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I. Objetivos 

 

 

Sob uma perspectiva interdisciplinar, atravessada por uma visada antropológica e 

hermenêutica crítica, a disciplina Cultura, Identidade e Mudança em Organizações tem como 

objetivo desenvolver percepções, compreensões e análises dos elementos subjetivos que ancoram 

a experiência dos sujeitos nas organizações em seus contextos culturais.  

 

Como objetivos específicos, apontamos os seguintes:  

 

-  Compreender os alcances de diferentes definições de cultura para a análise organizacional; 

- Diferenciar perspectivas funcionalistas, interpretativista e críticas para compreensão da 

cultura no contexto das organizações e grupos sociais.  

- Compreender nuances metodológicas para pesquisa sobre cultura; 

- Ensaiar análises que articulam conceitos e constructos da disciplina em contextos 

particulares.  

 

II. Ementa 

Estudos sobre cultura e organizações. Introdução aos fundamentos da análise sociológica 

das ações e da ordem social. Introdução às perspectivas culturalistas nas organizações. 

Implicações metodológicas dessas perspectivas em estudos organizacionais. Perspectivas 

e tendências teóricas e metodológicas de estudos culturais em organizações. Discursos, 

práticas, cultura e aprendizagem organizacionais. Relação entre níveis de análise: 

institucional, organizacional, grupal e individual. Teorias de mudança organizacional. 

Mudança organizacional radical e mudança organizacional incremental. Mudança 



 
organizacional deliberada e mudança organizacional emergente. Traços culturais, gestão e 

organizações no Brasil.  

 

 

III. Conteúdo Programático 

• Introdução aos estudos de Cultura 

• Cultura e identificações sociais 

• Cultura e Estudos Organizacionais 

• Cultura organizacional e identidades 

• Mudança Organizacional 

• Cultura e liderança 

• Análise organizacional 

• Gestão da Cultura 

• Perspectivas Críticas sobre gestão da Cultura Organizacional 

 

IV. Roteiro de Leitura para as aulas 

Os alunos deverão providenciar a leitura prévia de todos os textos indicados para a respectiva 

aula. Recomenda-se que, para o melhor aproveitamento dos debates e atividades em sala, ela seja 

realizada com o máximo de atenção, tornando-o apto a discutir as informações lidas. 

 

Aula 1 

 

Introdução aos 

estudos de 

Cultura 

1. Laraia, R. (2008), Um Conceito Antropológico de Cultura. Zahar. 

2. Geertz, C. (2008) A Interpretação da Cultura. LTC, cap. 1. 

3. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Vocação de criar: anotações sobre a cultura e as 

culturas populares. Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 138, p. 715-746, 2009. 

Aula 2 

 

Cultura e 

identificações 

sociais 

1.Cuche, D. (2010) A Noção de cultura nas ciências sociais. EDUSC, cap. 3-

4. 

2.Geertz, C. (2008) A Interpretação da Cultura. LTC. cap. 2 e 3 

3. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Vocação de criar: anotações sobre a cultura e as 

culturas populares. Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 138, p. 715-746, 2009. 

Aula 3 

 

 

Cultura e 

Estudos 

Organizacionais 

1. ALVESSON, M. (2013) Understanding organizational culture. SAGE. Cap. 

1-2. 

2. NAG, R.; CORLEY, Kevin G.; GIOIA, D. A. (2007). The intersection of 

organizational identity, knowledge, and practice: Attempting strategic change 

via knowledge grafting. Academy of Management Journal, v. 50, n. 4, p. 821-

847. 

Aula 4 

 

1.Alvesson, M. (2013) Understanding organizational culture. SAGE. Cap. 3-

4. 



 
Cultura 

organizacional 

e identidades 

2. CUCHE, D. (2010) A Noção de cultura nas ciências sociais. EDUSC, cap. 5-

6. 

Aula 5 

 

Mudança 

Organizacional 

1. Alvesson, M.; Sveningson S. (2015) Changing Organizational Culture - 

Cultural change work in progress. Cap. 1-3 

 
2. Burke, Wyatt Warner (2002). Organization Change - theory and practice. 

SAGE. cap. 1-2. 

Aula 6 

 

Cultura e 

liderança 

1..Alvesson, M. (2013) Understanding organizational culture. SAGE. Cap. 5-

6. 

2.Schein, E. (1997) Culture and leadership. Jossey-Bass. cap. 1 -2 

Aula 7 

 

Análise 

organizacional 

1. Alvesson, M. (2013) Understanding organizational culture. SAGE. Cap. 7-

8. 

2. Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. 

Administrative science quarterly, 339-358. 

 

Aula 8 

 

Gestão da 

Cultura 

1. Alvesson, M. SVENINGSON, S. (2015) Changing Organizational Culture - 

Cultural change work in progress. Cap. 4-6. 

2. Burke, Wyatt Warner (2002). Organization Change - theory and practice. 

SAGE. cap. 3 a 7. 

Aula 9 

 

Perspectivas 

Críticas sobre 

gestão da 

Cultura 

Organizacional 

 

1. Alvesson, M. (2013) Understanding organizational culture. SAGE. Cap. 9-

10. 

Aula 10 Apresentação de propostas de estudos a partir do aprendizado na disciplina 

 

 

 

 

V. Metodologia 

 

Os encontros serão dialógicos e os estudantes deverão expor suas interpretações e análises a 

partir das leituras sugeridas. Além do debate em sala, em cada encontro o/a estudante deverá: 

 

1. Escolher e compartilhar a perspectiva de um artigo, capítulo de livro ou obra não 

contemplados pela bibliografia da disciplina e que é aderente ao tema do encontro.  



 
 

2. Apresentar um texto de pelo menos 700 palavras, utilizando os conceitos e categorias das 

leituras obrigatórias e do texto escolhido como complementar para analisar um contexto 

organizacional que tenha vivência e/ou familiaridade. O texto deve ser entregue até a 

véspera do encontro via AVA.  

 

3. No mesmo arquivo do texto construído a cada aula, enunciar 3 perguntas para articular no 

debate em sala e fomentar a discussão entre os pares.  

 

 

 

VI. Avaliação 

 

1. Texto ensaístico a cada encontro articulando as leituras obrigatórias e escolhida como 

complementar (Peso 3). 

2. Formulação das perguntas e contribuições nos debates de sala (Peso 1) 

3. Trabalho final: proposta de artigo (3000 palavras) articulando os conceitos e categorias 

trabalhadas na disciplina para análise de um contexto organizacional (Peso 6) 
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