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RESUMO 

 
O artigo trata de notas introdutórias sobre pesquisa iniciada em nível de 
doutoramento na Universidade Federal de Alagoas. Tendo como objeto a UFAL, 
onde se desenvolve uma reforma que promove a extinção do Departamento de 
Ensino. O texto apresenta uma perspectiva da Universidade como Organização 
Complexa, lançando mão da Sociologia Compreensiva (referência teórica de 
perspectiva weberiana), tomando aquela instituição educativa como Organização 
Complexa, de natureza burocrática e política. A elaboração de um modelo típico-
ideal servirá como parâmetro analítico da supracitada reforma. Traz uma abordagem 
histórica sobre a UFAL, assim como as ações tomadas no bojo da supracitada 
reforma. 
 

Palavras-chave: Ensino Superior - Departamento – Sociologia Compreensiva – 
Universidade – UFAL. 

ABSTRACT 

The article deals with introductory notes on research started in the PhD level at the 
Federal University of Alagoas. Having as its object the UFAL, where it develops a 
reform that promotes the extinction of the Department (administrative unit). The text 
provides an overview of the University as an Organization Complex, making use of 
the Comprehensive Sociology (reference theoretical Weberian perspective), taking 
that educational institution as an Organization complex, bureaucratic and political. 
The development of an Ideal Type model will serve as analytical parameter of the 
aforementioned reform. It brings a historical perspective on the UFAL, as well as 
actions taken in the wake of the reform. 

Keywords: Higher Education - Department - Comprehensive Sociology – University – 
UFAL. 
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1. Introdução  

 Este trabalho visa apresentar os primeiros passos na pesquisa de doutorado 

intitulada: Da Proposta à Concretização: O Fim do Departamento na Reforma 

Administrativa da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, a qual iniciamos no de 

2012.  

 Chama a atenção o fato de que pouco se produziu, até o momento, acerca 

das propostas de reformas político-administrativas vislumbradas em algumas 

Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas, em cujo bojo se defende o fim do 

departamento, como fração administrativa, e sua consequente substituição por 

alternativas como “Setores de Estudos”, visando agrupar os docentes por áreas de 

estudo (independente da antiga lotação departamental). Tais mudanças encerram 

modificações – nos parece – substanciais nos arranjos de poder no interior da 

gestão universitária, de modo que algumas questões se levantam após alguns anos 

(quase seis) de implantação dessa nova sistemática administrativa. Qual o discurso 

político subjacente à proposta? Há concentração ou desconcentração de poder? Há 

centralização ou descentralização? Quais a implicações no processo de tomada de 

decisões na Unidade Acadêmica? Os processos de gestão implementados se 

propõem a uma racionalização administrativa? 

 Nossa proposta aqui é, num texto estruturado em quatro partes, iniciar 

discussões sobre a supracitada problemática. Na primeira parte apresentamos uma 

discussão acerca da Universidade como o objeto de análise, seguida da contribuição 

da Sociologia Compreensiva como abordagem analítica da organização educativa. 

Na terceira apontamos a história da Universidade Federal de Alagoas e dados 

preliminares sobre a proposta de reforma administrativa. Por fim, o fechamento, com 

uma conclusão preliminar sobre os temas propostos. 
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2. Uma compreensão da Universidade 

 Partimos do pressuposto de que a universidade se caracteriza enquanto 

Organização de elevado grau de complexidade. Seus objetivos, e funcionamento, se 

realizam numa estrutura de grande conjunto de setores (conselhos, pró-reitoria, 

departamentos administrativos, etc.), requerendo um vultoso aporte de recursos 

financeiros e de alocação de pessoal (docentes e técnicos) para que a “máquina 

funcione”. Outra característica dessa complexidade se dá quando analisamos os 

objetivos que encerra - que é o de formar sujeitos para o trabalho e para a cidadania 

-, diferenciando-a de outras organizações, cuja contingência e imprevisibilidade são 

menos constantes (a exemplo das organizações fabris, bancárias, dentre outras). 

 Desse modo, Universidade vai compartilhar algumas características com 

qualquer organização educativa, seja de nível infantil, fundamental ou médio. Sua 

proposta de trabalho se coloca numa perspectiva do modelo racional-burocrático - 

no qual os agentes de administração e os demais atores (professores, alunos, 

comunidade em geral) - onde as normas e os objetivos, seriam os parâmetros 

compartilhados por todos nos processos de decisão. Entretanto, na prática o que se 

percebe é que os objetivos presentes na instituição não são fortemente 

compartilhados pelos sujeitos que atuam em seu interior. Daí um crescente grau de 

dificuldade na hora de compreender os processos de gestão no percurso que vai do 

planejamento à execução, passando pela avaliação dos mesmos. Estes (os 

processos de gestão) são permeados não só por ações racionais (calcadas na 

previsibilidade e no controle), mas também numa miríade de fatores relacionados a 

valores, tradições e afetividades.  

 Assim, conforme Baldridge et al. Apud LOPES (1999; p.7). 

o caráter complexo do sistema organizacional universitário não é 
satisfatoriamente explicado pelo termo padrão burocracia, pois este 
traz a conotação de estabilidade ou rigidez; (...) Burocracia sugere 
uma organização coesa com objetivos claros; organizações 
acadêmicas são caracteristicamente fragmentadas com objetivos 
ambíguos e contestados. Burocracias descrevem adequadamente 
certos aspectos de faculdades e universidades tais como os serviços 
de escritório e secretarias, captação de recursos, mas não se 
aproximam daqueles processos que se constituem na essência 
dessas organizações-política acadêmica.  
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Em decorrência do exposto acima, surgem questionamentos no olhar 

investigativo do processo de mudança, no qual incorreu no fim do departamento. No 

aspecto político, inquire-se se houve e como se deram os conflitos. E mais, qual(is) 

o(s) grupo(s) de interesses formados, e se ele(s) conseguiu(ram) alcançar, expandir 

ou perder poder na conjugação de forças relativas ao supracitado processo. 

Também, levantar quais as formas de resistência (se houve) que se aplicaram ao 

projeto hegemônico, que resultou em reforma na estrutura administrativo-acadêmica, 

pois que segundo parecer da própria gestão: 

• Houve resistência de alguns diretores em atender aos requisitos e critérios de 

classificação para se transformar em Unidades Acadêmicas;  

• Divergências quanto aos critérios estabelecidos no novo ESTATUTO, com 

descentralização do poder instituído, da aplicação dos recursos alocados e maior 

autonomia para as Unidades1.  

  

3. Uma abordagem de análise: a perspectiva compreensiva weberiana 

 Para o estudo da reforma administrativa na UFAL, lançaremos mão da 

Sociologia Compreensiva como parâmetro de análise da realidade institucional atual, 

a qual se estabelece como refinada contribuição para o entendimento da 

organização educativa, de modo a entendermos fatores preponderantes no processo 

de tomada de decisão e seus consequentes desdobramentos. Isto é, as relações 

causais que se consubstanciam como importantes (e não determinantes) para que 

uma conjuntura político-organizacional se concretize e traga novos processos 

decisórios, com consequentes resultados no âmbito da vida acadêmica.  

 Vale salientar sua importância quando potencializa a individualização de 

características do fenômeno estudado, não como uma “camisa-de-força” 

metodológica, mas na perspectiva de ressaltar o que tem de singular como 

pressuposto para o entendimento do fenômeno. Enquanto recurso metodológico, a 

perspectiva compreensiva busca a eficiência do processo investigativo permeado 

pelo rigor metodológico da objetividade livre de explicações hipotético-dedutivas que 

estabeleçam aprioristicamente relações de causa e efeito estanques.  

 Partimos do pressuposto de que o entendimento da realidade em estudo se 

dá por meio de processos de seleção de partes dessa tão complexa miríade de 
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ações de sujeitos e grupos, os quais, baseando suas ações a partir de referências (a 

fins, valores, tradições ou afetividades), nos indicarão alguns caminhos rumo à 

compreensão da relação entre o projeto institucional. 

 E em se tratando dos conteúdos relacionados ao sentido da Ação Social, a 

importância do Poder e da organização administrativa na forma racionalizada da 

burocracia, recorremos à produção de Max Weber, a qual traz uma imprescindível 

contribuição para nosso caso, pois que, como afirma Gabriel Cohn (1991, p 28), 

para aquele pensador:  

O sentido é responsável pela unidade dos processos de ação e é 
através dessa que os torna compreensíveis. Ou seja: é somente 
através do sentido que podemos apreender os nexos entre os 
diversos elos significativos de um processo particular de ação e 
reconstruir esse processo como uma unidade que não se desfaz 
numa poeira de atos isolados. Realizar isso é precisamente 
compreender o sentido da ação. 

 

 É partindo da compreensão do que foi realizado, e do que se pretendia fazer, 

que produziremos um conhecimento acerca do estudado. Porém, vale salientar, isto 

não quer dizer que essa ação do sujeito resume-se em uma vontade em seu sentido 

psicológico, mas naquilo que racionalmente podemos entender como Ação Social 

que se estabelece na Relação Social.  

 Nosso trabalho pretende levantar dados para a análise de um processo de 

modificação na área da gestão da Universidade Federal de Alagoas. Porém, para 

iniciar uma discussão acerca de uma abordagem sobre o tema, faz-se necessário 

dizer que um entendimento acerca da pesquisa na área das ciências humanas deve 

partir do pressuposto de que a realidade, em suas múltiplas faces, não pode ser 

apreendida como um todo.  

Vale ressaltar, também, que entendemos não ser a organização educativa 

epifenômeno de determinantes absolutos, como a economia ou a política, e sim um 

complexo de interações, nos quais estão presentes a ação de sujeitos e estruturas, 

não podendo ser erradamente classificada, ora como produto de relações que lhes 

são exteriores, ora como autônoma a ponto de determinar seus caminhos, isenta de 

influências do que ocorre fora de seu campo de ação. 
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Partimos de duas ideias básicas: a primeira, que a realidade, em sua 

complexidade, deve ser estudada a partir da seleção de um dos seus aspectos. 

Quanto à segunda, que em sua constituição a contradição lhe é imanente. Buscar-

se-ia na análise de um objeto (das ciências sociais e humanas) a tentativa de 

apreensão de sua essência, de modo a, reconhecendo a interação natural entre 

essas duas partes, dar explicações de causa-efeito a determinadas ações/relações 

sociais. Captar o real em suas contradições, sua busca de consenso e os conflitos 

estrategicamente geridos, sabendo que um discurso ou uma proposta se coloca num 

contexto sócio-histórico, de divisão, fortalecimento e erradicação de poderes 

presentes nas relações postas entre sujeitos (sempre históricos e sociais), os quais 

constroem seus projetos, suas propostas de organizações (educativas).  

 No que tange ao processo de recorte teórico para a análise do fenômeno em 

questão, buscamos nos referenciar, preponderantemente, na perspectiva de que a 

universidade, enquanto organização complexa irá tomar forma pela ação de sujeitos 

e grupos que compõem seus quadros. Esses, agindo por lógicas próprias irão 

perseguir interesses. Caberia investigar a ações e “interpretar o universo simbólico 

subjacente às ações (dos atores) e estudar e situar os universos simbólicos na rede 

de relações sociais estabelecidas pelos atores organizacionais que constituem os 

sistemas de ação concretos”. (SILVA, 2007). 

 Concordando com a supracitada autora, de que não podemos analisar a ação 

de sujeitos sociais sem que busquemos a dimensão do sentido envolvido, o fio 

condutor de nossa pesquisa se insere na perspectiva de que estratégias e táticas 

vão ser implementadas ao longo das relações que giram em torno do processo de 

mudança. A ação individual/grupal será matéria-prima de análise, juntamente com a 

norma instituída, entendendo que ela, no processo regulatório das ações tece papel 

fundamental. 

 Desse modo, lançaremos mão do arcabouço weberiano como principal matriz 

teórica, por entendermos que seu método investigativo é aplicável em nosso 

propósito.  

 Pretendemos de saída, a construção de um “Tipo Ideal” como ferramenta de 

análise. Essa abordagem, presente na perspectiva compreensiva, não pretende 

nenhuma construção avaliativa, ou valorativa do trabalho realizado na Universidade 
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Federal de Alagoas por ocasião de suas modificações, mas se caracteriza como um 

recurso de análise comparada para compreensão de nexos de causa-efeito. Esse 

recurso epistemológico defende a individualização metodológica como ferramenta a 

ser utilizada nas ciências sociais e humanas, objetivando  

precisar o conteúdo de diversos conceitos e é precedida exatamente 
pelo recorte dos elementos conceituais de um fenômeno social, 
através do qual, as inter-relações são confrontadas com formas 
típicas dispostas pelo pesquisador”. (OLIVEIRA, 2008, p. 7). 
 

 Na perspectiva supracitada, o “Tipo Ideal” é um recurso metodológico que 

aproxima o projeto pretendido dos resultados alcançados até determinado momento 

histórico.  Ele se dá pelo estudo do modelo político administrativo pretendido pelos 

propositores da reforma. Quais os fundamentos legais? Qual a perspectiva de 

eficiência e Eficácia? Quais os procedimentos pretendidos? A supressão de 

estruturas atende a que requisito? Há na proposta uma gestão do Poder. Esta está 

baseada em qual estratégia? Na gestão do Poder, como este se (re)distribui para os 

atores do cenário político? 

 Segundo FREUND (1966, p.52). 

 Em suma, êle (sic) consiste em uma representação ideal e 
conseqüente (sic) de uma totalidade histórica singular, obtida por 
meio de racionalização utópica e de acentuação unilateral dos traços 
característicos e originais, para dar uma significação coerente e 
rigorosa ao que aparece confusão e caótico em nossa experiência 
puramente existencial. 

 Acreditamos que ficaria difícil uma análise das reformas procedidas se não 

entendemos sua forma singular e o alcance a que se pretendia uma proposta 

idealmente. É necessário compreender as tendências e os fins objetivados na 

proposta de reforma,  

mesmo que ela não tenham sido realizada plenamente (...) 
[consistindo] em uma representação ideal e consequentemente uma 
totalidade histórica singular, obtida por meio de racionalização 
utópica e de acentuação unilateral de traços característicos e 
originais, para dar uma significação coerente e rigorosa ao que 
aparece confusão e caótico em nossa experiência puramente 
existencial. 2 

 Propomo-nos a elaborar, a partir do conteúdo subjacente ao projeto de 

reforma acadêmico-administrativa, em seus aspecto teórico-práticos, um modelo, 

relacionado à categorias como:  
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a) Gestão democrática; 

b) Participação; 

c) Autonomia; 

d) Racionalização; 

e) Modernização; 

f) Centralização/Descentralização 

 A partir daí proceder-se-ia uma comparação entre a(s) proposta(s) 

presente(s) no campo teórico3 nas discussões, documentos e outros meios nos 

quais estejam presentes aspectos reflexivos de modificação político-administrativa, 

com os aspectos relacionados à própria implementação da mudança, os quais serão 

obtidos a partir das falas4 dos sujeitos, entendendo que o processo de investigação 

deve resgatar “a voz dos atores”, assim como produções escritas na forma de 

documentos oficiais ou não oficiais relacionados ao nosso objeto.  

 Esse é o cerne do processo de investigação em nosso entendimento: captar o 

sentido da ação social, que  

[...] pode ser determinada 1) de modo racional referente a fins: por 
expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de 
outras pessoas, utilizando essas expectativas como ´condições´ ou ´meios´ 
para alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos racionalmente, como 
sucesso. (WEBER, 1994, p. 15) 

 De outro modo, defendemos uma concepção de que as fontes selecionadas 

vão contribuir na montagem de possíveis explicações para refutar ou confirmar 

hipóteses levantadas em nosso trabalho. Sabendo que a seleção das fontes 

depende de algumas questões presentes no ponto de partida do pesquisador, 

privilegiaremos tanto o documento oficial quanto as falas dos sujeitos que estiveram 

presentes no processo em estudo, orientadas, inicialmente5, pela seguinte 

perspectiva operacional: 

a) Fontes documentais escritas: 

a. Análise das Atas dos Conselhos Superiores; 
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b. Documentos de divulgação das ações da equipe coordenadora das 

discussões sobre o Estatuto da UFAL; 

c. Atas de Reuniões de assembleias das faculdades; 

d. Outros documentos escritos. 

b) Fontes Orais: 

a. Gestores, Professores, Técnicos, Alunos, que participaram de 

comissões, debates ou outras atividades relativas ao processo de 

criação da Unidade Acadêmica e Fim do Departamento, sejam na 

condição de representantes oficiais ou não. 

4. A UFAL: História e Proposta de Reforma 

O Ensino Superior em Alagoas traz em seu histórico, similaridades com o 

projeto de expansão que a universidade brasileira passa entre as décadas de 50 e 

60 do século XX. Processos de reunião de faculdades isoladas culminam com a 

fundação da Universidade de Alagoas – UAL, ainda no ano de 1961(VERÇOSA, 

1997).  

 Em contínuas disputas pelo fortalecimento da UAL, mobiliza-se a sociedade 

local para que, em 1965 consolide-se o processo de federalização porque passava 

aquela IES, cujos frutos, no que concerne à qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão somente começarão aparecer uma década depois.  É nesse contexto que 

vale ressaltar o empenho de nomes como do Professor Aristóteles Calazans Simões 

e de outros membros da intelectualidade e classe política local, os quais, junto ao 

governo federal conseguiram tal intento. 

 No período em que nasce a UFAL, a universidade brasileira passa por 

modificações estruturais cujo período se refere aos fins da década de 1960, as quais 

se impõem a partir de um regime autoritário, consubstanciando um conjunto de 

reformas político-administrativas, cujo discurso baseia-se na modernização e 

racionalização, demandas apresentadas desde os governos populistas de Juscelino 

e de Goulart, mas que, por diversas conjunções histórico-políticas vão se realizar 

como projeto de reforma da tecnoburocracia dos mandatários políticos de 64. 
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 Sendo assim, entender o processo de extinção do departamento e a 

criação de unidades acadêmicas na Universidade Federal de Alagoas, deve iniciar 

pelo resgate da dinâmica da própria criação do departamento como “menor unidade 

administrativa nas universidades brasileiras”. Movimento que se inicia na luta por 

modificações em sua estrutura, cuja crítica à cátedra é mote para tal mudança.  

A hegemonia da cátedra, regime que, oriundo ainda da monarquia5 plantou no 

ensino superior do país um sistema de castas e de concentração de poder nas mãos 

de poucos docentes, os quais contribuem, segundo a análise do ponto de vista de 

estudantes, intelectuais e políticos, para um descompasso no perfil entre a 

universidade e as mudanças preconizadas pelo processo modernizador por que 

passara o país desde a década de 30 e 40, cuja urbanização e industrialização são 

fatores destacados. 

 Nesse sentido, a universidade alagoana não se coloca em descompasso com 

a reivindicação por mudanças em seu seio. Segundo Verçosa (id.), a grita dos 

estudantes por maior número de vagas, pela renovação da estrutura e pela 

consonância com as demandas da sociedade local ganharam as ruas no início da 

década de 60, donde se poderia ver e ouvir as reclamações de quem vivia uma 

instituição ainda elitizada demais, com uma estrutura decisória no âmbito da gestão 

que não abria espaço para o segmento discente, estéril na produção científica e que 

tinha no catedrático um semideus, cuja área de influência aumentara seu raio de 

atuação graças à tradição de mando que cultivava a instituição. Apesar de 

apresentar algumas experiências, nas quais os professores catedráticos, realizavam 

pesquisas e podiam ser classificados como produtivos, em torno de sua ação 

reuniam auxiliares com qualidade. Porém, as possibilidades de se tornar a cátedra 

um feudo ocorriam por que 

todavia, em contraste, eram gritantes os graves inconvenientes do 
sistema, a partir de erros nos concursos para catedráticos e pelo fato 
desses serem vitalícios na função. Nos concursos, em razão da 
política interna na faculdade ou até mesmo por motivos subalternos, 
era freqüente a não aprovação dos melhores candidatos à cátedra. 
(...) Sendo aprovado no concurso, o catedrático podia até mesmo 
deixar de fazer pesquisa e de dar aulas, podia designar maus 
assistentes, etc.(Silva Filho, 1992).6 
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A crítica ao modelo das cátedras vinha de todos os lados. Na proposta da 

Universidade de Brasília era criticada, conforme afirma Maria Stela Graciani, se 

referindo ao trabalho de seus propositores: 

Uma das maiores críticas que recebia a universidade consistia em 
ser um conglomoerado de escolas estanques, onde o ensino era 
compartimentalizado, gerando a multiplicação de equipamentos, 
instalações e professores; e uma das causas dessa situação, 
segundo Darcy Ribeiro, era a instituição da cátedra, que significava o 
loteamento do saber em províncias vitalícias, outorgáveis através de 
certos procedimentos de seleção. (1984)  

 Dentro do projeto reformador colocado para a Universidade brasileira, a 

alternativa à Cátedra é o regime departamental, proposta que não se inaugura com 

a reforma universitária presente na Lei 5540/68, mas que já se vê na LDB de 1961. 

É pertinente observar, também, que a LDB  [Lei 4024/61] faz referência aos 
Conselhos Departamentais e concebe os departamentos como reunião de 
cátedras afins, já que elas permaneceram como decorrência de dispositivo 
constitucional.  (FÁVERO, MIMEO). 
 

 Em verdade, há autores que defendem que o projeto que serve como modelo 

para as modificações estruturais para nossas IES é o norte-americano, cuja 

influência no ensino superior brasileiro  

(...) não foi imposta pela USAID, com a conivência da ditadura, mas 
antes de tudo, foi buscada [grifo do autor], desde o fim da década de 
40 por administradores educacionais, professores e estudantes, 
principalmente aqueles, como um imperativo da modernização e, até 
mesmo, da democratização do ensino superior em nosso país. 
(CUNHA, 1988, p22).   

  
 Desse modo, o processo de criação de departamentos estaria no esteio de 

um projeto de modernização do sistema administrativo das universidades, cujo 

funcionamento deveria deslocar o poder das mãos do catedrático para um grupo de 

professores, doravante responsáveis pela gestão. Preconizava-se a não duplicação 

de meios numa mesma unidade de ensino, racionalizando-se numa perspectiva de 

economizar em termos de recursos materiais. Isto é, baixo custo e máxima 

produtividade era a linha-mestra das reformas. Com a resolução do problema, 

digamos econômico, seriam, também, “atacados” problemas políticos, como o da 

participação dos estudantes no processo decisório e o da influência política dos 

catedráticos nos concursos de admissão. 

 E ao chegar o ano de 1967, oficializando a criação do departamento, o 

Decreto-Lei n. 252  
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dispunha que as unidades universitárias se dividiriam em 
subunidades, denominadas Departamentos. O Departamento 
constituiria a menor fração da estrutura universitária, para todos os 
efeitos, tanto de ordem administrativa quanto de organização didático 
científica e distribuição de pessoal. E o critério para subdivisão seria 
o das áreas fundamentais do conhecimento humano. (GRACIANI, 
Idem)  

 

 No decorrer dos anos, as decisões do cotidiano das unidades foram sendo 

tomadas no departamento. Ali, progressivamente, foi eliminada a influência do 

catedrático, assim como estabelecido um espaço de discussão dos docentes e 

discentes de áreas afins, de modo a se erigir um cotidiano administrativo que, 

mesmo trespassado pelos vícios da gestão pública (a qual sabemos no Brasil se 

caracteriza por uma tendência “patrimonialista” - de indissociação entre o público e o 

privado) ou por características de corporativismo, possibilitou momentos de 

organização de parcela de docentes, criando um espaço de manifestação de 

posicionamentos políticos frente à gestão central.   

 Quase quarenta anos depois, o sistema administrativo implantado nas 

reformas do final da década de 1960 é colocado em xeque, advogando-se, por parte 

dos gestores e da comunidade acadêmica da atualidade, que as demandas 

hodiernas da própria universidade, da sociedade e da economia não mais 

comportam a estrutura departamental para a gestão universitária.   

 Segundo um dos membros da administração universitária (da USP), a crítica 

aos departamentos baseia-se no fato de que, ainda hoje eles,  

 
não têm rosto, não têm uma fisionomia nítida, são conceitualmente 
mal definidos e passaram a ser um dos focos de corporativismo 
dentro das universidades. (SILVA FILHO, Idem). 
 

 É, então, baseado nesses e em outros argumentos que na década de 90 se 

iniciam discussões acerca da uma reforma na universidade, a qual tem na 

Universidade Federal de Alagoas um espaço privilegiado para se instalar. Tal 

movimento se concretiza com a reforma do Regimento da instituição, a criação da 

Unidade Acadêmica e o fim dos departamentos. Nosso intuito é perscrutar a 

instalação desse processo de mudanças. 

 Em torno do funcionamento de unidades acadêmicas, sujeitos e estruturas 

promoverão ações ora harmônicas, ora concorrenciais, cujo aspecto político será 

fundamental para equalizar as diferenças de interesses, e serão a base de uma 
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questão fundamental nesse cotidiano, que é o processo decisório em nível 

administrativo. E, desse modo, o aspecto político, enquanto aquele que encerra os 

mecanismos que dão voz, calam, possibilitam - ou proíbem, formalizam direitos, 

reproduzem privilégios. Será importante, então, no tomar o processo em estudo, 

como aquele que ocorre dentro de uma Organização complexa, a qual podemos 

afirmar, que estas são intrinsecamente políticas, onde devem ser criadas ordem e 

direção entre as pessoas com interesses potencialmente diversos e conflitantes.

 No caso mais específico da UFAL, ocorre um processo de importante monta 

para a gestão da instituição, em cujo cerne está presente um discurso de inovação, 

a qual deveria reestruturá-la de modo a acomodá-la às novas demandas sociais e 

econômicas porque passava o Brasil. O início das discussões se dá no fim da 

década de 1980, e se encaminham para conjunto de modificações, que finda com 

instituição de novas Unidades Acadêmicas e o fim do departamento, já na década 

de 2000: 

 Por meio de um minucioso trabalho de avaliação, discussão e 
proposições para a reestruturação, chegou-se ao Estatuto da UFAL, 
encaminhado ao Ministério da Educação, em 2003. O documento 
previu a extinção dos 46 Departamentos de Ensino, transformando 
os nove Centros Acadêmicos (equivalentes às decanias na UNIRIO) 
em 21 Unidades Universitárias. (DÓREA,Id.) 
 

 

5. Conclusão 

Socializando uma preocupação relativa ao estudo da gestão universitária, 

mais especificamente aquela que se refere ao Poder, este artigo se propõe a iniciar 

uma discussão - sob o ponto de vista analítico – acerca da reforma administrativa 

que desagua no fim dos departamentos e seus desdobramentos político-

administrativos 30 anos depois. 

Para tal, a matriz weberiana e sua proposta analítica presente na Sociologia 

Compreensiva contribuem com a análise da realidade universitária alagoana e seu 

processo de inovação na gestão. Isto se dá pela possibilidade de, analisando o local, 

podermos ressaltar suas características próprias, o percurso da proposta gestada e 

os desdobramentos de sua concretização.  

Sabedor que a Universidade Federal de Alagoas inova em sua modificação 

administrativa, propomos uma investigação que visa ressaltar o papel dos sujeitos 
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(individuais ou em grupo) no processo em estudo e como a Universidade, tomada na 

perspectiva de Organização, se modifica frente a uma proposta que se estabelece.  

Há um caminho a se percorrer e relações causais a se construírem. De 

partida, fica o desafio de investigar a instituição educativa em seus processos de 

mudança recentes. Os atores, ainda na linha de frente da batalha, contribuem (ou 

não) junto com as fontes documentais para que, das analises feitas, novas 

propostas surjam tendo como objetivo o alcance de processos administrativos 

eficientes e de objetivos partilhados com a máxima clareza, dos quais o mais 

importante é da educação em grau superior da sociedade alagoana.  

  

6. Notas 

Dados de identificação do autor: Jorge Eduardo de Oliveira, Pedagogo, 

professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, 

Doutorando em Educação, membro do GEPE – Grupo de Pesquisa Sobre 

Estado, Políticas Sociais e Educação Brasileira, e-mail: 

jorgeedubr@yahoo.com.br. 

 

1. Palestra ministrada pela Profa. Ana Deyse Dórea, Ex-Reitora da UFAL, 

Universidade Federal do Estado do Rio – UNIRIO. Disponível 

em<http://www.unirio.br/estatuto/> acessado em 05 de janeiro de 2012. 

2. Ibidem, p. 52. 

3. Refiro-me às reflexões teóricas oriundas de conhecimentos de áreas como 

Administração, Sociologia, Política, Educação e outros campos do 

conhecimento que por ventura subsidiem direta ou indiretamente as 

propostas de reforma político-administrativo-acadêmico. 

4. O que denominamos de “falas” significa a intenção manifesta dos sujeitos que 
se propuseram a implementar um projeto de organização administrativa nova 
na organização. 

5. Segundo Lourdes Fávero (...) os privilégios do professor catedrático 
constituem uma aquisição histórica, apresentando-se o regime de cátedra 
como o núcleo ou “alma mater” das instituições de ensino superior, a partir de 
1808. 

 
6. Lições e problemas da universidade. Prof. Dr. Roberto Leal Lobo e Silva 

Filho, reitor da USP em entrevista feita pelo jornalista Marco Antônio Coelho. 
IN: Revista de Estudos Avançados. vol.6 no.15 São Paulo May/Aug. 1992. 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-4014199 
<Acessado em agosto de 2010>. 
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