra os locais dos rituais e dos símbolos, ou seja, o 

layout de uma organização e o comportamento das pessoas são observados, porém de 
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complexa interpretação. O segundo nível é onde serão estabelecidos os valores e o terceiro 

nível seria o das suposições básicas em que o mundo das crenças, das percepções e os 

sentimentos inconscientes vão influenciar o ambiente organizacional, que proposto por Shein 

são elementos fundamentais para conhecer e compreender a cultura de uma organização. 

Freitas (2007, p.294 e 295) compreende cultura organizacional como um 

instrumento de poder político que estará disponível nas relações no interior da organização. 

Nesse aspecto, o pesquisador de grande destaque sobre a influência das culturas 

nacionais nas organizações, o francês Philipe D'Iribarne, que faz uso de uma via metodológica 

diferente de Hofstede, apoiando-se essencialmente em observações do território, análise 

documental e entrevistas. Tal metodologia estabelece linhas explicativas, verificando o 

funcionamento das organizações e as relações entre os seus participantes à luz da trajetória 

histórica do país, bem como do tipo de processo de socialização dessa cultura. 

Estudos realizados por D’Iribarne, que segundo Souza et al (2010) é uma 

abordagem em estudos de caso que busca descrever as dinâmicas das organizações, suas 

práticas de gestão e a relação entre a cultura nacional com a gestão dessas organizações. 

Portanto, conhecer os traços brasileiros para uma análise organizacional é imprescindível para 

determinar a tendência da organização. 

 

Traços da cultura nacional para uma análise da organização 

Segundo D’Iribarne (2010), e dentre outros como, os brasileiros, Gilberto Freyre 

(1966) Caio Prado Jr (1969) e Roberto DaMatta (1985), dizem que a partida inicial para 

conhecer a cultura organizacional de uma instituição é necessário fazer uma leitura do seu 

contexto histórico para identificar os traços culturais e assim compreender o comportamento 

da organização. 

É importante saber que as metodologias de análise da cultura organizacional 

aplicadas no Brasil são oriundas de países norte-americanas, todavia, ressalta Freitas (2007, 

p.39), que para uma análise aprofunda parte do pressuposto que a cultura organizacional 

apresenta influências dos traços gerais da cultura brasileira. 

Nesta reflexão sobre a cultura, pode-se identificar diversos autores que fazem a 

relação da cultura organizacional com a cultura nacional, como por exemplo: Aktouff (1993), 
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Hofstede (2007), Schein (2009), D’Iribarne (2010) na busca de parâmetros de como agir,  

pensar e sentir para o sucesso da organização. 

Buscou-se nos estudos de Freitas (2007, p.45) identificar alguns elementos da 

cultura brasileira neste aspecto. Freitas destaca cinco formas genéricas de traços fundamentais 

no campo organizacional, que são: hierarquia, personalismo, malandragem, sensualismo e 

aventureiro. 

O primeiro traço brasileiro, a hierarquia, que segundo Freitas (2007, p. 46), 

caracteriza-se pelo domínio econômico, político e religioso dos romanos e bárbaros sobre as 

populações peninsulares
1
, durante três séculos, sendo o suficiente para criação das bases do 

Direito Canônico, legitimando uma nobreza episcopal com grande poder místico, moral e 

jurídico sobre esses povos. No caso dos romanos, segundo Oliveira (2009), o domínio não se 

dá pela força, mas o domínio se caracteriza por novas realidades administrativas. Enfatiza 

Oliveira (2009), que a romanização criou uma nova ordem territorial, incluindo novas 

realidades político-administrativas e um processo social complexo. 

O segundo traço é o personalismo, que Freitas (2007) refere-se às análise de 

DaMatta (1985), que são redes de relações que envolve pessoas, famílias e grupos de parentes 

e amigos, tais relações se configuram como relações paternalistas, que muito se identificam 

nas organizações brasileiras. 

A malandragem evidente na sociedade brasileira se configura o terceiro traço nos 

estudo de Freitas (2007) e Prates e Barros (2007) momento em que o indivíduo, na busca do 

reconhecimento e valorização, faz uso de uma rede social baseada em relações. 

O jeitinho brasileiro, o malandro, nesse aspecto, se refere àquele sujeito esperto, 

flexível, que consegue adaptar-se as mais diversas situações e se dando bem em quase tudo 

(FREITAS, 2007). 

O quarto traço, o sensualismo, muito presente no processo de colonização do 

Brasil. Nesse aspecto se explica pelas relações íntimas e cheias de afetividade, que a pitada de 

sensualidade, segundo DaMatta (1986), sempre esteve presente no cotidiano brasileiro, como 

festas, música, danças e culinária. 

                                                
1 São áreas formadas por nações: Andorra, Espanha e Portugal. Mas nem por isso deixa de ter significativa 

importância para a Europa. Que foram grandes potências no processo de colonização das Américas. 
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No caso do traço aventureiro, Freitas (2007) demonstra forte característica dos 

colonizadores, que justifica na visão de Holanda (1984) por serem exploradores navegantes e 

comerciantes que buscam soluções mais fáceis para conquistar seus objetivos. 

Assim, verificou-se que muitos autores como: Schein (2009), D’Iribarne (2005), 

Morgan, (2007), Freitas(2007), Caldas e Motta (2007), Vasconcelos e Davel (2007), 

demonstram em seus estudos que o conhecimento do contexto histórico de uma organização é 

o primeiro passo para compreender a influência dos traços da cultura nacional na dinâmica da 

instituição. 

 

Mudança Cultural e a nova institucionalidade da Educação Profissional 

 

Este capítulo se deteve em capturar os traços da cultura nacional no contexto 

histórico do IFPA com ênfase nas relações hierárquicas. A amostra desta pesquisa se limitou a 

gestores do IFPA que vivenciaram o processo de transição de CEFET-PA para IFPA, 

totalizando em oito pessoas que fizeram parte da pesquisa. 

Nesse contexto de mudança cultural a nova institucionalidade passa a apresentar 

também uma nova estrutura organizacional, que segundo Hall (2004), dependendo de como 

ela se apresenta por dispor de diversos níveis de complexidade, que implicarão na divisão do 

trabalho, situação em que as tarefas ou cargos são definidos. É importante salientar que nesse 

aspecto, depende das estruturas que moldam a interação das pessoas, mas por outro lado a 

interação das pessoas pode definir a estrutura (HALL, 2004, p. 47). 

A nova estrutura organizacional proporcionará mudanças no processo de trabalho 

no contexto da transição de CEFET-PA para IFPA. Do Capítulo II, Seção II, Art. 6º, inciso III 

da Lei 11.892 que cria os IF’s, tem por finalidades e características “promover a integração e 

a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a 

infra-estrutura física, os quadros de pessoas e os recursos de gestão”, a seção IV, da estrutura 

organizacional, bem como a redistribuição de cargos, com vários destaques no Art. 19, onde 

apresenta a existência de divisas, divisões e níveis hierárquicos. Todavia, a preservação do 

processo de trabalho ainda se mantem da estrutura organizacional do CEFET, pela 

distribuição das tarefas e a hierarquia, ou seja, pela distribuição das pessoas em posições, que 

segundo Hall (2007) quanto maior o nível, maior a autoridade. 
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Vale lembrar que a instituição já se encontrava com déficit de recursos humanos, 

ressaltado por Almeida (2008), no momento da transformação. Prefere-se compreender que 

quando a Lei enfatiza a otimização do quadro de pessoal e os recursos de gestão, possa 

referir-se a um processo gradativo e não do aqui e agora. Nesse cenário de consideráveis 

níveis de complexidade, formalidade e concentração de poder, Hall (2009, p.55), diz que há 

“uma forte tendência para as organizações se tornarem mais complexas à medida que suas 

próprias atividades e o ambiente que às circunda se tornam mais complexas” que é o caso do 

IFPA. 

As práticas organizacionais no processo de implementação do IFPA sob a ótica 

dos dirigentes, quanto a ênfase as mudanças proporcionadas pelo novo ente, por exemplo: 

(D1) ...Nós saímos de uma situação, que tínhamos no papel quatro unidades, que 

era Belém, Tucuruí, Marabá e Altamira, mas na realidade só Belém funcionava 

realmente. Porque Tucuruí e Marabá Industrial, não tinham nem sequer um 

servidor administrativo no seu quadro.... (D2)... agora o instituto é outra autarquia, 
junto com outras autarquias,.. (D6)... a coisa mais importante que aconteceu ao 

longo dos 13 anos que acompanho o instituto federal. (D8)...nesse contexto a gente 

viu uma evolução, um crescimento fantástico. 

 

De acordo com Hall (2004, p.172) a mudança pode ser benéfica ou prejudicial 

para as organizações, acarretando crescimento ou declínio ou uma alteração na forma, 

podendo conduzir a eficácia ou exatamente o oposto. Sabe-se que a mudança de CEFET para 

IFPA ocorreu em dezembro de 2008, sendo incipiente afirmar que foi positiva ou negativa, 

embora nos discursos dos sujeitos faça-se destaque a várias perspectivas positivas. 

Para esses gestores o fortalecimento do processo de mudança será o diálogo, e 

percebe-se muita motivação no gerenciamento dessas mudanças como reflexo que o IFPA 

está em constante movimentação. 

Porém, há presença de comportamento nas relações hierárquicas que demonstram 

concentração de poder: 

(D2) Eu tinha uma missão que: eu trabalho para um grupo, eu não trabalho pra 
mim pessoalmente..., mas já vim com o intuito de tentar reverter muita coisa que no 

passado não acontecia... Hoje em dia eu trabalho pra um grupo de pessoas, quero 

fazer parte de um conjunto de estrelas... 

 

A expressão ecoa fortes relações de atores específicos que poderão usufruir de 

benefícios que anteriormente não estavam ao alcance do grupo. Tais comportamentos podem 

comprometer os benefícios coletivos em detrimentos de benefícios individualizados, 

proporcionados pelas mudanças. 
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Quanto à participação nas tomadas de decisões, verificou-se aspecto inovador no 

processo de trabalho foi a atuação da equipe virtual, que segundo Robbins (2004, p.110) a 

equipe trabalha usando tecnologia de informação, nesse caso a criação dos fórum com 

instrumento de aproximação dos diálogos entre os dirigentes que residem nos municípios 

distantes, objetivando atingir, agilizar e implementar as políticas educacionais para região. 

Ressalta Robbins que as equipe virtuais colaboram on-line, diz “independentemente de as 

pessoas estarem separadas apenas por uma parede ou por um continente”, se tratando do 

estado do Pará a inovação é fundamental para efetivação da nova institucionalidade. Vejo o 

discurso: 

(D1)... mas o que é mais importante dentro do instituto é reunimos os dirigentes, 
temos o fórum dos dirigentes, através da internet, onde nos comunicação acontece 

em todas as situações, a verba que vem para o instituto é disponibilizada pra todo 

mundo, em função do nº de alunos...., essa discussão cria confiabilidade,... 

 

Apesar da inovação presente, há duas particularidades nesse ambiente de 

mudanças a mencionar: a primeira se identificou zona de conflito no processo de introdução 

de novos métodos de execução de tarefas, que segundo Robbins (2004, p. 173) é a maneira 

como o trabalho é realizado, nesse caso o dirigente sente seu território ameaçado, que pode 

significar perda de governabilidade naquele território, uma espécie de ameaça. O cuidado que 

se precisar nesse tipo de conflito é eliminar condições para que não se torne oposição em 

potencial. 

(D2) Os novos métodos de trabalho é o que estamos propondo, é trabalhar em rede, 

mas trabalhar em rede é difícil pra muita gente que sempre foi acostumada a 

trabalhar num tipo de gestão, ... pensa que é o todo poderoso, tenho documento .... 

que querem dá ordem aqui dentro... 

 

Por outro lado, há grupo muito aberto para o novo, compreendendo que o 

processo de implementação do novo ente requer mudança de cultura na organização. E para 

isso, é necessário respeitar as etapas, nisso a capacitação, é o momento fundamental para 

descentralizar as tarefas no processo de trabalho, com objetivo de aperfeiçoar ou introduzir 

novas técnicas de gestão e investimentos em tecnologias. 

(D1) O que estamos fazendo, primeiro junto com o Ministério da Educação, 

treinamento para os novos gestores, diretores, através dos cursos da SECAD.... 

(D3) Eu vejo, papel fundamental, o papel da reitoria, na comissão desse trabalho, 

juntamente, evidentemente, as pró-reitorias da instituição, que parti todas as 
políticas de implantação da nossa instituição.... (D7) O que eu percebo 

primeiramente treina os gestores, esses gestores serão multiplicadores ... 
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O processo entre o antigo e o novo, particularmente o tempo de adaptação de 

CEFET para IFPA, segundo os dirigentes, tem gerado insegurança, a pouca experiência 

profissional e/ou pouco conhecimento do nível de complexidade das mudanças, falta de 

capacitação, são aspectos que merecem total atenção dos dirigentes no sentido de controle 

dessas variáveis, reforçando os diálogos na busca de soluções no momento de grandes 

dificuldades. Nesse sentido Hall (2004) enfatiza que o processo de mudança organizacional, 

envolve uma dinâmica significativa e destaca que existem elementos adicionais que 

contribuem para a resistência à mudança. Segundo Kaufman os denominam de “obstáculos 

sistêmicos”, que são obstáculos, “no interior do sistema geral no qual as organizações 

operam” (HALL, 2004 apud KAUFMAN). 

Ainda no aspecto entre o novo e o antigo, identificou-se, um certo temor a nível 

de gestão, evitar uma gestão baseada na centralização de poder, traço cultural muito presente 

na memória dos dirigentes. Para os dirigentes, isso significou atraso em todos os sentidos, e 

que em alguma medida se faz presente, como pode-se verificar no discurso abaixo: 

“(D2).. Uma coisa que eu sou totalmente contra é a centralização do poder, eu 

sempre fui contra isso, era o que mais combatíamos”. (D4) Na época do CEFET as 

ações eram muito centralizadas na SEDE...(D6) ... Descentralizada, e nunca foi 

descentralizada, as coisas eram todos tomadas aqui... 

 

Nesse cenário do IFPA, foi possível identificar elementos facilitadores do 

processo de implementação, sendo: credibilidade de uma organização Centenária; 

possibilidade de oferta de cursos em todos os níveis e modalidade; plano de carreira; 

localização dos campi; estrutura física completa e recursos humanos; criação do colégio de 

Dirigente; autonomia orçamentária, diálogos. 

(D1) ... Rede é Centenária, de grande credibilidade. ....,  plano de carreira (D2) O 

diálogo, o diálogo franco, aberto,... ,(D3)  É a visão das escolhas dos campi por se 

tratar de pólos onde a gente consegue desses pólos enraizar para outros municípios 

... a implantação quando veio com espaço físico adequado, o pessoal para trabalhar 

lotado no campus..., (D4) Diálogo com o Gestor máximo, isso é fundamental,...., 

(D6) Principalmente as várias reuniões que foram realizadas, também esse colégio 

de dirigente... as informações são passadas nesses fóruns... (D7) temos autonomia 

financeira e de gestão (D8) Se tenho um CNPJ isso já representa uma autonomia 
própria. 

 

Os elementos que vem facilitando a implementação contribuirão para 

potencializar a mudança organizacional, portanto mantê-los e fortalecê-los significará êxito da 

nova institucionalidade, embora esses elementos precisem ecoar além das fronteiras dos 

dirigentes, ou seja, fazer parte da cultura dos demais grupos que forma a instituição. Shein 
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(2009, p.24), ressalta que a instituição adota uma nova maneira de ser, com isso uma nova 

cultura de ser, chamado de artefatos, que incluem os produtos visíveis do grupo, que nesse 

caso são os elementos facilitadores destacados no discurso acima mencionado. 

O discurso referentes aos elementos dificultadores destacam-se: baixa velocidade 

da internet; meio de transporte deficitário, corpo docente insuficiente, baixa experiência 

profissional e formação; distancia acidentada intermunicipal, centralização do poder; 

aligeiramento do processo de implementação e remanejamento de servidor.  

(D1)  A maior dificuldade no Estado do Pará é a velocidade de internet..,... Então 

vários cursos de Mineração estão pipocando no Estado do Pará, mas nós não temos 

professores suficientes para atender todo o instituto.. distância muito acidentada 

(D2)  ... a centralização do Poder, (D4)  Acho que é a capacitação, acho que todos 

os níveis de gestão, carecem de uma formação em gestão educacional e gestão 

pública (D5)  Tudo novo, muita gente sem experiência,.. (D6) não terem uma 

experiência administrativa, experiência de gestão ... Rapidez com que as coisas 
devem acontecer... (D7)  ...que está vinculado com a aproximidade física, grande 

parte dos nossos servidores são proveniente da cidade de Belém, nós sofremos uma 

pressão tremenda com os servidores. 

 

Destacou um dos entrevistados de “não ter elemento dificultador”, pois revelou 

que a instituição nunca viveu momento de ganhos significativos para melhoria do ensino na 

região, contudo ressalta a rapidez da mudança. Tal rapidez de mudanças nas organizações 

brasileiras, diz Motta “rápidas e arriscadas, com um número menor de participação...” que 

nesse caso pode retratar decisões que buscam mais vantagens do que oportunidades (MOTTA, 

1996). 

(D8) ... para quem estava fazendo uma gestão em épocas atrás sem recursos 
financeiros, sem nenhuma condição, é até difícil colocar dificuldade. Hoje, se 

alguma coisa ... como dificuldade, porque foi assim uma mudança muito brústica do 

que se tinha antigamente para o que temos hoje, não tínhamos nada e hoje nós temos 

quase tudo, não vamos dizer tudo, mas as condições de trabalho bem maior e 

melhor... 

 

Percebe-se que as manifestações culturais presentes nas relações hierárquicas da 

organização hoje, reflete comportamentos presente no percurso histórico da educação 

profissional no Brasil, principalmente o que concerne a concentração de poder. Assim, o 

grande desafio nesta pesquisa, em relação às práticas organizacionais é identificar mudanças 

no comportamento organizacional proporcionada pela nova institucionalidade. 

É importante salientar que o movimento de internalização da gestão da nova 

institucionalidade, no IFPA, busca construir uma cultura comum. Com isso, foi vislumbrado 



13 

 

nesta pesquisa ambiente a mudanças à aprendizagem e a inovação, contudo a sustentabilidade 

do processo requer governabilidade em áreas de conflitos. 

 

Conclusão 

O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar as práticas organizacionais, 

para implementação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará-IFPA 

sobre as práticas diversificadas que podem ser consideradas manifestações culturais as 

práticas organizacionais, com isso não se pretendeu esgotar o tema. Segundo Hall (2004), 

Robbins (2004), Cury (2005), Morgan (2007), Geertz (2008), D’Iribane e outras analistas 

organizacionais, ressaltam que tais manifestações culturais repousam sobre uma rede de 

significados no ambiente interno e externo da organização. 

Em suma, percebe-se que as manifestações culturais presentes nas relações 

hierárquicas da organização, IFPA, reflete comportamentos desde o berço da educação 

profissional no Brasil, principalmente o que concerne a concentração do poder. Assim, o 

grande desafio nesta pesquisa, em relação às práticas organizacionais é a busca de mudanças 

no comportamento organizacional proporcionada pela nova institucionalidade. 
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