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Governança: novos e velhos 
entendimentos 

 Governança: neologismo produzido a partir do termo governance, da 
língua inglesa: 

 No seu sentido mais tradicional, governance pouco se diferencia do 
significado do termo Government e, portanto, pode ser entendido 
como o espaço de autoridade de uma instância política, decisória, etc. 

 Na literatura moderna de ciência política, o termo governance foi 
retomado para descrever situações onde ocorre um adensamento 
deliberado dos canais de comunicação e de coordenação horizontal 
entre atores situados em diferentes arenas de decisão coletiva ( Benz, 
2007 e Maytz, 2003) Esses sistemas são identificados por uma 
situação de intensa negociação e cooperação entre autoridades 
públicas e atores privados, integrados por redes  estáveis que 
permitem a convergência de decisões e a emergência de políticas 
comuns.  

 Dessa forma, governança, na acepção moderna,  não se refere tanto 
ao espaço de autoridade, mas à produção de redes complexas e 
estáveis de coordenação entre atores autonomos. 



Governança na literatura sobre ensino 
superior – governança institucional 

 Uma característica específica das universidades, em qualquer parte 
do mundo, é um peculiar arranjo de autoridade que tende a 
reconhecer um grande espaço de iniciativa e decisão na base da 
estrutura formal da instituição (Burton Clark: “a flat structure of loosely 
coupled parts”); uma federação, uma “anarquia organizada” 

 Nesse sentido, é possível se falar de uma governança interna da 
instituição, isto é, de espaços de negociação  e cooperação entre 
atores com um grande espaço próprio de decisão.  

 Variação nos modelos de governança interna: organização 
catedrática, departamentos, escolas (cursos) 

 Espaço de participação e representação dos interesses internos à 
instituição – contínuo que vai do modelo humboltiano classico de um 
senado de pares (de catedráticos) até os modelos de democracia 
interna latino-americana (variações nesses modelos) 

 

 



A governança sistêmica do ensino superior 

 Universidade e estado: histórico de uma interação antiga: 

 Primeiros modelos de intervenção do estado na organização da 
universidade (sec. XIX, coincide com uma primeira expansão histórica 
da universidade européia): função difusa de preparação da alta 
burocracia estatal e certificação de profissões estabelecidas: 

– Modelo europeu- continental, que supõe uma forte ação homogenizadora 
do Estado na estrutura, organização e carreira universitária, combinada 
com uma relativa autonomia acadêmica  

– Modelo Germânico (humboltiano), que supõe forte autonomia acadêmica, 
combinada com baixa interação societal e intensa diferenciação 
institucional (escolas vocacionais, politécnicas, etc) 

– Modelo britânico: organizações mistas que contam com apoio do estado, 
mas se mantém à margem do serviço público (estrutura embrionária, mas 
altamente hierarquizada de um mercado acadêmico) 

– Modelo norte-americano; alta descentralizado, baixa interação entre 
estado e instituições; regulação produzida pelo mercado  

 



Pólos de coordenação do ensino 
superior  

 Implicações de cada alternativa: 
– Para a carreira acadêmica 

– Para a autonomia institucional 

– Para a diferenciação institucional interna 



Tensões geradas por transformações 
recentes do ensino superior 

 Massificação: ampliação dos custos e portanto, da proporção dos 
recursos públicos comprometidos com a manutenção da universidade 

 Emergência de novas áreas de conhecimento caracterizadas por: 
– Crescimento associado à exploração de novos campos: agenda de 

pesquisa que se diversifica se expande pela introdução constante de 
novas subáreas (Regime de busca divergente, transdisciplinaridade)  

– mudanças radicais na relação entre o natural e o artificial: o próprio 
momento do conhecimento e da observação se confunde com o design de 
novos artefatos  

– alto nível de complementaridade institucional: a produção do 
conhecimento nas novas áreas do conhecimento depende da mobilização 
de grupos heterogêneos, tanto do ponto de vista cognitivo, como do ponto 
de vista de sua inserção institucional 

 Nova literatura sobre inovação re-avalia formas de impacto da 
universidade para o desenvolvimento 

– Desmonte do modelo linear que articulava a PC&T no pós-guerra 

 



Novas tendências na dinâmica da relação 
entre universidade e sociedade: 

 Aumento da visibilidade e presença da universidade na sociedade 

 Ampliação do número de setores da sociedade que percebem seus 
interesses na atividade das universitária (stakeholders) 

 Multiplicação de expectativas e demandas colocadas sobre a 
universidade 

 Ampliação da utilidade da universidade no cálculo de atores 
políticos  

 Aumento/reforço da ação regulatória dos governos sobre a 
Universidade: 

– Instrumentos de “orientação à distância” 

– Instrumentos de avaliação (interna e externa) 

 

 



Respostas possíveis a esse cenário 

 Trajetória recente de diferentes universidades permite 
identificar dois caminhos: 

– Enfraquecimento das instâncias decisórias centrais (ampliação da 
autonomia das unidades da base) para acomodação de modelos 
acadêmicos conflitantes 
 A longo prazo, essa alternativa tende a enfraquecer a universidade 

perante o governo, tornando-a mais vulnerável às pressões políticas 

– Fortalecimento da capacidade de decisão estratégica da 
instituição 
 Postura pró-ativa da instituição para organizar demandas externas e 

propor/negociar alternativas e soluções  

 Essa alternativa implica no reforço das instâncias de decisão 
estratégica e na criação de canais estáveis e sólidos de diálogo com 
setores da sociedade 

– A escolha, em grande medida, depende das forças vivas da 
instituição (mas não somente) 
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