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O impacto da cultura organizacional na reconfiguração do trabalho dos docentes do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte no contexto da expansão da educação 

profissional no Brasil 
 
 
Resumo 

 
O presente estudo aborda o contexto da educação profissional brasileira a partir da proposta de 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Nesse cenário objetivou-se analisar a forma 
como o ambiente e a cultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN) estão a reconfigurar-se e a interferir na realização do trabalho dos docentes, 
mediante a proposta de expansão da educação profissional no Brasil. Para tanto, após a explanação 
do histórico da educação profissional brasileira, recorreu-se a algumas abordagens teóricas para a 
análise das organizações educativas, visando demonstrar as “múltiplas faces” que podem ser 
associadas à escola enquanto organização. Após esse exercício, partiu-se para a construção do 
modelo teórico que permitisse compreender o objeto de estudo nas suas dimensões sociológicas e 
organizacionais. Apoiado, principalmente, nas discussões de Torres (2004) sobre cultura escolar, 
cultura organizacional escolar e cultura organizacional de escola, e nas discussões de Mancebo 
(2007) sobre precarização, intensificação, flexibilização, descentralização e avaliação do trabalho 
docente, foi proposta a existência de relações entre esses dois construtos (Cultura Organizacional e 
Trabalho Docente). Tendo em vista a elucidação dessa tese, foi desenvolvido um estudo de natureza 
quanti-qualitativa, por meio do método do estudo de caso, e que adotou o IFRN como campo de 
observação. Para recolha dos dados quantitativos foi administrado um inquérito por questionário 
junto a 213 professores do IFRN; e para levantamento dos dados qualitativos fez-se uso da pesquisa 
documental realizada em documentos oficiais e técnicos. Os resultados obtidos sugerem que o 
processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional brasileira está permeado por 
propostas (neo)liberais, de cunho gerencialista, que faz com que se destaque, entre as variáveis de 
cultura organizacional, aquela voltada para os valores e normas organizacionais, sendo essa a 
principal variável a influenciar na realização do trabalho do professor, com ênfase para a sua 
(in)satisfação com a remuneração recebida e para a precarização das condições de trabalho e 
intensificação do trabalho docente. Por fim, além dessas manifestações culturais, 
predominantemente integradoras, foi possível constatar a existência de microcampos docentes, e 
(sub)culturas inseridas nesses microcampos, capazes de interferir na percepção da cultura 
organizacional e na avaliação do trabalho do professor. Os conflitos, jogos de interesses e 
ambiguidades na formação dessas (sub)culturas evidenciaram manifestações culturais 
diferenciadoras e fragmentadores no interior dos microcampos docentes.     
 
 
Palavras-chave: Educação Profissional. Cultura Organizacional. Trabalho Docente.  
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The impact of organizational culture on the reconfiguration of teachers’ work in the Federal Rio 

Grande do Norte Institute of Education, Science and Technology in the expansion context of 

vocational education in Brasil 

 
 
Abstract 

 
This study approaches the context of the Brazilian vocational education from the proposed 
expansion of the Federal Network Vocational Education. In this scenario aimed to analyze how the 
environment and culture of the Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN) is to reconfigure and 
to interfere in the conduct of the teaching work, by proposing expansion of vocational education in 
Brazil. Therefore, after the explanation of the history of Brazilian vocational education, we used some 
theoretical approaches to the analysis of educational organizations, aiming to demonstrate the 
"many faces" that can be attributed to the school as an organization. After that, went to the 
construction of the theoretical model utilized in this thesis. Supported mainly in Torres (2004) 
discussions about school culture, school organizational culture and organizational culture of school, 
and in Mancebo (2007) discussions about precariousness, intensification, flexibility, decentralization 
and evaluation of teaching works, it was proposed relations between these two constructs 
(Organizational Culture and Teaching Work). Given the elucidation of this thesis, a study of 
quantitative and qualitative nature developed through the case study method, and adopted the IFRN 
as field observation. For the collection of quantitative data was administered a questionnaire with 
213 IFRN teachers; and made a survey of the qualitative data using documentary research 
conducted at official and technical documents. The results suggest that the process of expansion of 
the Federal Network Brazilian Vocational Education is permeated by proposals (neo) liberals of 
managerial nature, especially among the organizational culture variables, that focused on the values 
and norms organization, which is the main variable to influence the realization of the teacher's work, 
with emphasis on their (dis)satisfaction with the remuneration received and the deterioration of 
working conditions and intensification of teaching. Finally, beyond these cultural manifestations, 
predominantly integrative, it was established the existence of micro field teachers, and (sub)cultures 
entered in these micro fields, able to interfere in the perception of organizational culture and 
evaluation of the teacher's work. Conflicts, game interests and ambiguities in the formation of these 
(sub)cultures showed differentiating and fragmenting cultural events within the micro fields teachers. 
 
 
Keywords: Vocational Education. Organizational Culture. Teaching Work. 
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NOTA PRÉVIA 
 
 
 

Visando esclarecer o leitor acerca dos aspectos formais empregados no presente trabalho, 

informo que o idioma utilizado na escrita da tese foi o português do Brasil, e que os capítulos, 

exibidos na sequência, receberam revisão linguística feita por profissional com formação acadêmica 

na área de Letras Português (Brasil). Essa opção é prevista no acordo de cooperação firmado entre 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a 

Universidade do Minho, e tem por objetivo facilitar o processo de validação da tese em 

universidades brasileiras, uma vez que, nesses termos, não seriam necessárias alterações de 

idiomas.  
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A experiência do proponente do presente estudo, enquanto professor do ensino básico 

técnico e tecnológico desde o ano de 2010, levou a curiosidade acerca das alterações ocorridas no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) a partir do ano 

de 2009, quando mudou sua institucionalidade mediante uma política governamental de expansão 

desse tipo de ensino, possibilitando, assim, o ingresso deste proponente na instituição em estudo. 

Nos primeiros anos de trabalho na instituição eram comuns relatos de como a instituição 

vinha se modificando a cada alteração na institucionalidade, principalmente quando da 

transformação em Instituto Federal de Educação. Essas alterações eram observadas quando da 

nomenclatura atribuída à instituição, visto que alguns professores a chamam de “Escola”, 

reportando-se ao período quando a instituição recebia o nome de Escola Técnica Federal. Somado a 

isso, as cores dos prédios (amarelo e azul), ainda mantêm o padrão adotado pela instituição 

durante as décadas de 1970 e 1980, embora, conforme a logomarca do IFRN, as cores padrão 

sejam verde e vermelho. Ao mesmo tempo, também se ouviam relatos de momentos críticos 

vivenciados pelos docentes na segunda metade da década de 1990, quando o governo federal 

cogitou descentralizar a gestão dos então Centros Federais de Tecnologia para os estados federados 

(ação não concretizada), fazendo, também, uso de algumas estratégias de incentivo à produtividade 

docente, como, por exemplo, a criação de gratificação paga, apenas, aos professores com uma 

carga horária mínima em sala de aula; havia, também, metas para gastos com energia, o que 

influenciava as aulas em laboratórios, entre outras. 

O funcionamento das organizações voltadas para a educação profissional e tecnológica no 

Brasil se apresentava como fenômeno complexo e multifacetado, envolvendo diversos tipos de 

instituições, assim como diferentes relações entre professores, alunos e servidores técnico-

administrativos, principalmente na nova configuração dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs), resultante da política expansionista do governo federal (Gianezini, 2011). 

Esses Institutos surgiram no contexto de expansão e valorização da educação profissional, 

desencadeado a partir do ano de 2003, mediante um plano estruturante de expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica que, em 2010, tinha 354 campi e 321 municípios 

atendidos, com a perspectiva de ampliação desse número para 562 campi e 512 municípios 

atendidos até 2014 (MEC, 2015a), atuando em cursos técnicos, licenciaturas e graduações 

tecnológicas, além de especializações, mestrados profissionais e doutorados, voltados, 

principalmente, para a pesquisa aplicada de inovação tecnológica e formação de professores. 
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De acordo com Pacheco (2011), essa ampla atuação dos IFs, no que diz respeito aos 

diferentes níveis de ensino, traz, para os profissionais da educação, um espaço mais complexo de 

construção de saberes, de tal forma que, ao mesmo tempo que possibilita o diálogo simultâneo da 

educação básica até a pós-graduação, exige dos docentes a construção de vínculos em diferentes 

níveis e modalidades de ensino, a busca de metodologias que melhor se apliquem a cada ação, 

assim como o estabelecimento da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tais 

necessidades podem ter implicações diretas na forma de atuação do professor e na maneira como 

ele avalia a qualidade de seu ambiente de trabalho. 

Ademais, sabe-se que, na execução do trabalho docente, o que pode implicar, diretamente, 

são os aspectos de produtividade referentes a algumas metas de desempenho que foram acordadas 

entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  do Ministério da Educação (Setec-MEC) e 

os reitores dos Institutos Federais, quando da construção de um plano de metas para os IFs, 

estabelecido em 2009, de maneira que, sendo a produtividade ponto principal de avaliação e de 

controle, por parte do termo de acordo de metas, é imprescindível que os professores intensifiquem 

seu ritmo, o que gera um impacto direto na realização de seu trabalho. 

Segundo Ball (2010), esse tipo de política gera tensões que ocasionam reflexos na vida 

cotidiana dos profissionais em educação, impondo-lhes demandas que vão além do seu horário de 

trabalho para conseguir dar conta das metas estabelecidas às instituições por meio de acordos de 

produtividade. Acrescente-se a esse novo contexto de atuação do professor nos IFs uma estrutura 

administrativa multicampi, que define, de forma clara, o território de abrangência de suas ações, 

mas, de outra forma, também traz consigo a necessidade de contratação de professores vindos de 

outras localidades e que acabam não estabelecendo moradia fixa no município onde o campus está 

localizado ou, passam a viver distante de suas famílias. Ou seja, a nova institucionalidade percebida 

a partir do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica traz, em seu 

bojo, diversos desafios à forma de funcionamento das diversas organizações escolares. As 

especificidades desse novo modelo organizativo vêm sofrendo o impacto das “orientações para 

ação” (LIMA, 1992), vindas dos órgãos de administração central do governo e do contexto periférico 

de adoção e implementação dessas ações por parte dos atores no IFRN. A hipótese de que pode 

existir uma desregulação entre as orientações centrais e as “ações efetivamente realizadas” (Lima, 

1992) fomentou o desejo de compreender as manifestações culturais existentes no IFRN e a 

maneira como ocorre suas interações com a forma de realização do trabalho do professor. 
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Percebendo, então, as demandas geradas por esse novo posicionamento que a educação 

profissional vem assumindo, torna-se importante compreender algumas relações que estruturaram 

esse sistema educacional e sua expansão. Em especial, para o presente estudo, destacam-se a 

relação entre as mudanças nas formas de ser e agir coletivamente, enquanto cultura organizacional, 

e as alterações na maneira de execução do trabalho do professor. 

Assim, considerando essas novas exigências impostas pelo núcleo central de gestão da 

educação, por melhor atuação dos profissionais responsáveis pelos serviços educacionais e, 

também, maior demanda pela prestação desses serviços, questiona-se: De que forma o ambiente e 

a cultura da organização está a reconfigurar-se e a interferir na realização do trabalho dos docentes 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte mediante a proposta 

de expansão da educação profissional no Brasil? Assim, a análise das reconfigurações culturais, no 

contexto do IFRN, quando cruzada com as alterações na forma de realização do trabalho docente, 

poderá contribuir para o debate sobre as questões inerentes às organizações escolares, 

nomeadamente às que se reportam à Rede de Educação Profissional brasileira. 

Especificamente, este trabalho vislumbra ainda a possibilidade de: 1) compreender a 

dimensão cultural que envolve o ambiente de trabalho dos docentes do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; 2) analisar a forma de realização do 

trabalho dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte; 3) identificar as relações entre as manifestações da cultura organizacional e a realização do 

trabalho docente; e 4) refletir sobre o impacto da expansão da rede de educação profissional na 

cultura organizacional e na forma de realização do trabalho docente. 

O presente trabalho teve início, portanto, a partir da observação do processo de mudança 

organizacional ocorrida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), em virtude de alterações em sua institucionalidade. Na aba dessas alterações, 

surgiram algumas ações de cunho gerencialista que buscavam inserir na instituição práticas 

voltadas para o alcance da eficiência, eficácia, produtividade e desempenho. Essas práticas, 

aparentemente, passaram a interferir na forma como se desenvolve o trabalho docente e, com essa 

hipótese, o estudo foi proposto. Destaca-se, também, que este trabalho foi oportunizado a partir do 

acordo de cooperação firmado entre o IFRN, Rio Grande do Norte, Brasil e a Universidade do Minho 

(UMinho), Portugal, na qual o proponente deste relatório teve ingresso em julho de 2013. 
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Por algum tempo, essa situação foi alvo de nossa inquietação. Por isso, ao ingressar no 

Doutoramento em Ciências da Educação da Universidade do Minho, foi proposto um estudo que 

visava compreender como a expansão da Rede Federal de Educação Profissional no Brasil interferia 

na qualidade de vida no ambiente laboral dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte.  

Assim serão apresentadas, na sequência, informações relativas aos anos de doutoramento 

do autor deste trabalho, que está vinculado ao Curso de Doutoramento em Ciências da Educação, 

especialidade em Organização e Administração Escolar do Departamento de Ciências Sociais da 

Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho (UMinho). Acredita-se que a 

relevância dessas informações para o rumo da tese e das opções teóricas e metodológicas seguidas 

reside no fato de que um trabalho acadêmico é a expressão das experiências e do cotidiano da vida 

do pesquisador e das circunstâncias em que é produzido. 

No primeiro momento de doutorado, obedecendo ao previsto pelo Acordo de Cooperação 

Técnica entre o IFRN e a UMinho, foi possível participar de três Jornadas Doutorais oferecidas pela 

UMinho, sendo duas delas realizadas com docentes do Departamento de Ciências Sociais da 

Educação e uma com docentes do Departamento de Estudos Integrados de Literacia, Didáctica e 

Supervisão, do Instituto de Educação da citada Universidade.  

No Brasil, participei, de Jornada Doutoral em Ciências da Educação, com carga horária de 

20 horas; na oportunidade, discutiram-se assuntos como a produtividade dentro do ambiente 

escolar; educação ao longo da vida; abordagens culturais e simbólicas das organizações educativas; 

e etnografia da educação. Foi nessa Jornada que tive o primeiro contato pessoal com minha 

orientadora e, também, uma primeira discussão teórica sobre uma das temáticas de estudo: a 

cultura organizacional. Foi abordada a definição de cultura organizacional proposta por Schein 

(1985, p. 9), considerada “um padrão de pressupostos inventado, descoberto ou desenvolvido por 

um dado grupo, à medida que foi aprendendo a lidar com os seus problemas de adaptação externa 

e de integração interna, que funcionou suficientemente bem para ser considerado como válido e, 

portanto, ser ensinado aos novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir, 

relativamente a esses problemas”. Além disso, ainda foram abordadas algumas manifestações da 

cultura organizacional debatidas por Nóvoa (1992), como as verbais e conceptuais, as visuais e 

simbólicas e as comportamentais. Foi possível, ainda, aprofundar os debates para uma categoria 

analítica mais específica: a cultura organizacional da escola. Para tanto, recorreu-se aos escritos de 
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Smircich (1983), e, assim, constatou-se que alguns estudos sobre a temática tratavam a cultura 

como uma variável (interna ou externa), enquanto outros, tratavam a cultura organizacional como 

metáfora; os escritos de Meyerson e Martin (1987) que, ao relacionar as diferentes abordagens 

atribuídas ao estudo da cultura organizacional, propuseram as manifestações integradora, 

diferenciadora e fragmentadora; e estudo de minha orientadora (Torres, 2004), o qual analisava as 

relações entre os espaços (fatores exógenos e endógenos) e tempos (estrutura/formal e 

ação/informal), na construção da cultura organizacional da escola. Essas discussões estão 

aprofundadas em capítulos posteriores. 

Essa jornada contou com a presença dos professores Carlos Alberto Gomes, José A. 

Palhares, Licínio C. Lima e Leonor Lima Torres. Ainda no primeiro ano de doutoramento, pude 

participar de nova Jornada Doutoral, coordenada pelo Departamento de Estudos Integrados de 

Literacia, Didáctica e Supervisão, do Instituto de Educação (IE) da Universidade do Minho, e com 

carga horária de 20 horas. Participaram dessa jornada os professores José Brandão e José A. 

Fernandes. Nesse mesmo período, também pude dedicar 14 horas para assistir a algumas aulas do 

Curso de Mestrado em Ciências da Educação da UMinho. Essas aulas me permitiram ascensão às 

discussões sobre teorias da administração escolar e sociologia das organizações educativas e já 

indicaram referenciais crítico-reflexivos que foram utilizados, em parte, na presente tese. Entre 

esses autores, é possível mencionar os escritos de Stephen Ball, acerca dos aspectos políticos 

presentes na escola; João Barroso, e seus estudos sobre a administração escolar; os paradigmas 

sociológicos de Burrell e Morgan; além do fato de se ter como docente, em disciplinas, autores 

também abordados pelo presente estudo, tais como, Licínio Lima, e uma vasta gama de estudos 

sobre as organizações educativas, especialmente o modelo de funcionamento díptico das 

organizações escolares; Almerindo Afonso, e alguns estudos sobre o accountability na escola; e 

Virgínio Sá, e seu estudo sobre a abordagem (neo)institucional para compreensão da escola.  

No início do ano de 2014, foi possível participar de mais uma Jornada Doutoral UMinho-

IFRN, coordenada pelo Departamento de Ciências Sociais da Educação. Essa jornada possuiu carga 

horária de 72 horas e teve forte influência na continuação do trabalho ora desenvolvido. Até então, 

tinha-se uma proposta para o estudo da qualidade de vida no trabalho dos docentes, temática essa 

influenciada por estudo realizado por este proponente, em nível de mestrado, sobre a mesma 

temática. Após a escrita dos primeiros capítulos que versavam sobre a relação entre a educação e o 

trabalho e sobre modelos de análise organizacional, nessa jornada de doutoramento realizada na 

Universidade do Minho, a proposta de trabalho foi apreciada por um conjunto de professores do 
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Departamento de Ciências Sociais da Educação. Dessa apreciação, resultou uma alteração 

importante para a continuidade do trabalho: o estudo migraria da perspectiva da qualidade de vida 

no trabalho para a precarização do trabalho, no caso, dos docentes. Intencionava-se, com isso, 

abandonar uma literatura da área da psicologia e partir para uma literatura da área da sociologia. 

Nessa jornada, foram, também, discutidos temas como metodologias quantitativas de 

análise em ciências sociais e educação e o uso do software IBM SPSS; metodologias visuais em 

ciências sociais e em educação; análise de dados qualitativos com o software NVIVO, versão 10; e 

as dimensões formais e éticas em investigação em ciências da educação. Dessas discussões, 

optou-se pelo emprego da triangulação na análise dos dados da presente pesquisa, fazendo uso de 

metodologias quantitativas, com auxílio do software IBM SPSS, e qualitativas, com a intenção do 

uso da análise de conteúdo. O software em questão foi apresentado como de relevante 

disseminação nas ciências sociais e disponível para uso por parte dos alunos da UMinho. 

Participaram dessa jornada os professores Almerindo J. Afonso, José A. Palhares, Guilherme Silva, 

Licínio C. Lima, Leonor Lima Torres, Carlos V. Estêvão, Manuel Jacinto Sarmento e Maria Altina 

Ramos. 

As dificuldades encontradas no desenvolver da escrita da tese, nesse primeiro ano de 

doutoramento, versaram, principalmente, sobre o paradigma teórico de inspiração para o estudo a 

ser realizado. Pela minha formação da área de administração (graduação e mestrado), tive 

inspiração em estudos de cunho funcionalista. Tentando levar a efeito um estudo numa perspectiva 

fenomenológica, encontrei algumas dificuldades de compreensão dos estudos efetivados nessa 

perspectiva. Com vistas à superação dessas dificuldades, algumas iniciativas foram praticadas, tais 

como: reuniões com a orientadora, leituras de trabalhos científicos no âmbito da sociologia das 

organizações educativas e a participação (como ouvinte) em atividades letivas das unidades 

curriculares dos cursos de Mestrado em Ciências da Educação, especialização em Administração 

Educacional; e de Mestrado em Ciências da Educação, especialização em Sociologia da Educação e 

Políticas Educativas. Essas participações ocorreram no período de realização das Jornadas 

Doutorais na UMinho, Portugal, conforme informado anteriormente. 

Obedecendo à evolução e desenvolvimento da tese e, ainda, ao cronograma proposto pelo 

projeto de tese, procedeu-se, no segundo ano de doutoramento, com a escrita de dois outros 

capítulos: o modelo teórico de análise e os procedimentos metodológicos. Esses capítulos foram 

escritos em paralelo com a participação de novas jornadas doutorais, organizadas pela UMinho. A 
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primeira delas aconteceu no Brasil, organizada pelo Departamento de Ciências Sociais da Educação 

e com carga horária de 30 horas. As discussões dessas jornadas trataram de temas referentes a 

“perspectivas sociológicas e organizacionais: inclusão escolar e emancipação social”; à recolha de 

dados a partir da etnografia e a análise de conteúdo. Tal jornada teve a participação das professoras 

Maria José Casa-Nova e Custódia Rocha. Com indicação de alguns autores como Bardin (1977), foi 

com base no conteúdo dessa Jornada que tive a certeza da utilização da análise de conteúdo como 

forma a ser usada para descrever e interpretar o conteúdo de documentos e textos. 

A segunda Jornada Doutoral UMinho-IFRN, do segundo ano de doutoramento, também 

ocorreu no Brasil e contou com a participação das professoras Esmeraldina Veloso e Maria 

Fernanda Martins. A jornada teve carga horária de 20 horas e discutiu conteúdos como “As 

Universidades da 3ª Idade em Portugal: génese e desenvolvimento”; “Das perspectivas 

democráticas às tendências gerencialistas no governo das organizações educativas”; “Aspectos 

formais da apresentação e elaboração das teses de doutoramento à luz do regulamento da 

Universidade do Minho”; “A estruturação do resumo, da introdução e considerações finais em teses 

de doutoramento”. Além da importância dos aspectos formais da tese, essa jornada contribuiu com 

discussões sobre o gerencialismo em organizações educativas, contexto que faz parte da pesquisa 

aqui desenvolvida. Foram utilizados como base para os debates os estudos de Lima (1992, 1997b), 

os quais foram, em parte, utilizados como referencial para o presente estudo. 

O terceiro ano de doutoramento foi dedicado exclusivamente à finalização da tese, mais 

especificamente aos capítulos de análise dos dados e das conclusões, além dos ajustes finais do 

trabalho. Durante a elaboração dessa fase do trabalho, chamou a atenção deste pesquisador o uso 

da técnica de análise multivariada de Modelagem de Equações Estruturais, por se tratar de uma 

ferramenta que, até então, não havia sido utilizada por este autor, mas que demonstrou ser 

interessante de se utilizar no contexto deste trabalho, visto que ela enseja estabelecer relações entre 

mais de duas variáveis ao mesmo tempo, permitindo, assim, verificar as possíveis relações 

existentes entre as variáveis de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente. 

De maneira geral, o tema deste trabalho situa-se no campo dos estudos referente à cultura 

organizacional em organizações educativas, explorando sua relação com a intensificação e 

precarização do trabalho dos professores em instituição pertencente à Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica do Brasil. Tomando esse campo de estudo, a presente investigação 

representa uma oportunidade de discussão quanto às alterações no trabalho docente, decorrentes 
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de alterações na cultura organizacional, provocadas pela política de expansão da citada Rede. 

Alerta-se, contudo, que as alterações do trabalho docente constituem resultado de múltiplos fatores, 

e não são decorrentes, apenas, dos fatores aqui analisados. Não se pretende, com este estudo, 

estabelecer relações monocausais ou lineares para as alterações que o trabalho docente vem 

sofrendo nos últimos anos, mas escolheu-se uma, entre tantas relações possíveis, tendo em vista a 

viabilidade de execução do estudo. Ademais, o estudo em foco proporciona, no âmbito acadêmico, 

a disseminação dos conceitos relativos às afinidades entre trabalho e educação, modelos de análise 

organizacional, cultura organizacional e trabalho docente não objetivando propor soluções para 

problemas, mas compreender a lógica de funcionamento da organização em análise. 

A organização em estudo foi criada em 1909, com o nome de Escolas de Aprendizes 

Artífices, e se localizava na cidade de Natal/RN, oferecendo curso primário, de desenho e oficinas 

de trabalhos manuais. No ano de 1937, após reforma instituída pelo então Ministério da Educação 

e Saúde, a escola passou a se chamar Liceu Industrial de Natal. Após cinco anos, o Liceu recebeu a 

denominação de Escola Industrial de Natal, passando a ofertar cursos técnicos em nível médio. Em 

1965, a Escola Industrial de Natal é transformada em Escola Industrial Federal e, em 1968, 

recebeu a denominação de Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) e assumiu a 

função de oferecer à comunidade o ensino profissionalizante de 2º. grau. Em 1999, a ETFRN é 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), passando a atuar com a oferta 

de educação profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico e/ou licenciaturas (ensino superior 

ou de 3º. Grau), além do ensino médio. Após alguns anos, a organização passou a atuar, também, 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na Educação a Distância (EAD). A 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional no Rio Grande do Norte teve início, em 1994, 

com a inauguração da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró. Em 2009, o Cefet-RN 

assume uma nova institucionalidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN, 2015c). Com essa nova mudança de institucionalidade, a organização 

passaria a atuar, em tese, com mais autonomia administrativa, financeira e pedagógica. 

Atualmente, o IFRN possui cerca de 28 mil alunos distribuídos em 21 campi, atuando de 

forma verticalizada, isto é, com oferta de cursos em nível médio e superior, nas modalidades 

presencial e a distância, além de cursos de formação inicial e continuada e cursos ofertados 

mediante convênios com programas governamentais. A instituição ainda disponibiliza, para a 

comunidade acadêmica, projetos de pesquisa e extensão; e de incubação de empresas. Por fim, a 

instituição dispõe de 109 cursos voltados para áreas diversas, como: Controle e Processos 
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Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; 

Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Turismo, Hospitalidade e Lazer; 

Produção Industrial e Recursos Naturais (IFRN, 2015c). 

Como justificativa para a realização do presente estudo, avulta-se que a administração 

pública brasileira vive um momento de mudança, o que implica a implementação de políticas 

preocupadas com a eficiência do processo e eficácia dos resultados. A implementação de tais 

políticas, no âmbito educativo, provoca alterações na forma de funcionamento das organizações 

escolares, assim como na forma de realização do trabalho dos indivíduos, inseridos nessas 

organizações.  Observando, então, as implicações de políticas dessa natureza em uma instituição 

pública federal de educação, foi que surgiu o interesse pelo tema. Destaca-se que o interesse pela 

temática também está associado ao fato de o proponente deste estudo ser professor da instituição 

pesquisada, o que facilita o acesso às informações necessárias ao estudo, e ainda o fato de que 

este estudo foi possível mediante convênio estabelecido entre o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (Brasil) e a Universidade do Minho (Portugal), visando 

à capacitação do corpo docente e à formação de um corpo de estudo acerca da primeira instituição. 

Apesar de já possuir certo tempo de estudo no Brasil e no mundo, a temática da cultura 

organizacional da escola e da precarização do trabalho docente ainda se constitui em uma 

discussão pouco aprofundada academicamente ou, pelo menos, ainda em construção. Mesmo 

assim é possível apontar vários estudos de significativa importância para a área. Dessa forma, a 

realização de estudos sobre a temática justifica a importância do trabalho aqui construído. 

Como contribuição para os estudos da área, o trabalho em questão pretende explorar as 

relações existentes entre as manifestações da cultura organizacional da escola e as variáveis de 

trabalho docente, tomando por base, para isso, os estudos de Torres (2005) e Mancebo (2007), os 

quais apontam alguns pressupostos de análise para as duas temáticas.  

No capítulo primeiro, buscou-se trabalhar um referencial teórico visando compreender a 

gênese da educação profissional bem como os conceitos que emprestarão o alicerce ao 

desenvolvimento desta investigação. Nesse sentido, pretende-se apresentar uma breve discussão 

sobre a relação trabalho e educação e sua implicação nas políticas educacionais, seguida por um 

histórico da educação profissional no Brasil, suas tendências e desdobramentos para implantação 

de um modelo gerencialista de gestão da educação. 
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Este capítulo tem início apontando estudos que tratam da relação trabalho-educação, 

mesmo que não tivesse por objetivo apresentar, de forma mais detalhada, as diferentes correntes 

teóricas que permeiam essa relação. Serão feitos, pois, apontamentos acerca dessa discussão, 

tendo por base o pensamento marxista e as proposições de Taylor e Ford para a organização do 

trabalho. Assim, objetiva-se desenvolver uma breve análise teórico-conceitual sobre as relações 

existentes entre trabalho e educação na esfera produtiva capitalista, adotando, como exemplo, a 

Educação Profissional. 

Em seguida, o capítulo trata de aspectos não apenas voltados para a definição das políticas 

públicas de educação profissional, mas também discute, de forma parcial, as relações existentes 

entre a globalização, o contexto socioprodutivo e político brasileiro e as novas formas de gestão da 

educação, propostas no âmbito internacional. Nesse sentido, é feito um levantamento histórico das 

políticas públicas brasileiras voltadas para a Educação Profissional, desde o império até os anos 

2000. Nesse cenário, está inserida a discussão acerca da expansão dos Institutos Federais de 

Educação Profissional e das características gerencialistas envolvidas em tal ação. 

Tomando por base a organização escolar, no capítulo segundo, foram trabalhadas algumas 

abordagens teóricas de análise das organizações e, mais especificamente, das organizações 

educativas. Nesse sentido, a discussão resgata os paradigmas sociológicos de Burrell e Morgan 

(1979), assim como se remete às imagens da organização, conforme os escritos de Morgan 

(1996). A discussão sobre as imagens da organização antecede a seção que trata da escola 

enquanto organização educativa e suas múltiplas faces, seção esta que tomou, por base, os escritos 

de Lima (1992). 

Acerca das teorias organizacionais e paradigmas sociológicos, inicia-se com uma escrita 

essencialmente descritiva e de natureza recenseadora, isto é, intenciona-se levar o leitor a uma 

incursão às teorias organizacionais e aos paradigmas sociológicos que condicionarão o 

desenvolvimento do quadro teórico do presente estudo. Isto é, apesar dos paradigmas sociológicos 

não representarem diretamente o foco de investigação do trabalho em curso, uma discussão sobre 

eles é relevante para a edificação teórica do capítulo que tratará do modelo teórico de análise. 

Assim, não se objetiva aqui aprofundar discussões acerca das proposições teóricas apresentadas, 

mas construir um conhecimento prévio, uma autoformação, sobre as teorias e paradigmas que 

embasarão o enquadramento teórico deste estudo. Dessa forma, a intenção é sistematizar os 

principais contributos da área, abordando escritos precursores e seus seguidores. 
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Na sequência, discute-se a organização educativa e suas múltiplas faces, considerando os 

contributos de autores fundadores e/ou percursores (internacionais) -  Ellstrom (1983); March e 

Simon (1958); Bush (1986); Bolman e Deal (1984); Cohen; March (1974) e Weick (1976); 

Baldridge (1971); Greenfield (1973); Deal e Kennedy (1982); Schein (1985); Alvesson (1993) - e os 

estudos dos autores locais (portugueses e brasileiros) - Lima (1992); Sander (2007); Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2009). Alguns limitaram-se a adotar os modelos de análise nas suas pesquisas, 

recriando dispositivos analíticos mais ou menos inovadores; outros, apenas, elaboraram sínteses 

das perspectivas teóricas. Apesar disso, considera-se importante referir esses autores, mostrando a 

forma como eles se apropriaram dos modelos. 

O capítulo terceiro é dedicado às discussões acerca do modelo teórico do presente estudo. 

Para tanto, deve-se levar em conta as relações existentes entre cultura organizacional e trabalho 

docente, procurando contribuir para identificar relações entre esses construtos, visando colaborar 

para a compreensão da temática dentro do contexto do IFRN. Para tanto, serão discutidos aspectos 

relacionados à cultura escolar, à cultura organizacional escolar e à cultura organizacional da escola 

e o trabalho docente, mediante aspectos, tais como: a precarização e a intensificação do trabalho, 

flexibilização, descentralização e sistemas avaliativos. 

Inicia-se, assim, com uma discussão sobre a cultura e a cultura organizacional. Serão 

aventados conteúdos relativos à origem do construto cultura, sua complexidade semântica e suas 

respectivas bases teóricas junto à antropologia, à sociologia e à administração. No que tange à 

cultura organizacional, serão debatidos estudos sobre a temática realizados conforme dois polos de 

pesquisa: um inspirado numa perspectiva gestionária, tendo, como estudos de referência, os 

trabalhos de Peters e Waterman (1982); Deal e Kennedy (1982); Trice e Beyer (1984); Schein 

(1985) e Hofstede (1994); e outro voltado para uma perspectiva crítico-reflexiva, cujos estudos de 

referência foram Smircich (1983); Martin (1992); Alvesson (1993) e Martin e Frost (2001). Esses 

dois polos foram propostos por Torres (2004), com o objetivo de destrinçar as várias abordagens e 

enfoques culturais. 

Antes de discutir a cultura no contexto dos estabelecimentos educativos, discorrer-se-á 

sobre a importância que o sistema educativo, em nível macro, e a escola, em nível meso, passam a 

ter perante as manifestações culturais do indivíduo (nível micro). Após clarear esses níveis de 

análise, parte-se para discussões sobre cultura organizacional escolar assumindo-se a escola como 

uma instituição possuidora de cultura própria, na qual tenta se articular a cultura global e os 
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contextos locais; de maneira que cada escola desenvolve uma cultura que a torna única perante o 

todo, criando o seu ethos que, por sua vez, implica o seu funcionamento, na forma de atuação de 

seus agentes e faz a escola atuar na busca de seus objetivos.  

Pertinente ao trabalho docente, será discutido que a docência, desde que considerada 

enquanto profissão, representa um cenário de tensões variadas. Antes, porém, será esclarecida a 

origem do termo, derivado dos estudos na área de ciências sociais, com foco na precarização do 

trabalho. Nesse sentido, será visto que grande parte dos trabalhos que tratam da temática no 

contexto educativo relaciona o avanço do neoliberalismo e as políticas públicas educacionais dele 

decorrentes, principalmente a partir da década de 1990, com mudanças na forma de realizar o 

trabalho docente (Marin, 2010). Tais mudanças dizem respeito à organização escolar, à atividade 

docente e seu fazer pedagógico, assim como as consequências de tais alterações na autonomia e 

no controle do professor em relação ao seu trabalho. 

Debatem-se, portanto, alguns conceitos como a intensificação do trabalho, proveniente da 

discussão acerca do processo de trabalho (Dal Rosso, 2008); a flexibilização do trabalho, tanto 

numa perspectiva interna quanto externa (Pochmann, 1999; Castel, 1998); a descentralização 

(Rivas, 1991; Mcmeekin, 1993), diferenciando esse conceito do conceito de desconcentração e, por 

fim,  os sistemas avaliativos (Mancebo, 2007), tratando da submissão das instituições e docentes a 

rigorosos e múltiplos sistemas avaliativos. 

Com o objetivo de apresentar e fundamentar as opções metodológicas para o presente 

estudo, o quarto capítulo expõe as principais opções metodológicas empregadas nos estudos da 

cultura organizacional e ao trabalho docente com vistas a justificar e fundamentar as escolhas 

realizadas para execução do estudo em foco. Em seguida, aborda o delineamento da pesquisa 

destacando o seu enfoque, o trabalho de campo, o método e os tipos de pesquisa utilizadas para a 

sua realização. Na sequência, discorre-se acerca dos procedimentos utilizados para a coleta dos 

dados, com ênfase para o uso do questionário e da pesquisa documental. Ainda neste capítulo, 

discute-se o procedimento para a escolha da amostra, assim como os documentos a serem 

analisados, finalizando com a descrição das técnicas utilizadas para análise dos dados, tanto 

quantitativos quanto qualitativos. 

O quinto capítulo é destinado à análise dos dados obtidos através do inquérito por 

questionário aplicados aos docentes dos campi Natal-Central e Mossoró do IFRN e mais a análise 

documental empregada de maneira a contextualizar e complementar as discussões levantadas pela 
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análise dos inquéritos por questionário. No que tange à análise quantitativa, foram empregadas 

técnicas como a análise fatorial visando definir as manifestações da cultura organizacional da 

instituição, assim como definir as variáveis de trabalho docente a serem analisadas. Na sequência, 

há a utilização da modelagem de equações estruturais, objetivando estabelecer uma relação entre 

as manifestações de cultura organizacional encontradas e as variáveis de trabalho docente. 

Procedeu-se, ainda, à análise de regressão linear múltipla, objetivando relacionar variáveis do perfil 

com os fatores criados pela análise fatorial, com a preocupação de identificar possíveis 

microcampos docentes existentes na organização em estudo. Os resultados obtidos pela análise 

quantitativa foram contextualizados pela análise documental realizada a partir de documentos 

governamentais (externos à escola) e institucionais (internos à escola). A análise documental 

permitiu identificar alterações na cultura organizacional, da instituição em estudo, provenientes da 

proposta de expansão da Rede Federal de Educação Profissional. Igualmente, as análises 

quantitativas possibilitaram estabelecer uma relação de influência das manifestações da cultura 

organizacional sobre as variáveis de trabalho docente, o que comprovou a tese inicial do presente 

estudo. 

No último capítulo, ou seja, aquele que trata das conclusões do presente estudo, procedeu-

se a um resgate das principais passagens da tese até alcançar os resultados e suas principais 

contribuições. Nesse capítulo, buscou-se: responder aos objetivos estabelecidos para este estudo; 

realizar generalizações dos resultados da amostra analisada junto à população envolvida; apresentar 

implicações práticas para as contribuições fornecidas pelo estudo, apontando limitações inerentes 

ao estudo aqui desenvolvido, e, ainda, recomendando estudos futuros. Constatou-se uma influência 

da cultura organizacional, principalmente de variáveis como os valores e normas organizacionais, 

sobre o trabalho docente, mais especificamente em fatores como a satisfação com a remuneração, 

as condições de trabalho e os rituais organizacionais. Salienta-se, contudo, que essas variáveis não 

constituem as únicas a explicar alterações na feitura do trabalho do professor, de maneira que 

outros estudos possam identificar outras variáveis. 

Por fim, os apêndices estão organizados de maneira a oferecer informações 

complementares aos capítulos desta tese. Neles, documentos como a Carta de Anuência para a 

Pesquisa, por parte do IFRN, o questionário utilizado na pesquisa, e tabelas e gráficos, criados com 

base na análise multivariada, podem ser consultados. 





 

 

 

 

Capítulo I – A expansão da Educação Profissional no Brasil 

 

 
 





Capítulo I – A expansão da Educação Profissional no Brasil 
 

 39 

Este capítulo busca apresentar um referencial teórico com vistas a compreender a gênese 

da educação profissional bem como os conceitos que emprestarão o alicerce ao desenvolvimento 

desta investigação. Nesse sentido, pretende-se apresentar uma breve discussão acerca da relação 

trabalho e educação e sua implicação nas políticas educacionais, seguida por um histórico da 

educação profissional no Brasil, suas tendências e desdobramentos para implantação de um 

modelo gerencialista de gestão da educação. 

1.1 Trabalho e educação 

São muitos os estudos que abordam a relação trabalho-educação. Por se tratar de uma 

temática ampla e com linhas de pensamento diversas, é importante ressaltar que não é objetivo 

desta seção apresentar, de forma aprofundada, as diferentes correntes teóricas que a permeiam. 

Serão feitos, pois, apontamentos sobre essa discussão tendo por base o pensamento marxista e as 

proposições de Taylor e Ford para a organização do trabalho. Assim, objetiva-se aqui desenvolver 

uma breve análise teórico-conceitual sobre as relações existentes entre trabalho e educação na 

esfera produtiva capitalista, adotando, como exemplo, a Educação Profissional.  

Ao longo do tempo, verifica-se que o homem caminhou de uma fase em que o trabalho era 

considerado ato apenas integrante à ação da natureza para outra em que o conhecimento adquirido 

passa a ser aplicado sobre a natureza, os fenômenos físicos e, também, à produção em escala 

industrial. Nesse contexto, aprofunda-se, ao longo desta seção e, posteriormente, no estudo como 

um todo, a discussão entre o conhecimento adquirido e a ação do homem sobre a natureza. 

Verificam-se, ao longo dos anos, algumas alterações na dinâmica dos mercados e na 

sociedade capitalista passando a intentar novas formas de racionalização do trabalho e, ao mesmo 

tempo, da vida social. Questionam-se, contudo, os aspectos ideológicos dessas formas de 

racionalização aplicadas (Harvey, 2007). 

É aqui que se insere o modelo de produção taylorista-fordista1. Segundo Correia (1998), 

esse modelo pregava o imperativo da formação de um trabalhador que fosse adaptado ao processo 

de trabalho racionalizado. Tais propostas privilegiavam, na escola, uma pedagogia que corroborava 

uma divisão social e técnica do trabalho caracterizada pela distinção entre as ações intelectuais e 

instrumentais. Essa pedagogia decorria das relações de classe bem definidas que determinavam as 

                                                
 
1 Segundo Harvey (2007, p. 121), o fordismo e o taylorismo consistem no “[...] reconhecimento explícito de que a produção de 
massa significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência 
do trabalho”.  
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funções a serem exercidas por dirigentes e trabalhadores no mundo da produção. Ou seja, nessa 

perspectiva, a escola se organizava em duas versões: 1) Versão acadêmica, voltada para formar 

dirigentes e que levava à Universidade; 2) Versão profissional, direcionada à formação de 

trabalhadores, de durações diversificadas e aligeiradas, visando inserir o indivíduo no mercado de 

trabalho (Kuenzer, 1991).  

É válido considerar, contudo, que a dualidade entre a educação das elites e a formação do 

trabalhador se apresenta, ao longo do tempo, sob diferentes perspectivas. No que diz respeito à 

formação do trabalhador, por exemplo, tem-se uma corrente que defende que todos os 

trabalhadores sejam educados de forma integral, isto é, não só para o trabalho, mas também para 

a vida; assim como há outra que se opõe a esse tipo de educação, uma vez que ela poderia impedir 

que uma elite dominante continuasse a exercer manipulação sobre os trabalhadores.  

Visando elaborar uma reflexão acerca desse contexto, é preciso, antes, realizar alguns 

esclarecimentos sobre a temática Trabalho e suas relações com a Educação. Segundo Marx (1983), 

em sentido genérico, trabalho é qualquer atividade pela qual o homem transforma a natureza das 

coisas e de semelhantes e a si mesmo, podendo assumir, portanto, caráter positivo, pela via da 

autonomia e da autorrealização, ou negativo, ao implicar sofrimento e alienação.   

Ainda segundo Marx, todo trabalho é dispêndio de força humana, no sentido fisiológico, e, 

nessa qualidade de trabalho humano igual e abstrato, cria o valor (valor-de-troca) das mercadorias. 

Por outro lado, é também dispêndio de força humana de trabalho, sob forma específica, para um 

determinado fim, e, nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz “valores-de-uso”. É em 

virtude desse entendimento que, em todas as sociedades pré-mercado, dotadas de algum grau de 

diferenciação social, existiu sempre uma distinção entre atividades ou ocupações superiores e 

inferiores, a serem ocupadas por diferentes tipos de classes sociais.  

Atrelada a essa conjuntura, a educação do século XVIII ao XIX, conforme coloca Monroe 

(1958), foi caracterizada pelo humanismo e pelo pensamento da economia política, que pregava 

que a educação oferecida aos trabalhadores deveria ser considerada uma forma de avançar em 

direção ao progresso econômico. Nesse sentido, trabalho e educação estariam intrinsecamente 

relacionados, mesmo que localizados em posições distintas do ponto de vista da ação.  

Gramsci (1982) contribuiu para a discussão acerca da relação entre trabalho e educação, 

ao destacar que a formação do sujeito deveria ocorrer com base na perspectiva da 

“omnilateralidade”, isto é, deveria privilegiar o desenvolvimento de todas as potencialidades do 
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homem, de forma a atuar como meio para a transformação dos indivíduos (passivos) em sujeitos 

(ativos). Essa formação “omnilateral” estaria atrelada ao entendimento da educação politécnica2 e 

de uma escola unitária3, como meio para a consolidação, para o desenvolvimento e emancipação 

do sujeito.  

A partir da década de 1970, foi-se confirmando a exaustão do modelo de produção e 

acumulação capitalista de base taylorista-fordista, produzindo assim, impactos sobre os 

trabalhadores e suas formas de organização. Tais modificações propuseram uma nova conjuntura 

para relação capital/trabalho, o que criou novas demandas relativas à educação. 

No mundo, foram muitas as decisões relacionadas à adequação da educação à estratégia 

econômica capitalista. Foi aqui que grande parte das políticas educacionais foi adequada visando 

oferecer uma formação profissional derivada das necessidades técnico-organizativas do capital4 

(Correia, 1998). 

Assim, a efetivação e manutenção da hegemonia, por parte de uma determinada classe 

social, ocorreriam pela ação do Estado com o propósito de educar para o consenso. Essa ação, em 

resumo, promoveria a concepção de mundo de classe social às massas populares, garantindo a 

aceitação do projeto hegemônico dominante. 

Nesse sentido apresentam-se algumas teorias que tratam da relação trabalho-educação 

seguindo um paradigma do consenso, isto é, que abordam a educação a partir de sua função de 

integração e manutenção do consenso entre as classes sociais, baseado no funcionalismo de Émile 

Durkheim; ou um paradigma do conflito, representado por ações que levariam à perpetuação das 

diferenças entre as classes sociais, e que teriam por base a pensamento neomarxista. Assim, 

enquanto os funcionalistas (consenso) analisam o sistema educacional como oportunidade de 

mobilidade social e um equilíbrio entre educação escolar e economia; os neomarxistas (conflito) 

discutem a perpetuação organizada de um sistema de desigualdades sociais, deslocando, embora 

não anulando a funcionalidade do sistema escolar, mas agora em subordinação ao processo 

capitalista de acumulação (Gomes, 2005). 

                                                
 
2

  A ideia da politecnia está associada à superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. 
3
 Para Gramsci (1982), a criação de uma escola unitária e humanista, que equilibre a formação para trabalhar manualmente e para 

o trabalho intelectual, promoveria alterações na escola então influenciada pelas sociedades pré-industriais. 
4

  No que se refere ao contexto brasileiro, destaque-se que, em 1997, foi implementada, no país, uma reforma da educação 
profissional, separando a formação geral da formação técnica. “Essa medida limitou a autonomia das instituições de ensino, 
impondo-lhes um ‘novo modelo pedagógico’, [...] subordinando-as ao mercado de trabalho.” (Pereira & França, 2011, p. 05). 
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Apresentando foco na integração, está a teoria do capital humano. Essa tem por base a 

teoria econômica neoclássica, e está relacionada a uma nova forma de atuação do sistema 

educacional, o qual está vinculado às relações de trabalho na empresa. A teoria do capital humano 

vislumbrava a educação como algo formatado ao espaço de trabalho, ou seja, algo que prepara o 

trabalhador para atender às demandas do mercado de trabalho, e é considerada essencial para 

superação dos problemas econômicos e sociais de um país5 (Schultz, 1961).  

Constata-se, assim, que a teoria do capital humano, no que tange à relação entre a 

educação profissional e trabalho, está atrelada às perspectivas do modelo taylorista-fordista de 

forma que, ao mesmo tempo que esse modelo estabelece uma fragmentação da produção e, 

consequentemente do trabalho, aquela teoria trata do conhecimento científico e do saber prático 

(técnico), distribuídos desigualmente, constituindo-se em uma dualidade estrutural. 

De forma paralela ao surgimento da teoria do capital humano, surgiram as teorias 

neomarxistas. Essas teorias vislumbravam a atuação do sistema escolar, tendo em vista que ele 

traduz, com fidelidade, as desigualdades sociais (Gomes, 2005). Entre elas merecem destaque a 

teoria da reprodução social, a teoria da correspondência e a teoria crítica. 

A teoria da reprodução social faz uma leitura das organizações educacionais relacionando-

as aos aspectos de poder, conhecimento e de reprodução e aquisição da cultura. A definição de 

reprodução, nesse caso, representa uma replicação das diferenças de classes sociais no interior 

das escolas. Entende-se que, embora ocorra a substituição dos indivíduos, o sistema (educacional) 

preservará as características de dominação das relações de produção. Essa reprodução, a princípio, 

associada às competências, passa a abranger, também, o conceito de reprodução cultural, uma vez 

que a escola disponibiliza para o aluno um “capital cultural” não cognitivo que fortalece o conflito 

entre os grupos sociais existentes (Bourdieu, 2007). 

Pertencendo à mesma corrente teórica (conflitista), a teoria da correspondência aborda a 

relação trabalho e educação com foco na forma de gestão escolar. Assim, entende que aspectos 

como as relações de autoridade no interior das escolas funcionam obedecendo ao mesmo modelo 

de divisão hierárquica do trabalho, assim como esquemas de recompensas e organização das 

tarefas da forma fragmentada utilizadas pelas empresas (Bowles & Gintis, 2002).  

                                                
 
5
 No Brasil, a teoria do capital humano influenciou as políticas educacionais dos governos militares pós-1964, fazendo valer a crença 

de que a educação seria a responsável por impulsionar o desenvolvimento econômico e a uniformidade social. 
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Novas demandas do sistema capitalista, contudo, promovem alterações nas relações e na 

organização do trabalho, o que implica questionamentos ao paradigma taylorista-fordista. Surge, 

então, um modelo com características de maior flexibilidade das linhas de produção, menor tempo 

de fabricação e comercialização: Toyotismo (década de 1950). O toyotismo tornava os processos 

produtivos mais eficientes e com melhor desempenho, conseguindo produtos mais baratos e de 

melhor qualidade, consolidando-se como novo paradigma organizacional. Esse novo paradigma 

provocou o surgimento de uma economia pós-industrial, na qual prevalecia a polivalência dos 

recursos humanos, ainda idealizados para aumentar a produtividade e a competitividade (SAVIANI, 

2008). 

Com o advento desse novo paradigma organizacional já não se conseguia antever a 

necessidade de formação e, consequentemente, de colocação no mercado de trabalho. Os sistemas 

educativos, por sua vez, buscaram a ampliação de sua atuação oferecendo várias modalidades de 

educação (básica, profissional, superior e continuada), na busca de atender às necessidades do 

capital.  

Analisando o contexto proveniente dos dois modelos organizacionais aqui apresentados 

(taylorismo-fordismo e toytismo), R. Antunes (2001) coloca que, para o taylorismo-fordismo, o 

conceito de formação/educação profissional é considerado elemento central para o 

desenvolvimento de qualificações especificamente requeridas pelas empresas, enquanto a lógica do 

toyotismo, no que tange às relações de trabalho, leva à formação/educação profissional a ser 

usufruída pelo indivíduo apenas de forma rápida e passageira em virtude da rápida superação das 

qualificações. 

Nesse contexto, Torres (1999) aponta que, entre os anos 1970 e 1980, desponta uma nova 

teoria que trata da relação trabalho-educação: a teoria crítica da escola de Frankfurt. Essa teoria 

caracteriza-se pelas críticas às teorias da correspondência e pela crença de que a sociedade 

necessita de novos instrumentos tecnológicos e informativos.  

Visando atender às novas demandas do capital e do paradigma organizacional vigente, a 

nova educação deveria desenvolver as potencialidades inerentes ao indivíduo, nos aspectos 

biológicos e psíquico-sociais, de forma que a educação seja considerada conforme dois aspectos: 1) 

instrumento de transmissão dos valores culturais da sociedade global, objetivando a conservação 

dos interesses da classe dominante e, 2) instrumento de integração social dos indivíduos visando 

torná-los preparados para contribuir com o progresso social (Torres, 1999). 
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Assim, ao se discutir a relação entre trabalho e educação, têm-se dois extremos de um 

continuum. De um lado, apresenta-se o problema em termos de educação profissionalizante; do 

outro, debate-se a busca por conciliar a educação humanista e o ensino técnico, refletindo a 

dicotomia existente entre esses dois tipos de educação.  

Como forma de esclarecer melhor os papéis que a educação desempenha na obtenção de 

trabalho, Gomes e Andrade (1997) sugerem a observação do quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 - Papéis da educação no trabalho 

TEORIAS PAPÉIS 

Teoria do capital humano 
Prover conhecimentos e habilidades para realização do trabalho, isto é, 
desenvolver competências de modo a elevar a produtividade e a renda.  

Teoria da reprodução social 
Reproduzir, internamente, relações de poder em relação às classes 
populares. 

Teoria da correspondência 
Moldar a personalidade, o comportamento e os hábitos dos trabalhadores 
conforme as demandas dos empregadores. 

Teoria crítica 
Propor uma reflexão conscientizadora como meio de superação de uma 
perspectiva reprodutivista a serviço de elites. 

Fonte: Adaptado de Gomes e Andrade (1997, p. 351). 
 

Com base na observação do quadro anterior, é possível resgatar Carnoy (1986) quando ele 

discute a educação fornecida pela escola como prática social contraditória, uma vez que ela se 

preocupa com aspectos sociais voltados para a reprodução, regulação e legitimação do sistema 

social. Especificamente quanto à formação profissional, observa que esse conceito implica a 

discussão concernente ao papel da escola e do trabalho, como princípio educativo e libertador da 

lógica capitalista, conforme já discutido no início desta seção.  

Com base nas discussões aqui apresentadas, procura-se finalizar esta seção destacando 

que seu título (Trabalho e Educação) já representa o viés teórico sob o qual o presente trabalho será 

realizado. A utilização dessa nomenclatura foi justificada por Kuenzer (1991), ao concluir que a 

diferença existente nessa área temática é o fato de que nela a dimensão trabalho representa a 

categoria central a partir da qual tem-se a compreensão do fenômeno educativo e das relações 

entre essas duas dimensões (trabalho e educação).  

É válido considerar que o viés teórico, apresentado no parágrafo anterior, recebe algumas 

críticas em relação ao que seria um “humanismo teórico” (Althusser, 1999, 2002), ou seja, um 

entendimento que remonta aos primeiros escritos de Marx, numa fase antropológica. Discute-se a 

realização de estudos que concentram sua base conceitual nos escritos do “jovem” Marx, uma vez 
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que tal delimitação poderia implicar a compreensão do próprio objeto de estudo. Aqui, o argumento 

parte do pressuposto de que essa estratégia de estudo comprometeria, teórica e 

metodologicamente, as análises da relação entre trabalho e educação. 

Entende-se, contudo, que tomar o trabalho como princípio educativo base para a 

organização da sociedade, na perspectiva das teorias neomarxistas, é essencial para suplantar a 

percepção burguesa da relação entre educação e trabalho, conforme proposições dos teóricos do 

capital humano. 

Nas seções seguintes, principalmente na última, procura-se avançar nesse debate até então 

circunscrito à relação burguesia-proletariado, na perspectiva marxista, para um contexto atual, 

abordando as relações entre a globalização e a educação. 

1.1.1 Educação Profissional: agendas políticas e tendências globais 

Esta seção trata de aspectos não apenas voltados para a definição das políticas públicas de 

educação profissional, mas também discute, de forma parcial, as relações existentes entre a 

globalização, o contexto sócio-produtivo e político brasileiro e as novas formas de gestão da 

educação propostas no âmbito internacional.  

As nações vivem, atualmente, em um contexto de mudanças marcado por alterações na 

forma de gerir as políticas sociais, principalmente a partir dos anos 1970, quando ocorreu a crise 

do capitalismo internacional, proveniente da crise do petróleo, das altas taxas de inflação, do 

esgotamento do modelo taylorista-fordista de produção, entre outros fatores, que contribuíram para 

a necessidade de globalização e reestruturação do Estado.  

Antes, contudo, importa esclarecer qual o entendimento sobre o tema Globalização, a ser 

adotado no presente trabalho. Tendo em vista o contexto de crise do capitalismo, depreende-se que 

a globalização se inicia a partir da internacionalização do capital, representando um processo 

econômico, baseado nos princípios da economia liberal e que seria adotado por todas as nações. 

Além dessa perspectiva de cunho mais econômico, é assumido a definição atribuída por 

Santos (2002), como aquela que mais contribui para um melhor entendimento sobre a temática. 

Para o autor, a globalização equivale a 

“um processo complexo que atravessa as mais diversas áreas da vida social, da globalização 
dos sistemas produtivos e financeiros à revolução nas tecnologias e práticas de informação e 
comunicação, da erosão do Estado nacional e redescoberta da sociedade civil ao aumento 
exponencial das desigualdades sociais, das grandes movimentações fronteiriças de pessoas 
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como emigrantes, turistas ou náufragos, ao protagonismo das empresas multinacionais e das 
instituições financeiras multilaterais, das novas práticas culturais e identitárias aos estilos de 
consumo globalizado” (p. 11). 

Agora, a educação, como política social, passa a ser vista como um dos fatores relevantes a 

contribuir para a efetivação das mudanças citadas no parágrafo anterior. Nesse contexto, Cabral 

Neto e Castro (2000, p. 96) argumentam que: 

“A reforma do sistema educacional, nesse entendimento, é vista como um mecanismo para 
alcançar o crescimento econômico, a transformação cultural e a solidariedade nacional. 
Encontramos, [...] inúmeras e várias das reformas em andamento que procuram ajustar os 
sistemas de ensino dos diversos países aos novos paradigmas que têm como objetivo o 
aumento da produtividade como forma de aumentar a competitividade do mundo globalizado”. 

Para melhor considerar essa relação da globalização com a educação, apresentam-se, pelo 

menos, duas propostas teóricas: 1) “cultura educacional mundial comum” (CEMC) (Meyer; Scott, 

1992); e 2) “agenda globalmente estruturada para a educação” (AGEE) (Dale, 2004). 

A primeira delas, desenvolvida a partir de estudos de autores considerados institucionalistas 

do sistema mundial (world institutionalists), objetiva demonstrar que o desenvolvimento dos 

sistemas educativos ocorre baseado em modelos e objetivos comuns definidos a partir de uma 

cultura educacional mundial (ocidental) comum que acaba por se concretizar como um formato 

utilizado por uma comunidade internacional. Nas palavras de Meyer (2000, p. 20), “a educação, 

por si só, é uma formalidade mundialmente estandardizada, pelo que, ao adoptarem a educação, 

os países ficam implicados em dispositivos comuns”. Isto é, as organizações educativas seriam 

apenas reprodutoras de um “isomorfismo educacional” (Meyer, Ramírez, & Soysal, 1992; Ramírez, 

1992;). Tal reprodução ocorre de diferentes formas, algumas das quais mencionadas por Ramirez 

(1992, p. 416):  

“A história da educação é repleta de exemplos de processos de coação nas nações-Estado e 
através delas. Estes incluem desde o peso dos legados coloniais até as imposições 
educacionais atuais dos organismos internacionais. Também há muita evidência da imitação 
dos objetivos, políticas e de certa forma práticas educacionais dos países bem sucedidos”. 

Essa discussão envolve, assim, alterações nas relações sociais transnacionais, que se 

consubstanciam a partir de uma propagação de valores e de formas de agir, provenientes dos 

países cêntricos, e que serão replicadas pelos países periféricos. Desse ponto de vista, tal 

pensamento parece ir ao encontro do que Santos (2002) nomeia de “globalização hegemônica”. 

Para Santos (2002), a globalização hegemônica opera de cima para baixo, enquanto também 

haveria uma globalização contra-hegemônica, que ocorreria de baixo para cima.  
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Ainda segundo o autor, a globalização hegemônica pode ser observada de duas formas. A 

primeira é o “localismo globalizado”, isto é, quando determinado fenômeno se alastra numa escala 

mundial a partir de uma realidade local (micro), conforme argumento colocado pela perspectiva 

institucionalista. Assim sendo, a globalização pode ser considerada um processo no qual, ao 

mesmo tempo, fenômenos imperativos desvinculam-se de sua origem (países cêntricos) e 

expandem-se, enquanto fenômenos recessivos (nos países periféricos) apresentam retração, 

desintegração e desestruturação.  

Como contraponto à globalização hegemônica, Santos (2002) discute a “globalização 

contra-hegemônica”. Para o autor, esse outro viés da globalização remete ao objetivo de reverter, 

para os países periféricos, as possíveis melhorias, provenientes do aumento das interações 

transnacionais. Ou seja, indo de encontro à globalização dominante que propõe trocas desiguais, 

exclusão, à inclusão subalterna e dependência em relação aos países cêntricos. Assim, o processo 

de globalização contra-hegemônico considera que, além dos fenômenos de “localismos 

globalizados” e “globalismos localizados”, que promovem uma homogeneização institucional, há, 

também, que considerar que esses fenômenos se materializam em contextos locais heterogêneos e 

apresentam focos de resistência. Aqui, tal entendimento parece corroborar a proposta nomeada por 

Dale (2004) de “agenda globalmente estruturada para a educação” (AGEE). 

Remetendo-se às implicações da globalização no contexto educativo, Dale (2004, p. 443) 

enfatiza que “as variações nacionais continuam fortes, que a cultura mundial está longe de ser 

homogênea e que a incorporação do modelo pode acontecer num nível meramente ritual”. 

Dessa forma, Dale (2004) entende a globalização como “sendo construída através de três 

conjuntos de actividades relacionadas entre si, económicas, políticas e culturais [...]. Estes podem 

ser caracterizados como hiper-liberalismo, governação sem governo e mercadorização e 

consumismo, respectivamente” (p. 436). No cerne dessas atividades, se incluem as políticas 

educativas nacionais que, com as características aqui descritas (hiper-liberalismo, governação sem 

governo e mercadorização e consumismo) formam uma base para a expansão e legitimação do 

sistema capitalista. 

Segundo Dale (2004), ao mesmo tempo que suas proposições apresentam pontos em 

comum com a abordagem da CEMC, também é possível destacar algumas diferenças. Em 

consenso, tem-se que, em ambas as teses se considera a influência das forças supranacionais 

sobre as políticas educacionais dos Estados-nações, admitindo que as políticas nacionais sejam 
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conformadas tanto supranacional, como nacionalmente. Algumas diferenças, contudo, podem ser 

verificadas no entendimento da globalização e da educação e nas relações entre elas.  

Conforme Dale (2004),  

“A diferença fundamental entre as duas abordagens reside na compreensão da natureza do 
fenómeno global. Para a CEMC, trata-se de um reflexo da cultura ocidental, baseada 
cognitivamente em torno de um conjunto particular de valores que penetram em todas as 
regiões da vida moderna. Para a AGEE, a globalização é um conjunto de dispositivos político-
económicos para a organização da economia global, conduzido pela necessidade de manter o 
sistema capitalista, mais do que qualquer outro conjunto de valores. A adesão aos seus 
princípios é veiculada através da pressão económica e da percepção do interesse nacional 
próprio” (p. 436). 

Mesmo tratando de perspectivas diferentes, essas duas correntes concordam quanto à 

importância de fatores supranacionais no desenho das políticas educacionais de um país. As 

opiniões diferem-se, contudo, quanto à prevalência dos aspectos nacionais na construção das 

políticas educativas.  Enquanto de um lado tem-se uma perspectiva institucionalista em que os 

valores que modelam a “cultura educacional mundial comum” são tão determinantes que se 

sobrepõem aos fatores nacionais; do outro, na perspectiva da “agenda globalmente estruturada 

para a educação” não se desconsidera a manutenção e reprodução do sistema econômico 

capitalista, assim como sua posição hegemônica (dos mais fortes para os mais fracos). Apesar 

disso, compreende-se a relevância das especificidades dos processos nacionais e de suas 

articulações com as dinâmicas transnacionais e globais (Dale, 2004). 

Considera-se, portanto, que as duas teses e suas diferenças e semelhanças são relevantes 

tanto para uma melhor compreensão das políticas nacionais formuladas com base nos modelos 

hegemônicos supranacionais difundidos e/ou impostos por organismos internacionais, quanto da 

busca por alterações nesse contexto com vistas a uma maior autonomia dos Estados-nações e das 

ações contra-hegemônicas ao “localismo globalizado” e ao “globalismo localizado”, antes 

apontados por Santos (2002). 

Para fins do presente trabalho, adota-se o entendimento de que, para compreender a 

globalização e suas relações com a educação, uma análise das políticas educacionais não pode 

deixar de considerar o papel do Estado nacional e de suas especificidades, sejam elas culturais, 

sociais, políticas, econômicas e educacionais; todas elas perpassando pelo histórico de formação 

social da nação.  
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Atualmente, as novas exigências desse processo de globalização (principalmente das 

economias nacionais) impõem mudanças econômicas e tecnológicas que, por sua vez, interferem 

no processo produtivo e na necessidade de o trabalhador ser, cada vez mais, flexível, competente e 

disposto a enfrentar os desafios do mundo do trabalho (Catani, Oliveira, & Dourado, 2001). De 

outra forma percebe-se, também, um crescimento do desemprego e a precarização das condições 

de trabalho, trazendo consigo uma certa revolta social (Pronko, 2000).  

No que diz respeito à educação, como consequência desse cenário de globalização, parece 

se estabelecer uma relação direta entre o nível de escolaridade do indivíduo e a sua 

empregabilidade. Isso significa dizer que esse mundo globalizado passa a demandar das escolas e 

dos trabalhadores um foco na produtividade, na qualidade e na competitividade, marcas de uma 

economia de mercado (Barone, 1999). 

Nesse sentido, a formação profissional é defendida como uma possível solução para essa 

problemática, de modo que ela poderia fornecer recursos humanos adaptáveis às novas 

necessidades do mundo do trabalho, aumentando a produtividade das empresas, e, ao mesmo 

tempo, produzir trabalhadores empregáveis (teoria do capital humano), capazes de gerir a sua 

própria vida produtiva (Pronko, 2000). 

Essa globalização dos mercados econômicos, juntamente à tendência de redefinição do 

papel do Estado (a ser aprofundada mais adiante) e as consequências das transformações 

tecnológicas e organizacionais estão causando diferentes impactos no campo das políticas públicas 

e, mais especificamente, naquelas voltadas para a educação profissional (Barone, 1999). 

Segundo F. Antunes (2001), a educação profissional é um importante parâmetro para uma 

compreensão da forma como se estabelecem as relações entre globalização (no caso específico, a 

autora trata da “europeização das políticas educacionais” em Portugal) e o papel do Estado. Assim, 

destaca a autora, as escolas profissionais parecem, primeiramente, buscar um controle da ordem 

social, visando oportunizar aos indivíduos jovens formas de sair do desemprego ou ainda uma 

escolarização prolongada de novos públicos e, de forma acessória, também se busca disponibilizar 

uma mão de obra qualificada para o mercado. 

Nessa perspectiva, possíveis reformas educativas passam a ser influenciadas por mudanças 

no sistema capitalista levando, por vezes, à retomada dos pressupostos da teoria do capital 

humano, ou ainda a uma predisposição em atender necessidades dos “sistemas produtivos e da 



Capítulo I – A expansão da Educação Profissional no Brasil  
 

 50 

competitividade econômica, dirigidas agora para mercados e espaços econômicos que transcendem 

cada vez mais o âmbito dos Estados nacionais” (Afonso &  Ramos, 2007, p. 91). 

Percebe-se imerso a esse contexto que os países mais ricos do mundo são aqueles que 

detêm o controle dos organismos financeiros internacionais (financiadores dos países em 

desenvolvimento), sendo esses mesmos que impõem as diretrizes para as políticas públicas aos 

demais. Ao mesmo tempo, constituem-se em blocos - Nafta, União Europeia, Mercosul - com 

desdobramentos no campo propriamente produtivo, o que acabou sendo outro mecanismo 

influenciador das políticas públicas voltadas para a educação profissional (Barone, 1999). 

Foi com esse entendimento que muitos países do Mercosul reformaram seus sistemas de 

Educação Profissional, visando tanto às novas exigências do mercado de trabalho, na busca de 

tornar suas empresas mais produtivas e competitivas junto ao mercado global, como também, 

transformar seus desempregados em indivíduos empregáveis, e, assim, alcançar uma melhor 

igualdade social (Pronko, 2000).  

Buscava-se consolidar, portanto, um cenário de condições favoráveis ao capital, quais 

sejam: uma força de trabalho barata e dotada de trabalhadores com uma boa formação escolar. 

Agregue-se a isso uma diminuição de impostos e grandes incentivos governamentais, 

inexpressividade da ação sindical e legislação trabalhista flexível. 

Para promover tais mudanças, os países considerados em desenvolvimento utilizaram-se do 

apoio de organismos internacionais, para financiamento e, também, cooperação técnica, na 

definição de suas políticas nacionais. A intervenção desses organismos, na área de educação, pode 

ser observada segundo dois pontos de vista: 1) enquanto um dos pilares da política social e 2) 

enquanto política econômica de formação de recursos humanos (Pronko, 2000). 

Assim, é relevante partir da ideia de que o quadro sociopolítico e econômico existente, 

desde meados dos anos 1970, tem influenciado a elaboração de políticas sociais e, entre essas, a 

problemática educação-emprego.  

No que tange à atuação das agências internacionais junto ao contexto educacional na 

década de 1980, destaca-se a atuação do Banco Mundial, considerando, principalmente, a sua 

atuação no processo de abertura das economias, conforme as novas propostas do capital (Dourado, 

2002). 
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No âmbito educacional, é válido salientar o papel que esse Banco desempenhou (e 

desempenha) na América Latina e, mais especificamente, no Brasil, ao pregar a articulação entre 

educação e produção. Assim, é que foi recomendada a implantação de políticas educacionais “cuja 

ótica de racionalização do campo educativo deveria acompanhar a lógica do campo econômico, 

sobretudo, a partir da adoção de programas de ajuste estrutural” (Dourado, 2002, pp. 238-239). 

Esse Banco caracteriza-se, pois, por atuar como interlocutor da política macroeconômica, 

de acordo com as colocações do Fundo Monetário Internacional (FMI), o que implica dizer que, para 

o Brasil, a efetivação de empréstimos junto ao FMI estaria condicionada à adoção das diretrizes 

desse organismo internacional (Dourado, 2002).   

Passando para a década de 1990, pode-se dizer que a educação passou a ocupar um lugar 

de destaque no cenário das políticas públicas. Esse processo, contudo, se mostrou saturado por um 

entendimento que relacionava diretamente a educação aos pressupostos da economia. Ou seja, 

desconsideravam-se valores como a educação para a cidadania, o educar para a participação 

política, o educar para construir cultura, e o educar para a vida em geral. 

Assim, alguns seriam os riscos associados a essa conjuntura. Se, de um lado, há a intenção 

de aplicar, de forma linear, modelos educacionais considerados exitosos em países desenvolvidos 

para o cenário nacional, conforme proposição dos organismos internacionais na busca por uma 

“cultura educacional mundial comum”; do outro, há, também, a perspectiva de supervalorização do 

papel da educação para o processo de modernização da produção e do país, como se essa 

modernização fosse totalmente dependente da educação.  

Ao mesmo tempo, apresentava-se um cenário marcado por novas e maiores exigências de 

qualificação da força de trabalho. Assim, é que boa parte dos debates existentes na sociedade civil 

e no governo referem-se às proposições dos organismos internacionais – Banco Mundial/BIRD, BID, 

CEPAL, ONU e UNESCO (Barone, 1999).  

Com um olhar crítico no que se refere à atuação desses organismos internacionais, Frigotto 

e Ciavatta (2003, p. 96) afirmam que, 

“Os protagonistas dessas reformas seriam os organismos internacionais e regionais vinculados 
aos mecanismos de mercado [...] encarregados, em última instância, de garantir a 
rentabilidade do sistema capital, das grandes corporações, das empresas transnacionais e das 
nações poderosas onde aquelas têm suas bases e matrizes”.  

Com o objetivo de tornar mais claro o entendimento acerca da atuação desses organismos 

internacionais, é possível classificá-los, de forma simples, em dois grupos, segundo sua função 
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principal: de um lado, as agências de financiamento, por exemplo, BID e Banco Mundial e, de outro, 

as agências de cooperação técnica, por exemplo, Unesco e ONU (Pronko, 2000). 

O primeiro grupo exerce um papel fundamental na viabilização econômica das políticas 

públicas por meio da concessão de empréstimos. Para a aprovação desses empréstimos, são feitas 

várias exigências, assim como é observada uma série de indicadores, de forma que, considerando 

esses mecanismos e a escassez de recursos próprios, por parte dos países, para o desenvolvimento 

de políticas consideradas prioritárias, torna-se difícil levar a efeito a capacidade de barganha dos 

governos em relação às exigências e condições dos organismos internacionais de financiamento, 

para com suas políticas, nesse caso, de educação profissional. 

Já a atuação dos organismos de cooperação técnica pode ser considerada mais discreta. 

Esses organismos direcionam sua atividade na definição das agendas de discussão acerca das 

políticas públicas para os países da região. Ou seja, as atividades dessas agências dizem respeito à 

elaboração de discursos com a viabilização técnica dos mesmos, nos respectivos contextos 

nacionais. É válido ainda colocar que a atuação desses dois tipos de agências (financiamento e 

cooperação técnica), por vezes, se complementa assim como, por vezes, também, pode se inverter.  

As propostas provenientes desses diferentes organismos e agências internacionais têm 

como base as prerrogativas de um novo modelo de gestão pública e, de forma mais ampla, 

apresentam três pilares: o caráter indutor; a ênfase em um comportamento que sugere a repetição 

do emprego de modelos considerados bem-sucedidos; e a busca de respaldo na comunidade 

acadêmica (Barone, 1999). 

Seguem algumas considerações acerca da atuação de dois organismos internacionais que 

atuam sobre as definições de políticas públicas voltadas para a educação profissional. Como 

agência de financiamento, conforme colocado anteriormente, o BID tem uma influência direta na 

formulação de políticas públicas para a educação profissional nos países do Mercosul. Importante 

frisar que os principais programas de reforma do ensino profissional implementados nos países do 

Mercosul, na década de 1990, foram financiados, predominantemente, pelo BID (Pronko, 2000). 

Percebe-se, portanto, certa homogeneização de critérios na aplicação de políticas setoriais 

nos diversos países, apesar de um dos critérios utilizados pelo Banco, tratar do respeito às 

particularidades nacionais na implementação das reformas (equivalendo ao que Dale classificou de 

“agenda globalmente estruturada para a educação”). Essa homogeneização de critérios foi 
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favorecida por uma homogeneidade de discursos sobre o tema, veiculados pelo trabalho das 

agências de cooperação técnica. 

Nesse sentido, a Unesco, mediante seus estudos, diagnósticos, recomendações, 

sistematização de informações, assim como na sua atuação direta nos países, propagam uma 

forma de entender o ensino técnico-profissional. Essa forma, apesar de ser apresentada como 

técnica, consensual e, portanto, alheia às controvérsias políticas, não seria, no entanto, a única 

possível (Pronko, 2000). 

As colocações semelhantes apresentadas nos ideais desses organismos começam na 

identificação das origens e consequências das mudanças no mundo do trabalho, que apontam para 

a necessidade de se criar uma nova institucionalidade para a educação profissional.  

Em alguns aspectos, as propostas apresentadas voltam-se para o caráter 

predominantemente centralizado e estatal das instituições de educação profissional tradicionais e, a 

partir de tal análise, propõem a desregulação das instituições públicas de educação profissional de 

forma que elas sejam organizadas e se tornem capazes de oferecer uma oferta de cursos para 

atender às demandas do mercado (Pronko, 2000). Estas propostas viriam a contribuir para a 

criação dos Institutos Federais de Educação (IFs).  

A definição do papel do Estado e a busca pela equidade social parecem uma situação mais 

complexa, nesse contexto. Aqui, em relação à definição do papel do Estado, os dois organismos 

concordam que a oferta da educação profissional não seria responsabilidade exclusiva do Estado. O 

Estado, todavia, continuaria exercendo um papel fundamental na orientação política, no 

financiamento e na avaliação desse tipo de formação (Pronko, 2000, p. 48). 

O BID, de acordo com o seu fim principal, apresenta um entendimento economicista em 

relação às funções sociais da educação profissional, partindo do pressuposto de que a formação 

profissional não garantiria emprego, portanto, pode ser considerada duvidosa a sua efetividade 

enquanto política social.  

De outra forma, a Unesco, defende a necessidade da educação profissional como fator de 

desenvolvimento. Assim, o entendimento de tal organismo volta-se para a equidade como 

preparação para a empregabilidade, isto é, espera-se que o fato de conseguir capacitar os excluídos 

possa integrá-los ao mercado de trabalho.  
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Tais proposições para a educação, conforme entendimento dos diferentes organismos e 

agências internacionais têm incitado discussões na América Latina e, mais especificamente, no 

Brasil. Essas discussões podem ser percebidas por meio de diferentes estudos que 1) defendem o 

ideário difundido, 2) outros que criticam e 3) outros que apontam lacunas para uma atuação 

comprometida com os valores da cidadania (Barone, 1999). 

As análises que defendem as propostas colocadas pelos organismos internacionais 

assumem os problemas existentes no sistema educacional brasileiro e apontam formas para a 

melhoria da qualidade do ensino, tendo como foco a inserção do país no contexto econômico 

internacional. Nesse contexto, são abordados temas como descentralização, gestão, financiamento 

e avaliação da educação, tendo por base as experiências internacionais consideradas exitosas.  

De outra forma, estudos confrontam essa perspectiva difundida pelos organismos 

internacionais, associada, às vezes, a um comportamento de adoção de experiências exitosas dos 

países desenvolvidos. As principais críticas tratam de um possível privilégio a qualidade em 

detrimento da igualdade e democracia e, ainda, que grande parte das discussões acerca do sistema 

educacional estaria ocorrendo com base em demandas apenas do mercado de trabalho. 

Por fim, a terceira via dos estudos, quais sejam, aqueles que buscam identificar lacunas 

nos discursos sobre a educação, ao mesmo tempo que criticam a prática mimética das propostas 

dos organismos internacionais, concordam com as demandas que vêm sendo apresentadas pelo 

cenário sócio-produtivo atual. 

É importante frisar, contudo, que já teve início, dentro dos próprios organismos 

internacionais, uma postura revisionista acerca dos pressupostos colocados para os países em 

desenvolvimento como a solução para os seus sistemas educacionais. 

Ao final dos anos 1990, a Unesco desponta como uma das agências internacionais, com 

um discurso revisionista em relação às propostas, até então, apresentadas. Tal discurso pode ser 

percebido na elaboração do "Relatório Delors" e no balanço sobre a atuação da Unesco no cenário 

da América Latina (Barone, 1999). 

Esse relatório está assim identificado visto que foi elaborado por Jacques Delors, sendo 

produto de debates ocorridos no âmbito da Unesco no final da década de 1990. Nele, é defendida a 

visão da educação como política pública relevante para os processos de desenvolvimento 

sustentável. Essa educação, no entanto, não pode ser vista como uma panaceia. Como proposição, 

o relatório destaca quatro pilares de orientação para a ação educativa: aprender a conhecer, 
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aprender a viver juntos, aprender a fazer e aprender a ser, o que possibilitaria ao educando o 

acesso às diferentes dimensões da educação: ética e cultural, científica e tecnológica e econômico-

social (Barone, 1999). 

Nesse mesmo sentido, está o balanço da atuação da Unesco na América Latina, elaborado 

por técnicos dessa agência. A Unesco procedeu a um balanço sobre a sua atuação no processo de 

desenvolvimento educacional na América Latina, ao longo das últimas décadas, estabelecendo 

pontos de reflexão. Convém destacar que, apenas, a educação não é suficiente para atender às 

mudanças do contexto nacional e internacional; é, também, fundamental estabelecer relação entre 

o aprendizado escolar e o profissional, visando facilitar a entrada e permanência do indivíduo pouco 

escolarizado no mercado de trabalho (Barone, 1999).  

No que tange à agenda educacional brasileira e, considerando a baixa qualidade 

historicamente atribuída ao sistema educacional nacional, parte-se do pressuposto de que 

melhorias na educação implicam a formação de profissionais mais capacitados. Isso pode interferir 

diretamente na produtividade das empresas, isto é, novamente tem-se uma relação entre educação 

e trabalho no cerne dos debates (Fonseca, 2009).  

A agenda educacional brasileira priorizou, ao longo dos anos 1980, a expansão quantitativa 

da oferta de vagas, pela expansão da rede física, em detrimento do aspecto qualitativo. A baixa 

qualidade, então atribuída ao sistema educacional, foi posta como resultado da carência de 

recursos para a educação, da centralização das decisões, da burocratização do sistema, além da 

privatização e clientelização da política educacional, e da exclusão da comunidade e profissionais 

dos processos decisórios e de gestão do sistema (Fonseca, 2009).  

Esses temas foram, então, agregados pela agenda educacional dos anos 1990, quando a 

educação reassume uma posição relevante na busca da cidadania e da formação para o trabalho, 

sem desconsiderar, contudo, a visão de retomada do crescimento do país. Com esse objetivo, um 

conjunto de ações foi proposto, tendo em vista a melhoria da qualidade do sistema educacional:  

“iniciativas de caráter pedagógico voltadas para a diminuição da repetência e evasão no ensino 
fundamental, implantação de sistemas de avaliação, adequação dos conteúdos à população-
alvo, redução do número de alunos por sala, investimentos no corpo docente (recapacitação, 
melhoria salarial e melhores condições de trabalho), fornecimento de equipamentos básicos” 
(Barone, 1999, s/p.). 

É válido destacar que as ações do governo federal, nesse período, têm como parâmetro a 

implantação de um modelo de reforma do sistema educacional associado ao modelo de reforma do 
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Estado brasileiro, o qual tratava da adoção, por parte das organizações estatais, de práticas de 

gestão características do setor privado, consideradas eficientes. A lógica seria reformar sem 

aumentar as despesas, visando adequar o sistema educativo às orientações e necessidades 

prioritárias da economia. Importante colocar que as ações propostas para a implantação de 

qualquer reforma educacional serão produto de opções e decisões políticas e, portanto, devem 

relacionar-se com o projeto de sociedade que os governos definem para os diferentes cenários. 

Nesse sentido, torna-se relevante diferenciar o projeto de educação profissional financiado 

pelos organismos internacionais citados anteriormente, e aceito, de forma submissa, pelo Brasil 

(paradigma do consenso), de outro projeto que vise garantir, em diferentes espaços de nossa 

sociedade, uma perspectiva de emancipação da classe trabalhadora (paradigma do conflito), e não 

apenas uma estratégia para diminuição da pobreza (Frigotto, 2001). 

Como forma de melhor entender esse processo, apresenta-se, a seguir, um contexto histórico 

que ajudará na compreensão das atuais propostas para a educação profissional e sua relação com 

a criação dos institutos federais de educação profissional. 

1.1.2 Elementos históricos para compreensão das propostas de educação profissional: do 

império à década de 1980 

Desde o início da colonização do Brasil, as relações escravistas de produção afastavam a 

força de trabalho livre do artesanato e da manufatura. Cunha (2000) destaca que o emprego de 

escravos e índios ou mestiços e brancos pobres, estava direcionado para a realização de atividades 

vinculadas ao trabalho braçal, como ferreiros, pedreiros, carpinteiros, entre outras, as quais 

afastavam os cidadãos livres, que não queriam ser semelhantes aos escravos. Argumenta o autor 

que se remonta àquela época o preconceito contra o trabalho manual, principalmente aquelas 

atividades realizadas em ambientes com más condições de infraestrutura e higiene. 

Nesse contexto, sabe-se que, desde os tempos coloniais, quando um empreendimento 

manufatureiro de grande porte, como os arsenais de marinha, exigia um contingente de 

trabalhadores não disponíveis, o Estado pressionava homens livres a se transformarem em artífices. 

Tal coação, contudo, não acontecia com quaisquer homens livres, mas com aqueles que 

apresentavam algum tipo de carência social e/ou política, de forma que não teriam condições de 

impor qualquer tipo de resistência. Procedimento semelhante era adotado para com os menores de 

idade destinados à aprendizagem de ofícios. Nessa situação, encontravam-se os órfãos, os 

abandonados e os desvalidos, que eram encaminhados pelos juízes e pelas Santas Casas de 
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Misericórdia aos arsenais militares. Nesses arsenais, eram internados e postos a trabalhar como 

artífices, até que, após alguns anos, escolhessem, livremente, um novo espaço de trabalho (Cunha, 

2000). 

Como exemplo de um tipo de instituição criada para atender às necessidades do período 

mencionado no parágrafo anterior, cita-se o Colégio das Fábricas, criado, em 1809, no Rio de 

Janeiro, com objetivo de abrigar os órfãos da Casa Pia de Lisboa, trazidos na frota que transportou 

a família real Portuguesa para o Brasil. O ensino dos ofícios, nesse caso, era feito no cais, no 

hospital, nos arsenais militares ou de marinha. Tempos depois, foi acrescido o ensino das 

“primeiras letras” e, depois, todo o ensino primário. Avançando no tempo, entre 1840 e 1856, 

foram criadas as Casas de Educandos Artífices por parte de alguns governos provinciais, que 

adotaram o modelo de aprendizagem de ofícios vigente no âmbito militar (Azevedo, Shiroma, & 

Coan, 2012). 

Décadas mais tarde, em 1875, foi criado, no Rio de Janeiro, o Asilo dos Meninos 

Desvalidos, o mais importante estabelecimento dessa natureza e que tinha uma proposta 

semelhante à vigente na época: resolver problemas sociais, como o estado de pobreza e 

mendicância e propiciar aos “meninos desvalidos” uma formação para o trabalho.  

O perfil dos “meninos desvalidos” caracterizava-se por apresentar idade entre seis e doze 

anos, encontrados em estado de pobreza e que, além da falta de roupa adequada para frequentar 

escolas comuns, vivessem em situação de mendicância. Esses meninos eram encaminhados, pela 

autoridade policial, ao asilo, onde recebiam instrução primária, seguida de disciplinas especiais 

(álgebra elementar, geometria plana, entre outras) e aprendiam um ofício: tipografia, alfaiataria, 

carpintaria, marcenaria, tornearia, funilaria, entre outros. Finalizado o ciclo de aprendizagem, o 

artífice permanecia mais três anos trabalhando nas oficinas do asilo com as finalidades de pagar 

sua aprendizagem e, ao mesmo tempo, formar um pecúlio, que lhe era entregue ao fim do triênio 

(Cunha, 2000). 

A partir de meados do século XIX, com o aumento da produção manufatureira no Brasil, 

começaram a ser organizadas sociedades civis também destinadas a auxiliar os órfãos e/ou 

ministrar ensino de artes e ofícios. As mais importantes sociedades desse tipo foram as que criaram 

e mantiveram liceus de artes e ofícios. O primeiro deles surgiu no Rio de Janeiro, em 1858, e era 

mantido pela Sociedade Propagadora de Belas-Artes. O principal objetivo dessa sociedade de direito 

civil era o de “fundar e conservar o Liceu de Artes e Ofícios, em que se proporcionasse a todos os 
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indivíduos, nacionais e estrangeiros, o estudo de belas-artes e sua aplicação necessária aos ofícios 

e indústrias, explicando-se os princípios científicos em que ela se baseia” (Cunha, 2000). 

Assim,  

“No período do Império, tanto as iniciativas do Estado voltadas para o ensino de ofícios, quanto 
às das sociedades civis, eram legitimadas por ideologias que pretendiam: a) imprimir a 
motivação para o trabalho; b) evitar o desenvolvimento de idéias contrárias à ordem política, de 
modo a não se repetirem no Brasil as agitações que ocorriam na Europa; c) propiciar a 
instalação de fábricas que se beneficiariam da existência de uma oferta de força de trabalho 
qualificada, motivada e ordeira; e d) favorecer os próprios trabalhadores, que passariam a 
receber salários mais elevados, na medida dos ganhos de qualificação” (Cunha, 2000, p. 92).  

A educação profissional no Brasil tem a sua origem, portanto, inserida em uma perspectiva 

assistencialista com o objetivo de “amparar os órfãos e os mais desvalidos da sorte”, ou seja, de 

atender àqueles que não tinham condições sociais satisfatórias, para que não continuassem a 

praticar ações que estavam na contraordem dos bons costumes.  

O início do século XX apresentou, pois, uma novidade para a educação profissional do país, 

uma vez que houve uma alteração no foco das políticas públicas para a educação profissional, 

saindo de uma predominantemente assistencialista de atendimento a menores abandonados e 

órfãos, para uma preocupação com a preparação de operários para o exercício profissional (Moura, 

Garcia, & Ramos, 2007). 

As primeiras manifestações relacionadas à formação da força de trabalho, mais 

especificamente a aprendizagem de ofícios manufatureiros, ocorreram logo após a proclamação da 

república.  Em dezembro de 1889, dirigentes do Apostolado Positivista entregaram ao governo um 

documento que continha um plano para incorporar à sociedade o proletariado a serviço da 

República, como modelo a ser seguido por todos os empregadores (Cunha, 2000). 

As medidas propostas por esse plano não foram aceitas pelo governo, mas, de certa forma, 

influenciaram o decreto que limitou o emprego de menores nas fábricas da capital federal e na 

transformação do Asilo de Meninos Desvalidos no Instituto de Educação Profissional. Apresentam-

se, na sequência, algumas dessas consequências para a educação profissional (Cunha, 2000). 

O Decreto n°. 722, de 30 de janeiro de 1892, transformou o Asilo de Meninos Desvalidos 

no Instituto de Educação Profissional, agregando a esse a Casa de São José, que era outra entidade 

assistencial pública existente naquele período. Nesses institutos, os indivíduos maiores de 14 anos 

deveriam estudar todos os ofícios ensinados e, depois, conhecer um pouco de cada um desses 

ofícios, escolheriam um para se especializarem, conforme as suas respectivas afinidades. A 



Capítulo I – A expansão da Educação Profissional no Brasil 
 

 59 

principal medida republicana, contudo, aconteceria praticamente uma década depois (Azevedo, 

Shiroma, & Coan, 2012). 

Em 1909, o Brasil passava por uma intensificação em seu processo de industrialização. Ao 

mesmo tempo vivia-se um momento de conflitos de classes exposto por meio de movimentos 

grevistas. Dessa forma, o ensino profissional passa a ser entendido pelas classes dirigentes como 

um instrumento a ser utilizado para a correção de mazelas sociais (Cunha, 2000). 

Três anos antes, pelo Decreto Estadual n°. 787, de 11 de setembro de 1906, o governante 

do estado do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, já havia criado cinco escolas profissionais: três delas 

para o ensino manufatureiro (em Campos, Petrópolis e Niterói) e outras duas para o ensino agrícola 

(em Paraíba do Sul e Resende) (Cunha, 2000). 

Essa ação foi aplicada, três anos depois, aos demais estados pelo então presidente da 

República, Nilo Peçanha (1909-1910), mediante o Decreto n°. 7.566, de 26 de setembro de 1909. 

Por esse decreto, foi criado, em todas as capitais dos estados, exceto no Rio de Janeiro e no Rio 

Grande do Sul, uma Escola de Aprendizes e Artífices. No Rio de Janeiro, o decreto dizia já existir o 

Instituto Profissional Masculino, e, no Rio Grande do Sul, já existia o Instituto Parobé, ambas 

instituições com organização e propósitos semelhantes aos das novas escolas (Azevedo, Shiroma, & 

Coan, 2012).  

Essas escolas profissionalizantes dispunham de prédios, currículos e metodologia didática 

próprios; alunos, condições de ingresso e destinação esperada dos egressos, o que as distinguiam 

das demais instituições de ensino elementar. 

Pode-se entender que a criação dessas escolas originou uma dualidade educacional no 

Brasil: de um lado havia, o ensino voltado para a classe social de maior prestígio e, do outro, o 

ensino voltado para a classe proletária, entendida como desfavorecida da fortuna, e dos meios para 

vencer as dificuldades da vida. Dessa forma, mediante o preparo técnico para o trabalho, conseguir-

se-ia afastá-los da ociosidade, da ignorância, do vício e do crime, ou seja, buscava-se, na 

compreensão do legislador, torná-los cidadãos úteis à Nação (Moura, 2007). 

Como partes integrantes do currículo da escola de aprendizes artífices, foram criados 

cursos primário, para os analfabetos, e outro de desenho, para os alunos que dele precisassem. A 

partir de 1918, esses cursos passaram a ser oferecidos no período diurno, ficando o período 

noturno reservado para os cursos de aperfeiçoamento, destinados aos operários que já se 

encontravam no mercado de trabalho (Cunha, 2000). 
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Tais escolas tiveram seu ápice na década de 1920, quando alcançaram o número máximo 

de alunos e, após esse período, entraram em decadência. A diminuição considerável no número de 

alunos se deu, provavelmente, em virtude das diferenças entre os cursos que eram oferecidos e a 

real necessidade das indústrias da época. Os ofícios que eram ensinados em todas estas escolas 

eram os de marcenaria, alfaiataria e sapataria, ou seja, mais artesanais do que propriamente 

manufatureiros (Cunha, 2000).  

Nesse período, se fortalece no Brasil a nova burguesia industrial em substituição às 

oligarquias cafeeiras, que perderam parte de seu poder quando da crise da agricultura do café nos 

anos 1920 e pela quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929 (Moura, Garcia, & Ramos, 2007).  

Assim, o processo de industrialização e modernização das relações de trabalho e produção 

que se apresentava exigia novas atitudes por parte da camada de dirigentes com relação à 

educação nacional. Como consequências dessas demandas, foram promulgados diversos 

Decretos–Lei para normatizar a educação nacional, que serão apresentados a partir de agora. 

Foi, no período de 1930 a 1945, que a economia brasileira define, claramente, seu foco, 

migrando da atividade agroexportadora para a industrial, assumindo o capitalismo industrial 

nacional, com apoio do Estado. 

Nesse contexto, a partir da Lei n°. 378, de 15 de janeiro de 1937, o governo Getúlio Vargas 

(1937-1945) transforma as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais. O objetivo do 

governo era irradiar no País o ensino profissional em todos os ramos e graus. Em complemento a 

essa ação, tem-se, em 10 de novembro de 1937, a publicação da nova Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil, que definia o ensino profissional como ensino destinado às classes menos 

favorecidas da sociedade, de competência do Estado, mediante a fundação de institutos de ensino 

profissional. O governo Vargas também assegurava benefícios ofertados pelo poder público para as 

indústrias e os sindicatos que criassem escolas de aprendizes para os filhos dos seus operários, 

focando a disponibilização de um exército industrial de reserva para o setor produtivo (Azevedo, 

Shiroma, & Coan, 2012). 

Em seguida, ocorreu a promulgação de um conjunto de decretos que ficou conhecido como 

as Leis Orgânicas da Educação Nacional ou Reforma Capanema, em função do nome do então 
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ministro da educação, Gustavo Capanema6.  

Parte-se, então, para outro período de grande relevância para a educação profissional: 

aquele que antecedeu a vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN. O projeto de Lei começou a tramitar no Congresso Nacional em 1948, portanto na fase de 

redemocratização do país pós Estado Novo, entretanto a Lei n°. 4.024 (a primeira LDBEN) só 

entrou em vigor em 1961 (Moura, Garcia, & Ramos, 2007). 

Assim como havia ocorrido anteriormente, mais uma vez a política educacional refletia os 

conflitos de poder da época, de modo que as discussões acerca da LDBEN ocorreram em meio aos 

interesses divergentes entre os setores populares e populistas que pleiteavam, entre outras coisas, 

a extensão da rede escolar gratuita; e a equivalência entre ensino médio propedêutico e 

profissionalizante, com possibilidade de transferência de um para outro.  De outra forma, a classe 

hegemônica pressionava por uma redução da ação da sociedade política sobre a escola, de forma 

que a educação fosse ministrada, predominantemente, em escolas privadas (Moura, Garcia, & 

Ramos, 2007).  

A LDBEN, resultante desse cenário, buscava atender a todas essas demandas de classes. 

Por um lado, proporcionava a livre atuação da iniciativa privada no campo educacional e, por outro, 

permitia a equivalência entre os cursos de mesmo nível, isto é, aqueles voltados para o ensino 

propedêutico e aqueles voltados para o ensino profissionalizante. Esse fato colocava, formalmente, 

um fim na dualidade de ensino (Moura, Garcia, & Ramos, 2007).  

Tal dualidade, contudo, permaneceria presente nos currículos uma vez que 

“a vertente do ensino voltada para a continuidade de estudos em nível superior e, portanto, 
destinada às elites, continuava privilegiando os conteúdos que eram exigidos nos processos 
seletivos de acesso à educação superior, ou seja, as ciências, as letras e as artes. Enquanto 
isso, nos cursos profissionalizantes, esses conteúdos eram reduzidos em favor das 
necessidades imediatas do mundo do trabalho” (Moura, Garcia, & Ramos, 2007, pp. 13-14).   

Posteriormente, o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) busca um aprofundamento 

das relações entre Estado e economia, uma vez que foi, nesse período, que a indústria 

automobilística desponta como o foco do desenvolvimento da indústria nacional. Dessa forma, o 

planejamento governamental proposto pelo Governo Kubitschek contempla, pela primeira vez, o 

                                                
 
6 

Os principais decretos foram os seguintes: Decreto nº. 4.244/1942 – Lei orgânica do ensino secundário; Decreto nº. 4.073/1942 
– Lei orgânica do ensino industrial; Decreto nº. 6.141/1943 – Lei orgânica do ensino comercial; Decreto nº. 8.529/1946 – Lei 
orgânica do ensino primário; Decreto nº. 8.530/1946 – Lei orgânica do ensino normal e; Decreto nº. 9.613/1946 – Lei orgânica do 
ensino agrícola (Moura, Garcia, & Ramos, 2007). 
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setor de educação, com investimentos de 3,4% dos recursos do que ficou conhecido como Plano de 

Metas do governo. O objetivo, nesse caso, era a formação de profissionais, voltados para as metas 

de desenvolvimento do país. 

De fato, Kubitschek realizou a incorporação e regulamentação do Ensino Industrial, em 16 

de outubro de 1959, mediante o Decreto nº. 47.038. Esse decreto determinava a manutenção do 

ensino industrial como uma parte do ensino médio e, ao mesmo tempo, ratificava a relação de 

cursos até então existentes, classificando-os de duas formas: “cursos ordinários – de aprendizagem 

industrial, industrial básico e industrial técnico – e extraordinários – de qualificação, 

aperfeiçoamento, especialização e de divulgação” (Azevedo, Shiroma, & Coan, 2012, p. 29).  

O período de 1964 a 1980 pode ser caracterizado pela modernização da estrutura 

produtiva realizada a partir de empréstimos feitos junto a alguns organismos internacionais. Em 

1971, tem início a execução do I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (PNDE), voltado 

para programas como o Petroquímico e o de Comunicações, programas esses que demandam a 

implantação de cursos técnicos em áreas afins. 

Na aba desse desenvolvimento, tem-se, entre os anos de 1960 e 1970, a valorização da 

mão de obra formada nas Escolas Técnicas Federais e que era absorvida pelas grandes empresas 

privadas ou estatais. Nesse período, milhares de técnicos eram disponibilizados para mercado de 

trabalho, o que deixou de acontecer em decorrência da recessão ocorrida na década de 1980.  

Tal política, todavia, viria a ser aprimorada mediante a Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 

1971, do governo Médici (1969-1974), que estabelecia a obrigatoriedade da profissionalização no 

2° grau mediante a elaboração de um currículo que buscasse trabalhar as disciplinas de um núcleo 

comum e uma parte diversificada para as habilitações profissionais, e com foco nas demandas do 

mercado de trabalho. 

Apesar da crise do petróleo e da recessão econômica mundial, iniciada em 1973, o Brasil 

optou por continuar impulsionando o crescimento econômico por meio do II PNDE, elaborado para 

o período de 1975 a 1979. Esse período apresentou mudanças na política de educação 

profissional. 

Uma ação estruturante para a Rede de Ensino Profissional, nesse período, foi a 

implementação, por parte do governo Geisel (1974-1979), dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (Cefet’s). Esses centros surgiram da transformação institucional das Escolas Técnicas 

Federais (ETFs) de Minas Gerais, do Paraná e do Rio de Janeiro. A transformação das ETFs em 
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Cefet’s ocorreu mediante a Lei nº. 6.545, de 30 de junho de 1978, que, também, os autorizava a 

organizar e ministrar cursos de curta duração, de Engenharia e de Operação. Com essa medida, o 

governo Geisel acrescentou aos objetivos dos Cefet’s a atuação no ensino superior de graduação e 

pós-graduação, não desconsiderando a necessidade de formação de auxiliares e técnicos industriais 

de nível médio (Azevedo, Shiroma, & Coan, 2012). A partir dessa breve contextualização, é possível 

perceber aspectos de continuidade nas políticas destinadas ao ensino profissionalizante dos vários 

governos, até a década de 1970.  

O cenário apresentado na década de 1980 pode ser caracterizado por um novo desenho da 

economia mundial, agora envolvida em um contexto de globalização com significativas mudanças 

nos processos produtivos referentes às suas formas de gestão e de manutenção. No Brasil, esse 

período ainda traz uma preocupação com a inflação, estagnação do crescimento e perda do 

controle da economia. Dessa forma, a perspectiva de formação de técnicos, em grande escala, já 

não parecia tão relevante.  

As ações desenvolvidas, durante a década de 1980, não avançaram muito, nesse sentido. 

Em um relatório sobre as realizações do governo José Sarney (1985-1990), intitulado “Realizações 

do Ministério da Educação – Período: 85/90”, o governo externaliza sua visão sobre o ensino 

profissional ao declarar que os técnicos são formados para se incorporar aos processos produtivos 

e à prestação de serviços, à população e para atuar como força auxiliar as equipes de pesquisa de 

desenvolvimento tecnológico, atribuindo, dessa forma, um caráter instrumental à formação proposta 

(Azevedo, Shiroma, & Coan, 2012). 

É possível constatar, portanto, a continuação da dualidade entre o ensino profissional e o 

propedêutico, de forma que é possível visualizar a existência de três tipos de ensino distintos no 

Brasil: o artesanal, o manufatureiro e o industrial tendo, cada um, as suas especificidades de 

acordo com as necessidades do contexto histórico. 

Assim,  

“Diante desse quadro, observa-se um acentuado movimento dos filhos da classe média das 
escolas públicas para as privadas na busca de garantir uma formação que lhes permitisse 
continuar os estudos no nível superior. Esse movimento alimenta o processo de desvalorização 
da escola pública estadual e municipal, pois era e continua sendo a classe média que tem 
algum poder de pressão junto às esferas de governo” (Moura, Garcia, & Ramos, 2007, p. 15).   

Como tendência das políticas públicas, a profissionalização obrigatória vai deixando de 

existir, de forma que entre o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, principalmente quando da 
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entrada em vigor de uma nova LDBEN, a Lei nº. 9.394/1996, o ensino profissionalizante de 

segundo grau praticamente não existia no país, exceção feita às Escolas Técnicas Federais – ETF, 

Escolas Agrotécnicas Federais – EAF e em poucos sistemas estaduais de ensino (Moura, Garcia, & 

Ramos, 2007). Na seção seguinte parte-se, então, para discussão acerca desse cenário da 

educação profissional ao longo da década de 1990. 

1.1.3 A educação profissional da década de 1990 aos anos 2000 

Internacionalmente falando, a problemática da formação profissional em nível médio tem 

sido tratada de três formas básicas (Wermelinger, Machado, & Amâncio Filho, 2007, p. 217):  

“1) como um sistema que se caracteriza por abrigar dois processos de formação 
independentes, não equivalentes: um que prepara o indivíduo para prosseguir os estudos em 
nível mais elevado e, outro, que o prepara para ingressar no mundo do trabalho ao término do 
curso realizado;  
2) como um sistema que oferece uma grande variedade de cursos, sendo que todos eles 
permitem avançar a um nível mais elevado de ensino;  
3) como um sistema que propõe uma educação geral com ênfase na ciência e na tecnologia e uma 
educação profissional complementar”. 

Antes disso, contudo, convém mencionar algumas ações que visam ao fortalecimento da 

educação profissional no sistema federal de ensino. Entre as tentativas governamentais mais 

recentes para a definição de uma política para a Educação Profissional, têm-se algumas propostas 

do governo Itamar Franco, mediante a publicação da Lei nº. 8.948, de 8 de dezembro de 1994, 

que instituiu o Sistema e o Conselho Nacional de Educação Tecnológica, assim como promoveu a 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional, por meio de uma ação que remontava uma 

proposta do governo Geisel, ou seja, a transformação de todas as ETFs da época em Cefet’s. 

Buscava-se, aqui, a expansão da oferta de Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) e, assim, obter 

uma força de trabalho qualificada e demandada pelo sistema produtivo (Frigotto & Ciavatta, 2003).  

Tratava-se de uma política que atribuía um maior status ao ensino industrial que, agora, 

tinha a condição de educação profissional tecnológica de nível superior. A intenção era oferecer ao 

mercado um profissional intermediário entre o técnico de nível médio e o de nível superior, além 

das habilidades, necessárias para utilizar as tecnologias daquela época.  

Essa proposta do governo Itamar recebeu influência de dois documentos publicados pela 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e pela Oficina Regional para a 

Educação na América Latina e no Caribe (Orealc), que propunham realizar, nos países da América 

Latina e Caribe, uma ampla reforma educacional. Ratifica-se, aqui, uma adequação da educação às 
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demandas do capitalismo dissimulada em argumentos que tratam do atendimento às questões 

sociais, e que serviu de base para a decisão do governo Itamar de criar um Sistema e um Conselho 

Nacional de Educação Tecnológica visando à resolução de problemas econômicos e sociais pela 

educação.  

As concepções sistematizadas por esses documentos demonstram intenções político-

ideológicas para Educação nos países não desenvolvidos, desvendando a tentativa de manutenção 

da hegemonia das elites do capital. Depreende-se daqui uma proposta que dizia respeito ao 

fortalecimento da dualidade educacional entre o ensino voltado para as elites e aquele voltado para 

as classes mais pobres.  Tal proposta foi mantida na inércia e, somente, voltou à pauta de 

discussões nas políticas do governo Luiz Inácio “Lula” da Silva (2007-2011), que criou os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), alegando tratar-se da formulação de uma nova 

institucionalidade (Frigotto, Ciavatta, & Ramos, 2005), conforme será discutido mais à frente neste 

capítulo. 

A Lei nº. 9.394, considerada a nova LDBEN, sancionada em 20 de novembro de 1996, 

possuía um capítulo específico para a Educação Profissional, separado da Educação Básica. Nesse 

capítulo, buscava-se superar o preconceito para com a educação profissional existente nas 

legislações anteriores. Esperava-se que, partindo de uma intervenção social crítica e qualificada, 

conseguir-se-ia favorecer a inclusão social e democratização dos bens sociais de uma sociedade. 

Além disso, essa lei ainda define o sistema de certificação profissional que permite o 

reconhecimento das competências adquiridas fora do sistema escolar (MEC, 2009). 

A constituição do Sistema e do Conselho Nacional de Educação Tecnológica arquitetada por 

Itamar Franco apenas foi posta em prática no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-

2003), pelo artigo 66 da Lei nº. 9.649/1998 que revogou os artigos 1º, 2º e 9º da Lei nº. 

8.948/1994, apontando a forma como o governo iria atuar em relação à educação brasileira. Por 

meio da Lei nº. 9.649/1998 o governo FHC encaminhava a educação profissional tecnológica como 

de competência do MEC, porém não disponibilizava a estrutura necessária ao funcionamento dos 

CSTs, assim como outros objetivos que haviam sido definidos para os Cefet’s pelo governo Itamar, 

como foi o caso do seu Decreto nº. 2.208, de 17 de abril de 1997 (Frigotto, 2000). Veio, então, o 

Decreto nº. 2.208/1997 que regulamentou a educação profissional e criou o Programa de 
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Expansão da Educação Profissional – Proep, a partir de convênio com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)7. 

Considerando o quantitativo de normas produzidas pelos governos brasileiros, durante os 

anos 1990, com vistas à regulamentação da Educação Profissional, torna-se relevante fazer alguns 

apontamentos. O primeiro deles refere-se ao Decreto nº. 2.208/1997, que tratava desse tipo de 

educação como forma de atender a reivindicações do mercado. Esse Decreto definiu que a 

educação profissional seria ofertada em articulação com o Ensino Médio que já estava instituído, de 

forma que apresentava uma perspectiva fragmentada em relação à educação regular, à qual 

poderia estar articulada.  

Esse Decreto nº. 2.208/1997 regulamenta a LDBEN em seus artigos 30 a 42 (Capítulo III 

do Título V), dispondo dos seguintes objetivos para a educação profissional (MEC, 2004, p. 31):  

“a) formar técnicos de nível médio e tecnólogos de nível superior para os diferentes setores da 
economia;  
b) especializar e aperfeiçoar o trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos; e  
c) qualificar, requalificar e treinar jovens e adultos com qualquer nível de escolaridade, para a 
sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho”. 

O mesmo decreto ainda discorre sobre três níveis de escolaridade: o básico, destinado à 

maioria dos trabalhadores, jovens e adultos, independentemente de escolaridade anterior; o técnico, 

voltado aos matriculados ou egressos do ensino médio; e o tecnológico, que diz respeito aos cursos 

em nível superior na área tecnológica, sendo esses voltados para os egressos de nível médio e/ou 

técnico (MEC, 2004). Assim, no que se refere ao segundo nível de escolaridade proposto pelo 

Decreto, o aluno teria a opção de cursar o ensino técnico de forma concomitante ao curso médio 

ou, após sua conclusão, de forma subsequente ao curso médio.  

A publicação do Decreto Federal nº. 2.208/1997 foi seguida por uma série de instrumentos 

normativos provenientes do poder executivo nacional e que deram um formato para a reforma da 

educação profissional, quais sejam: Portaria/MEC nº. 646/1997, Portaria/MEC nº. 1.005/1997, 

Portaria MEC/MTb nº. 1.018/1997 e Lei nº. 9.649/1998 (MEC, 2004). 

Os instrumentos normativos, citados no parágrafo anterior, estabeleceram, de forma mais 

evidente, uma separação entre o ensino médio e profissional, criando sistemas e redes distintas 

                                                
 
7 

O Decreto nº. 2.208/1997 serviu de suporte jurídico para vários programas voltados para a educação profissional, tais como: o 
Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e, 
posteriormente, o Plano Nacional de Qualificação (PNQ). 
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para esses diferentes tipos de ensino, o que acaba por caracterizar uma estrutura dualista e 

segmentada da educação profissional que se arrasta desde o período do império. 

No período entre 1995 e 2002 o governo brasileiro pôs em prática, portanto, algumas 

reformas que objetivavam imprimir mais flexibilidade, qualidade e produtividade para a área de 

educação. No que tange às propostas para a educação profissional, percebe-se o desenvolvimento 

de atividades que buscavam oferecer uma formação geral e polivalente, voltada ao mercado, em 

prejuízo de uma formação humana.  Identificam-se, assim, indícios de uma política educacional 

subordinada ao economicismo e às determinações do mercado.   

Pautado nessas discussões, em 2003, o MEC anuncia a realização do Seminário Nacional 

de Educação Profissional: Concepções, Experiências, Problemas e Propostas, ressaltando que o 

Estado tinha responsabilidade indutora na área da educação, da ciência e da tecnologia. Na 

apresentação dos anais desse Seminário, declara-se que seria preciso encontrar um novo 

ordenamento educacional, com vistas a garantir, de fato, melhorias nas situações vulneráveis a que 

o País estaria sujeito, assim como para diminuir a pobreza de grande parte da sociedade brasileira. 

Percebe-se, portanto, a mesma preocupação governamental existente desde o período do império, 

qual seja, a educação profissional, e agora também tecnológica (EPT), como solução para os 

“desvalidos da fortuna” ou como cura dos males sociais (Frigotto, Ciavatta, & Ramos, 2005). 

O governo Lula manteve, então, determinados pressupostos do Decreto nº. 2.208/1997 

que interessavam aos empresários do setor educacional e dos segmentos produtivos. Esse governo 

também manteve a noção de competência, oriunda de um contexto empresarial ancorado numa 

gestão por resultados, foco de um modelo gerencialista que ainda será abordado neste capítulo, 

distante do que deveria ser a preocupação central do processo educativo, a perspectiva 

emancipadora (Azevedo, 2011), presentes nas teorias da educação voltadas para o conflito e para a 

mudança das relações de poder existentes na sociedade. 

Em abril de 2004, a partir de uma nova composição de forças políticas no Ministério de 

Estado da Educação, foi lançado o documento Políticas Públicas para a Educação Profissional e 

Tecnológica que defendia a criação de um Subsistema Nacional de EPT, subordinado ao Sistema 

Nacional de Educação, visando apresentar uma nova política pública para a EPT que estivesse 

compromissada com a redução das desigualdades sociais, com o desenvolvimento socioeconômico, 

com a vinculação à educação básica e a uma escola pública de igualdade. Além disso, pretendia-se 
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reestruturar o sistema público de ensino médio técnico e, ao mesmo tempo, valorizar os 

profissionais de EPT. 

Nesse mesmo documento, o governo apresenta os rumos da educação profissional no 

Brasil, visando romper “com um modelo que preconizava a solução conciliatória entre os objetivos 

de preparar para o prosseguimento de estudos e a formação para o trabalho” (Berger Filho, 1999, 

p. 91). 

Então, para atender ao disposto no Decreto nº. 5.154 de 2004, as escolas voltaram a 

oferecer a educação profissional e o ensino médio, de forma integrada. Esse Decreto, apesar de 

buscar superar problemas de uma prática pedagógica colocada por políticas anteriores, não 

contemplou aspectos importantes para superar a dualidade que marca o ensino médio-técnico.  

Percebe-se, no conceito acima, a intenção de o governo superar aquele tipo de ensino 

denominado de EPT, mediante uma reestruturação no sistema educacional vigente. Tal 

intencionalidade, contudo, não chegou a ser materializada, uma vez que, apesar das propostas do 

Decreto nº. 5.154,11 em 23 de julho de 2004, esse mesmo Decreto, de acordo com Azevedo 

(2011), foi reescrito nas mesmas bases do Decreto nº. 2.208/1997, mantendo a EPT alinhada aos 

segmentos econômicos e produtivos, isto é, negando uma educação tecnológica emancipadora.  

Assim, pode-se dizer que as políticas de Educação Profissional, formuladas a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, ou seja, a partir do segundo período de 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e durante o governo do presidente Luís 

Inácio “Lula” da Silva, ainda estão ancoradas na perspectiva de inserção dos sujeitos no mundo do 

trabalho mediante a qualificação profissional. 

Por fim, apresenta-se no quadro 2, a seguir, o apanhado da legislação governamental 

brasileira acerca das propostas colocadas para a educação profissional.  
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Quadro 2 - Ações/normas legais governamentais que impulsionaram a educação profissional 
brasileira 

 

Governo 
Documento legal ou 

Medida legal 
Data Objetivo ou influência sobre a Educação Profissional 

Dom João 
(1808-
1821) 

Criação do Colégio das 
Fábricas 

1809 Ensino de Ofícios 

Dom Pedro 
2º (1831-
1889) 

Criação das Casas de 
Educandos Artífices, 
 

1840-1856 Formação de Artífices 

Nilo 
Peçanha 
(1909-
1910) 

Decreto nº. 7.566 1909 Expansão do Ensino de Artífices 

Getúlio 
Vargas 
(1930-
1945) 

Constituição de 1937 1937 
Responsabiliza o Estado e a indústria, no caso dos 
filhos de seus trabalhadores, pelo Ensino Profissional 

Decreto-Lei nº.  4.048 1942 Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
Decreto-Lei nº.  4.073 1942 Lei Orgânica do Ensino Industrial 

Decreto-Lei nº.  4.127 1942 

- Transforma Escolas de Aprendizes e Artífices em 
Escolas Industriais e Técnicas. 
- Institui a Rede Federal de estabelecimentos de 
ensino industrial, composto por: escolas técnicas, 
industriais, artesanais e de aprendizagem. 

Juscelino 
Kubitscheck 
(1956-
1961) 

Decreto nº. 47.038 1959 
- Regulamenta o Ensino Industrial. 
- (Re)estrutura a Rede Federal, com: a) Escola 
Técnica; e b) Escola Industrial 

João 
Goulart 
(1961-
1964) 

Lei nº. 4.024 (LDBEN) 1961 

- Mantém a dualidade estrutural: 
- Artigo 51: ensino de ofícios no interior das 
empresas industriais e comerciais; 
- Artigo 104: cursos experimentais – Engenharia 
Operacional. 

Artur da 
Costa e 
Silva 
(1967-
1969) 

Lei nº.  5.540 1968 
Artigos 18 e 23: cursos de terceiro grau mais 
práticos, mais curtos, flexíveis e intensivos para o 
mercado. 

Decreto-Lei nº. 547 1969 
Credenciar ETF a organizar e manter cursos 
superiores de curta duração. 

Emílio G. 
Médice 
(1969-
1974) 

Lei nº.  5.692 1971 
- Reduzir a demanda pelo ensino superior; 
- Formar profissional já no 2º grau. 

Ernesto 
Geisel 
(1974-
1979) 

Lei nº.  6.545 1978 

Expansão dos cursos superiores de curta duração 

José Sarney 
(1985-
1990) 

Lei nº.  7.863 1989 

Itamar 
Franco 
(1992-
1995) 

Lei nº.  8.670 1993 Expansão de ETFs e EAFs 
Lei nº.  8.711 1993 Expansão dos cursos superiores de curta duração 

Lei nº.  8.948 1994 
- Cria o Sistema Nacional de Educação Tecnológica; 
- Expande a Rede Federal de Educação Tecnológica. 
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Governo 
Documento legal ou 

Medida legal 
Data Objetivo ou influência sobre a Educação Profissional 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 
(1995-
2003) 

Lei nº. 9394 20/12/1996 

O Capítulo III (artigos 39 a 42) trata da educação 
profissional, considerando, entre outros aspectos, 
que “será desenvolvida em articulação com o ensino 
regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada, em instituições especializadas ou no 
ambiente de trabalho”. 

Decreto nº. 2.208 17/04/1997 

- Regulamenta os artigos da LDBEN que tratam da 
educação profissional; 
- estabelece os níveis básico, técnico e tecnológico 
da educação profissional; 
- impede a oferta integrada do ensino médio com a 
educação profissional técnica; 
- normatiza a dicotomia educação geral versus 
educação profissional. 

Portaria MEC nº.  1.005 10/09/1997 
Implementa o Programa de Reforma da Educação 
Profissional – Proep. 

Decreto nº.  2.406 27/11/1997 
Regulamenta a Lei Federal nº 8.948/1994 (trata da 
transformação das escolas técnicas e agrotécnicas 
federais em Cefet). 

Parecer CNE/CEB nº. 16 22/12/1999 
Institui as Diretrizes Curriculares da Educação 
Profissional de Nível Técnico. 

Resolução CNE/CP nº. 03 18/12/2002 
Institui as Diretrizes Curriculares da Educação 
Profissional de Nível Tecnológico. 

Luiz Inácio 
Lula da 
Silva (2003-
2011) 

Decreto nº. 5.154 23/07/2004 

- Regulamenta o § 2º do artigo 36 e os arts. 39 a 41 
da Lei nº.  9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e dá outras providências (revoga o Decreto 
nº 2.208/1997). 
- Mantém a normatização da dualidade estrutural. 

Decreto nº. 5.224 01/10/2004 
Dispõe sobre a organização dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica e dá outras providências. 

Decreto nº. 5.225 01/10/2004 
Dispõe sobre a organização do ensino superior 
(define os Cefet’s como instituições de ensino 
superior). 

Homologação do Parecer 
CNE/CEB nº. 14 

05/10/2004 
Autoriza as escolas agrotécnicas federais a ofertarem 
cursos superiores de tecnologia, em caráter 
experimental. 

Resolução CNE/CEB nº. 
01 

03/02/2005 

Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação para 
o Ensino Médio e para a Educação Profissional 
Técnica de nível médio às disposições do Decreto nº. 
5.154/2004. 

Medida Provisória nº. 251 14/06/2005 Institui o Projeto Escola de Fábrica. 

Decreto nº. 5.478 24/06/2005 

Institui, no âmbito das instituições federais de 
educação tecnológica, o Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja). 

Decreto nº. 6.095 2007 
- Cria o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IF). 
- Mantém a Rede Federal de Educação Tecnológica. 

Lei nº. 11.892 2008 
- Institui a Rede Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia. 
- Cria os IFs. 

Fonte: Adaptado de Azevedo (2011) com inserção da coluna “Governo” e dos anos de 2007 e 2008. 
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Apresentada essa conjuntura, parte-se agora para uma reflexão acerca da nova 

institucionalidade adquirida pela rede de educação profissional no Brasil a partir da criação e 

expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

1.1.4 A expansão dos Institutos Federais de Educação Profissional 

Pode-se considerar que a rede federal de educação profissional teve início, no ano de 1909, 

pelo Decreto nº. 7.566, do Presidente Nilo Peçanha, conforme mencionado anteriormente nesse 

capítulo. Como forma de atender às demandas de uma ordem econômica e política, foram criadas 

19 Escolas de Aprendizes Artífices, que serviram de alicerce para a rede federal que culminou nas 

Escolas Técnicas e, posteriormente, nos Cefet’s. No final da década de 1930, as Escolas de 

Aprendizes Artífices foram substituídas pelos chamados Liceus Industriais. A proposta de atuação 

institucional, no entanto, continuava a mesma. Na década de 1940, tem-se a criação das Escolas 

Industriais e Técnicas, que substituíra os Liceus, e cujo objetivo era a formação profissional em nível 

equivalente ao do secundário. Anos mais tarde, em 1959, essas Escolas Industriais e Técnicas 

passaram a condição de Escolas Técnicas Federais, sendo classificadas com autarquias. Durante o 

período dos governos militares, mais especificamente em 1978, três delas foram transformadas em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet’s): Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais 

(Otranto, 2010).  

Em 2005, com a publicação da Lei nº. 11.195, ocorre o lançamento da primeira fase do 

Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e, atrelado a ela, a 

construção de 64 novas unidades de ensino. Também nesse ano, em 7 de outubro de 2005, foi 

publicada a Lei nº. 11.184, que transformava o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 

(Cefet-PR) em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), definindo finalidades e 

objetivos para essa nova institucionalidade. Não ficou evidenciado, na época, se tal transformação 

(do Cefet-PR em UTFPR) estava relacionada a uma política de governo a ser estendida aos outros 

Cefet’s na Rede Federal de Educação Tecnológica (Otranto, 2011). 

O que se pode observar, a partir dessa ação governamental, foi certa insatisfação na Rede 

Federal de Educação Profissional, mais especificamente daqueles ligados à defesa da educação 

técnica de nível médio. Temia-se que essa ação poderia levar ao fim dos cursos técnicos de nível 

médio ofertados na Rede, implicando, assim, uma falta desses profissionais para o sistema 

produtivo (Otranto, 2011).  
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Aliado a isso, se tinha, na proposta político-educacional-financeira do Banco Mundial 

(agência internacional que financiaria tais transformações), o incentivo à criação de instituições de 

educação superior com custos inferiores aos das universidades. Dessa forma, no que se refere aos 

cursos superiores de tecnologia, destaca-se o entendimento, por parte do Banco, de que esses 

cursos seriam mais flexíveis e, ao mesmo tempo, mais integrados ao sistema produtivo, e de menor 

custo que o curso universitário tradicional.  

Com base nesse cenário, o governo recuou na intenção de transformar Cefet’s em UTF, 

argumentando que a proposta da UFT é atuar de forma muito similar à das universidades federais, 

e isso não seria prioridade na política de educação profissional técnica e tecnológica da atualidade. 

Isso desencadeou a insatisfação de outro grupo de interesse no interior dos Cefet’s. Esse grupo, por 

sua vez, vislumbrava a verticalização de suas atividades acadêmicas, assim como a implantação de 

cursos de pós-graduação a partir de uma ótica educacional diferente daquela praticada pelas 

Universidades Federais. 

Para resolver tais discordâncias, o governo edita mais um Decreto, nº. 6.095, em 24 de 

abril de 2007, que “estabelece diretrizes para o processo de integração de instituições federais de 

educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia - IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação Tecnológica”. A forma de estruturação 

do IF pressupõe a otimização dos custos e um maior controle da nova instituição por parte do 

governo. 

A discussão acerca da nova atitude do governo trata da diferença entre a educação 

praticada na UTF, a educação tecnológica, e aquela a ser praticada nos IFs, a Educação Profissional 

e Tecnológica, retomando o tipo de ensino praticado anteriormente. Pode-se perceber, portanto, 

uma estreita articulação com os setores produtivos, principalmente na proposta de geração e 

adaptação de soluções técnicas e tecnológicas, e na oferta formativa, em benefício dos arranjos 

produtivos locais. 

O Decreto nº. 6.095/2007, todavia, não foi aceito pelos membros do Concefet (Conselho 

Nacional dos Centros Federais de Educação Tecnológica) sob a justificativa de que, além de vincular 

o orçamento das autarquias à oferta de cursos técnicos de nível médio, mantinha os mesmos 

objetivos previstos para os novos Cefet’s (Azevedo, 2011).  

Ademais, verificam-se outras críticas a essa decisão governamental no que diz respeito à 

condução do processo de criação dos IFs. Primeiro, argumenta-se que o Decreto nº. 6.095/2007 
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foi editado sem que existisse uma lei para ampará-lo; segundo, critica-se o fato de o governo haver 

lançado um edital de adesão a essa nova institucionalidade, o IF, a reboque de uma expectativa de 

investimento indireta, uma vez que os recursos previstos estavam voltados para a expansão da 

educação profissional, e não necessariamente com o investimento nas autarquias em 

funcionamento; terceiro, com a publicação desse Decreto, o governo tentava conter a perspectiva 

política dos Cefet’s em se tornar Universidade Tecnológica, que se explicará mais adiante (Azevedo, 

2011). 

Em 29 de dezembro de 2008, o governo publica a Lei nº. 11.892, instituindo a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e criando os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Para tanto, foram necessários alguns ajustes no Decreto nº. 

6.095/2007, tais como a alteração na forma de garantir que as novas autarquias ofertassem o 

percentual mínimo de 50% de suas matrículas totais com a oferta de cursos técnicos de nível 

médio.  Além disso, visando se harmonizar com o Concefet, o governo cedeu à reivindicação de 

ofertar cursos de bacharelado e engenharia, assim como cursos de pós-graduação stricto sensu, 

mestrado e doutorado, tudo, porém, no âmbito da vigente EPT proposta pelo governo (Otranto, 

2011). Ou seja, de forma geral, percebe-se que não houve avanço significativo em relação à EPT, 

praticada na década de 1990. 

Antes disso, todavia, a primeira fase da expansão do número de escolas federais de 

educação profissional e tecnológica foi iniciada ainda em 2006. Seu foco voltava-se para os estados 

ainda desprovidos dessas instituições, sendo os cursos articulados com as potencialidades locais de 

geração de trabalho (MEC, 2010). 

Na segunda fase da expansão, iniciada em 2007, estava prevista a implantação de 150 

novas unidades de ensino, totalizando a criação de 180 mil vagas ofertadas na educação 

profissional e tecnológica. Com isso, projetava-se uma rede federal de educação profissional 

perfazendo, até 2010, um total de 354 unidades, 500 mil matrículas (MEC, 2010), cobrindo todas 

as regiões do país, e oferecendo cursos de qualificação, de ensino técnico, superior e de pós-

graduação, sintonizados com as necessidades de desenvolvimento local e regional conforme figura 

1 a seguir.  
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Figura 1- Expansão da Rede Federal até 2010 

Fonte: (MEC, 2009). 

Até o final de 2008, essa rede federal contava com 36 Escolas Agrotécnicas, 33 Cefet’s 

com suas 58 Unidades de Ensino Descentralizadas (Uned’s), 32 Escolas Vinculadas e uma 

Universidade Tecnológica Federal e uma Escola Técnica Federal.  

Em 30 de dezembro de 2008, foi publicada a Lei nº. 11.892, que criou 38 Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Tal lei instituía uma nova rede para agregar as 

instituições de educação profissional: a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, inserida no sistema federal de ensino, e vinculada ao Ministério da Educação. As 

instituições, integrantes dessa rede, eram estas: Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – Institutos Federais; Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; Centros 

Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet-RJ e de Minas Gerais – Cefet-

MG; e mais as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais (Otranto, 2010). Essa rede 

está assim distribuída (Figura 2): 
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Figura 2 - Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

Fonte: MEC (2013). 

Para uma comparação sobre o que compete a cada uma dessas institucionalidades, 

apresenta-se, no quadro 3, um paralelo entre os objetivos traçados pelo governo para os Cefet’s, 

para UTF (UTFPR) e para os IFs (Azevedo, 2011). 

Quadro 3 - Comparativo entre os objetivos do Cefet, da UTF e do IF 
 

 Cefet UTF IF 

Educação 
Continuada 

Ofertar educação continuada, 
visando à atualização, ao 
aperfeiçoamento e à 
especialização de profissionais 
na área tecnológica 

Mesmo objetivo, mas agora voltado 
para todos os níveis de ensino, nas 
áreas da educação tecnológica. 

Ofertar cursos e programas 
de formação continuada de 
trabalhadores e de 
educação profissional e 
técnica de nível médio. 

Ministrar cursos de formação 
inicial em todos os níveis e 
modalidades de ensino 

(Não previsto) 

Ministrar cursos de 
formação inicial em todos 
os níveis de escolaridade, 
nas áreas da educação 
profissional e tecnológica 

Educação 
de Jovens e 
Adultos 

Ministrar educação de jovens 
e adultos 

(Não previsto) 
Ofertar Educação de 
Jovens e Adultos 

Ensino 
Médio 

Ministrar ensino médio, 
observada a demanda local e 
regional e as estratégias de 
articulação com a educação 
profissional técnica de nível 
médio  

Ministrar cursos técnicos 
prioritariamente integrados ao ensino 
médio, visando à formação de 
cidadãos tecnicamente capacitados, 
verificadas as demandas de âmbito 
local e regional  

Ministrar educação 
profissional técnica de nível 
médio, prioritariamente em 
cursos e programas 
integrados ao ensino 
regular 
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 Cefet UTF IF 

Educação 
Superior de 
Graduação 
e de Pós- 
Graduação 

Ministrar ensino superior de 
graduação e de pós-graduação 
lato sensu e stricto sensu, 
visando à formação de 
profissionais e especialistas 
na área tecnológica 

Ministrar cursos de graduação e pós-
graduação, visando à formação de 
profissionais para as diferentes áreas 
da educação tecnológica 

Ministrar ensino superior 
de graduação e de pós-
graduação lato sensu e 
stricto sensu, visando a 
formação de profissionais 
para as diferentes áreas da 
educação profissional e 
tecnológica 

Formação 
Pedagógica 

Ministrar cursos e programas, 
nas áreas científicas e 
tecnológicas 

Ministrar cursos e programas com 
vistas à formação de professores e 
especialistas para as disciplinas nos 
vários níveis e modalidades de ensino 
de acordo com as demandas de 
âmbito local e regional 

Ministrar cursos e 
programas com vistas à 
formação de professores 
para a educação básica, de 
acordo com as demandas 
de âmbito local e regional 

Pesquisa Realizar pesquisas aplicadas  Realizar pesquisa 
Realizar pesquisas 
aplicadas 

Fonte: Adaptado de Azevedo (2011, pp. 195-198). 
 

Alguns Centros Federais de Educação Tecnológica não aceitaram a proposta de 

transformação em IF. Parte dos Cefet’s haviam adquirido tal condição em 1997, quando do Decreto 

nº. 2.406. Pouco antes disso, em 2004, o Decreto nº. 5.225, já havia elevado essas instituições à 

condição de instituições de educação superior. Existia, contudo, a expectativa de que essas 

instituições chegassem a ser uma universidade tecnológica, a exemplo do que havia acontecido 

com o Cefet do Paraná (Otranto, 2013).  

Os Cefet’s de Minas Gerais e Rio de Janeiro continuaram tentando a transformação em 

Universidade Tecnológica e, por esse motivo, não aderiram à proposta do IF. O argumento utilizado 

era de que haviam adquirido à condição de Cefet juntamente com o do Paraná, em 1978, e que 

apresentavam os requisitos básicos necessários para a transformação em universidade, uma vez 

que oferecem vários cursos superiores e contam com corpo docente altamente qualificado 

(mestrado e doutorado), desenvolvendo importantes pesquisas no campo técnico e tecnológico 

(Otranto, 2013).  

Os demais Cefet’s resolveram optar pela mudança, pois perceberam nela uma forma de 

proporcionar a todas as instituições denominadas Cefet’s iguais condições de crescimento e 

reconhecimento, visto que, antes, existiam diferentes formas de funcionamento para diferentes 

Cefet’s. Muitas dessas instituições ainda não tinham, sequer, incorporado inovações, advindas com 

a legislação de 2004 (Decretos nº. 5.224 e nº. 5.225), que as levou à condição de instituições de 

educação superior (Otranto, 2013).  
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É válido destacar que, entre as instituições integrantes da Rede então existente, os Cefet’s 

são os que poderiam sentir-se mais à vontade dentro do novo modelo, por já contarem, em sua 

grande maioria, com as condições exigidas pela legislação: oferecer os três níveis de ensino, 

desenvolver pesquisa e extensão e corpo docente de maior qualificação (Otranto, 2013).  

Os IFs deveriam, pois, orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, a partir de mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural.  

O modelo dos Institutos Federais surge, então, como uma autarquia de regime especial de 

base educacional humanístico-técnico-científica. É uma instituição que articula a educação superior, 

básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional 

e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino (MEC, 2010). 

A missão institucional dos IFs deve, no que trata da relação entre educação profissional e 

trabalho, orientar-se pelos seguintes objetivos (MEC, 2009, p. 8):  

“Ofertar educação profissional e tecnológica, como processo educativo e investigativo, em 
todos os seus níveis e modalidades, sobretudo de nível médio; orientar a oferta de cursos em 
sintonia com a consolidação e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais; estimular a 
pesquisa aplicada, a produção  cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo, apoiando 
processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, especialmente a partir de 
processos de autogestão”.  

Quanto à relação entre educação e ciência, o Instituto Federal deve (MEC, 2009, p. 8): 

“Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, voltado à investigação 
empírica; qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino do ensino de 
ciências nas escolas públicas; oferecer programas especiais de formação pedagógica inicial e 
continuada, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas 
áreas de física, química, biologia e matemática, de acordo com as demandas de âmbito local e 
regional, e oferecer programas de extensão, dando prioridade à divulgação científica”. 

Assim, para se analisar o processo de institucionalização e expansão na rede federal de 

educação profissional por meio dos IFs, é necessário, antes de tudo, entender que a educação 

profissional está historicamente relacionada a uma educação para os trabalhadores, podendo ser 

representada mediante dois extremos: de um lado, a educação de alunos para o conhecimento das 

bases científicas e das técnicas envolvidas no trabalho moderno e, do outro, o “adestramento” a 

certa habilidade de produção, implicando uma alienação do processo produtivo, conforme já 

destacava Correia (1998), quando se referia ao modelo taylorista-fordista de produção. 
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Percebe-se, portanto, que a criação e a expansão dos IFs ocorreram segundo a ótica de 

políticas (neo)liberais e controladas por um modelo de administração gerencialista, cujo foco está 

no alcance de metas e obtenção de resultados para satisfazer as demandas do mercado de 

trabalho. Dessa forma, discute-se, na seção seguinte, o contexto gerencial que envolve a Rede 

Federal de Educação Profissional. 

1.2   O gerencialismo na Rede Federal de Educação Profissional 

Durante a década de 1970, tanto os países desenvolvidos quanto aqueles em 

desenvolvimento, entre os quais, se encontrava o Brasil, passaram por uma redefinição do papel do 

Estado, principalmente na área social. Nesse período, ocorreram mudanças na economia global, ao 

mesmo tempo que políticas de cunho (neo)liberal passaram a ser implementadas por vários países.  

Tal período foi iniciado com uma grande crise econômica global ocasionada pelo choque do 

petróleo em 1973. Assim, à medida que a crise se agravava, o Estado não conseguia arcar com os 

gastos sociais, e os contribuintes começavam a expressar insatisfação com a forma de gestão do 

Estado. Era questionada, portanto, a viabilidade do Estado de bem-estar social (Welfare State). O 

Estado, com isso, iria afastar-se de seu papel mediador das relações entre o trabalho e o capital, 

aliando-se ao capital (Burbules & Torres, 2004). 

Para contextualizar a crise do Welfare State, é possível citar três aspectos: político-

econômico, social e organizacional. O aspecto político-econômico estaria relacionado à dualidade 

existente entre o capitalismo e o livre mercado, de um lado, e o socialismo e a provisão do público 

via Estado, do outro. O aspecto social corresponde à percepção do Estado social como pré-requisito 

para a garantia do trabalho assalariado, do pleno emprego, dos benefícios e garantias sociais, e dos 

serviços públicos. A criação e a manutenção desse modelo de Estado necessitam de um formato 

organizacional adequado à representatividade do povo. Tal estrutura organizacional, correspondente 

ao terceiro aspecto, foi organizada por um modo de administração com enfoque burocrático 

(Hypolito, 2005b). 

Além disso, outras características do período também contribuíram para o surgimento do 

Estado gerencial, tais como a  globalização da economia e a nova divisão internacional do trabalho; 

a diminuição dos conflitos capital-trabalho, principalmente por causa do desemprego e do 

subemprego; e a mudança de um rígido modelo fordista de produção para um modelo baseado na 

flexibilidade da produção (Burbules & Torres, 2004). 
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A partir desse contexto, esse modelo de Estado passou a ser criticado em virtude dos 

custos econômicos do bem-estar social, da excessiva taxação individual e corporativa e dos altos 

gastos para sustentar a burocracia estatal. Assim, é que se apresentava uma situação adequada 

para  a proposição de um novo modelo de administração pública: o modelo gerencial (Hypolito, 

2005b). Esse modelo transformaria o modelo burocrático então vigente. 

Importa salientar que, segundo Du Gay (2005), as formas de gestão pós-burocráticas 

equivalem, apenas, a uma metáfora ou retórica discursiva, uma vez que não apresentam grandes 

alterações no modo de agir organizacional, seja com relação à abolição do controle central, ou da 

hierarquia. Assim, seria precipitado afirmar que a adoção de práticas gerencialistas implicaria o fim 

das burocracias.  

Mesmo assim, algumas alterações ocorriam no âmbito da administração pública. O Estado 

passa a ser designado com uma nova organização política que atua como articuladora e integrante 

de um conjunto híbrido de fluxos e redes que envolvem, de forma interdependente, aspectos 

estatais e não estatais, nacionais e globais (Santos, 1998). Essa atuação híbrida, conforme Afonso 

(2001), não significa, necessariamente, a diminuição do seu poder de intervenção. O autor afirma 

que a implementação de políticas educativas de cunho liberalista, em alguns casos, demonstram 

um desequilíbrio a favor do Estado e em detrimento do livre-mercado.  A justificativa para tal estaria 

na nova forma de atuação do Estado, que, ao mesmo tempo que deve atuar de forma limitada 

(Estado mínimo), também deve agir de maneira “forte” enquanto mecanismo de coerção e controle 

social. 

Para lidar com esse cenário, foi iniciada, no Brasil, uma reforma do Estado, ainda no 

governo Collor (1990-1992). Essa reforma, no entanto, apenas foi concretizada no primeiro governo 

de Fernando Henrique Cardoso, em 1995 (Arruda, 2005). 

Assim, é que se propôs uma agenda de reformas que objetivava desenvolver novas formas 

de resolução da crise então existente. Tal agenda, no âmbito da política social, focava em algumas 

proposições. Primeiramente, o objetivo era rever as áreas de atuação das esferas pública e privada, 

pela redução da atuação do Estado na esfera de bens e serviços de natureza social (Barone, 1999).  

Nesse sentido, o Estado teria a incumbência de atuar junto aos grupos sociais 

impossibilitados de responder às ofertas de mercado para o provimento desses serviços. Em 

segundo lugar, a oferta pública de serviços seria voltada para a qualificação simplificada e de baixo 

custo visando assegurar mais abrangência e eficiência na relação custo/benefício. Por fim, em 
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terceiro lugar, tem-se o estímulo à privatização por meio do fomento à atuação do mercado em 

áreas antes exclusivas de atuação do Estado (Barone, 1999).  

Em resumo, o modelo gerencial, ao ser implantado pelo Plano de Reforma do Aparelho do 

Estado, proposto que a administração pública brasileira em 1995, seguiria princípios como ênfase 

no controle dos resultados; separação entre os órgãos formuladores e os órgãos executores de 

políticas públicas; e a terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas 

competitivamente no mercado (Bresser Pereira, 1997):  

Esses princípios estavam em consonância com o que era proposto pelos organismos 

internacionais “financiadores de desenvolvimento” e as ideias de desenvolvimento, difundidas nos 

países emergentes. Como consequências dessas proposições, consolidou-se no mundo a imagem 

do Estado como problema, estabelecendo-se uma polarização Estado–mercado, em que, de um 

lado estaria o mercado, tido como eficiente, ágil e capaz de oferecer produtos e serviços de 

qualidade e, do outro, o Estado, entendido como ineficiente, incapaz e provedor de serviços de 

baixa qualidade (Barone, 1999). 

Dentro de um contexto produtivo, demanda-se uma força de trabalho mais qualificada e 

apta a desenvolver novas qualificações que vão surgindo. Tem-se a necessidade de uma força de 

trabalho com características diferentes daquelas estabelecidas pelos modelos taylorista-fordista, de 

forma que o trabalhador passa a ser cobrado não apenas pela execução de tarefas rotineiras, mas 

também por tarefas mais complexas que envolvam resolução de questões e problemas surgidos no 

cotidiano do trabalho, além de uma força de trabalho cooperativa, que tenha autonomia e seja 

comunicativa. É, nesse cenário, que desponta um novo ideário para a educação (Barone, 1999).  

Esse novo ideário passa a articular definições como educação e aprendizagem. Tais 

conceitos apresentam uma relação de dependência no que tange aos diferentes modelos de 

elaboração de políticas sociais. Tem-se, portanto, de um lado, um modelo ligado ao Estado 

Providência, que defende uma forte “articulação entre provisão pública de educação, facilitação do 

acesso e da igualdade de oportunidades [...], acentuando o papel redistributivo do Estado e as 

responsabilidades governamentais [...] na regulação do setor” (Lima, 2007, p. 18). A educação é, 

aqui, vislumbrada como algo pertencente à coletividade e não como um bem privado, tampouco 

como vantagem competitiva individual. Por outro lado, tem-se o modelo (neo)liberal, também 

designado como gerencialista, que passa a enfatizar a aprendizagem em detrimento do conceito de 

educação apresentando, ainda, um enfoque eminentemente individualista e instrumental. Esse 
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modelo propõe um baixo nível de atuação do Estado e um elevado poder conferido à sociedade civil 

e ao mercado.  

Segundo Lima (2007), a adoção de conceitos (neo)liberais na educação faz vigorar, hoje, 

uma ideologia “vocacionalista”, que faz recair sobre os sistemas educativas, ineficazes na produção 

das competências necessitadas pela mercado, a responsabilidade pelo desemprego existente na 

sociedade. Nesse contexto, emergem as estratégias postas em prática pelos indivíduos visando a 

obtenção de recursos de aprendizagem escassos que os colocarão em vantagem frente a um 

concorrente por um posto de trabalho, isto é, incide, também, sobre o indivíduo a responsabilidade 

pelo seu sucesso, ou não, no mercado de trabalho, o que o transforma, nas palavras de Lima 

(2007), em um ser que traçará uma biografia (hiper)racional. O autor ainda critica tal situação ao 

questionar a validade da perspectiva de adaptação constante, isomórfica do indivíduo útil, 

competitivo e performante. Resulta de tal situação uma ênfase às aprendizagens úteis e eficazes 

(pertencentes a poucos) em contraposição ao ideal de educação para todos. É aqui que se retoma o 

debate acerca da relação trabalho e educação ou, com palavras mais repetidas em dias de hoje, o 

debate sobre as relações entre o desemprego e a aprendizagem ao longo da vida. Tem-se, portanto, 

um contexto no qual a educação passa a ser interpretada como um bem a ser adquirido e passível 

de relações de troca, ao mesmo tempo que a aprendizagem, ao longo da vida, se insere nos 

predicados individuais e é utilizada, principalmente, para fins de competição com vistas ao mercado 

de trabalho. 

Essa ênfase, atribuída à aprendizagem individual, também tem suas consequências para as 

relações de trabalho. Dentro das organizações ganham destaque estratégias que estimulam o 

empreendedorismo (nesse caso, o sujeito é tratado como empresário de si mesmo e gestor da sua 

própria carreira) e o ideal de empresa flexível, em constante adaptação às necessidades do 

mercado, como se o mercado, nesse caso, fosse dotado de personalidade. 

Considera-se, portanto, que a pauta gerencialista passa a ocupar um espaço até então 

preenchido pelas teorias educacionais, disseminando estratégias e ferramentas gestionárias que 

validam um novo contexto educativo voltado ao mercado e à competitividade econômica. Sobre 

isso, Lima (1994) associa criticamente tais práticas, em termos ideológicos, àquelas colocadas pelo 

taylorismo no início deste século.  

Por fim, é possível ponderar que, ao resgatar práticas mecanicistas aplicadas junto às 

organizações, a educação passa a priorizar aspectos voltados para a mensuração dos resultados, a 
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padronização, ao uso de regras burocráticas, de maneira a esfacelar o processo educativo em 

partes aptas à mercadorização. 

Nessa perspectiva, o Estado delimitou uma série de atividades na área social e científica 

que não são de sua exclusiva responsabilidade. Estão incluídas, nessa categoria, as escolas, as 

universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, entre outras. Essas instituições de 

ensino enquadrar-se-iam como atividades competitivas que poderiam ser controladas não apenas 

pela administração pública gerencial, mas também, e principalmente, pelo controle social (Bresser 

Pereira, 1997). 

Como forma de exemplificar ações gerencialistas e (neo)liberais, assim como sua 

transposição para a educação pública, apresenta-se o quadro 4 a seguir, elaborado a partir de Lima 

(2011) e Gadotti (2003). 

Quadro 4 - Práticas gerencialistas na educação pública 
 

PRÁTICAS GERENCIALISTAS PRÁTICAS GERENCIALISTAS NA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

Padrões de gestão mercantil. 
Centralização da formulação das políticas educativas e 
dos processos de decisão. 

Defesa da privatização  
Descentralização de certas competências, embora 
principalmente de carácter técnico e operacional. 

Elogio da liderança individual e do empreendedorismo  
Menor relevância atribuída aos processos de controle 
democrático e de participação no processo decisório. 

Eficácia e eficiência definidas segundo a racionalidade 
econômica 

Reforço do poder dos gestores, assessores e outras 
tecnoestruturas. 
Redução dos benefícios dos trabalhadores da 
educação. 

Livre escolha, em ambiente de mercado ou quase-
mercado competitivo  

Governança e decisões políticas baseadas na evidência, 
instituindo formas de regulação de tipo mercantil. 

Clareza da missão da organização e a definição objetiva 
e passível de mensuração dos seus objetivos  

Reforço das estruturas de gestão de tipo vertical e 
concentração de poderes no líder formal. 
Centralização curricular e pedagógica. 

Fonte: Elaborado a partir de Lima (2011, pp. 10-11) e Gadotti (2003, pp. 4-5). 
 

Na América Latina, na década de 1990, as reformas propunham um modelo de 

organização e administração da educação pública fundamentado em aspectos mencionados no 

quadro anterior, tais como: a focalização, a descentralização, a privatização e a desregulamentação 

(Cabral Neto & Castro, 2000). 

É no contexto desse debate que, na educação, se promovem, se discutem e se aplicam 

medidas políticas e administrativas que, em geral, visam alterar os modos de regulação dos 

poderes públicos no sistema escolar. Tais medidas tanto podem ser justificadas, de um ponto de 



Capítulo I – A expansão da Educação Profissional no Brasil 
 

 83 

vista mais técnico, em função de critérios de modernização, desburocratização e combate à 

ineficiência do Estado, como também serem justificadas por imperativos de natureza política, de 

acordo com projetos ideológicos (hegemônicos), ou mesmo de natureza filosófica e cultural, com 

vistas a promover a participação comunitária e o desenvolvimento local e de natureza pedagógica, 

e, assim, centrar o ensino nos alunos e suas características específicas. 

Na visão de Lima (1997b), as propostas gerencialistas estão pautadas em cortes nas 

despesas públicas com a educação, com vistas a um aumento da qualidade através de ganhos de 

eficiência interna e do crescimento da produtividade das instituições. 

Esse modelo, 

“Assumindo uma orientação de tipo produtivista e funcional, defende em graus variados o 
caráter empresarial da universidade enquanto modelo organizacional mais racional, mais 
capaz de inovar e de se adaptar à mudança, de servir a sociedade e a economia do país, de 
modernizar a gestão, de se tornar mais responsável e criterioso na execução dos orçamentos 
públicos” (Lima, 1997b, p. 49). 

Como exemplo dessa relação entre a reestruturação do Estado e a educação, é possível 

citar a perda de autonomia das escolas; o foco na avaliação e na prestação de contas; a 

contratualização da gestão escolar e da prestação de determinados serviços; a busca pelo uso 

eficiente dos recursos, entre outros (Barroso, 2005a). Assim, o cenário de reforma do Estado 

impactou diretamente nas medidas políticas que afetaram a educação no Brasil. 

No Brasil, a reforma do Estado apresenta, então, novas práticas de gestão, agora baseadas 

na descentralização e em novas formas de responsabilização e de financiamento. Dessa forma, 

surgem possibilidades de parcerias com a iniciativa privada, sendo essa aproximação fomentada 

por meio da criação de fundações de direito privado, ligadas às instituições de ensino, e que 

passaram a organizar a prestação de alguns serviços e a ofertar cursos a serem pagos pela 

comunidade. Os professores também são incentivados a criar e ministrar cursos pagos pelos alunos 

ou prestar assessoria às empresas (Grischke & Hypolito, 2009).  

Em documento publicado pela Unesco, Carnoy (1999) já apontava que as reformas 

voltadas à educação tinham como propósito o estímulo à competitividade, considerando os 

aspectos financeiros como determinantes para a escolha das concepções de conhecimento. Assim 

sendo, critica-se o fato de a educação estar submetida às demandas do mercado e corrompida pelo 

argumento da eficácia, do lucro e da competitividade. 
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São inseridos, portanto, aspectos do modelo gerencial dentro do contexto educacional 

tomando por base novas formas de gestão provenientes do setor privado, o que acabou por 

desencadear a reestruturação dos sistemas educacionais, agora mais distantes do contexto político 

e mais próximos dos modelos de gestão empresarial (Grischke & Hypolito, 2009). 

A implementação de sistemas nacionais de avaliação e de controle com base em 

mecanismos de gestão privados, por exemplo, mudou o funcionamento do sistema de avaliação 

escolar: o foco da avaliação foi deslocado da aprendizagem para a avaliação do aluno, do professor 

e da escola, de forma que passou a ser baseado em índices e parâmetros científicos que fornecem 

a sustentação para a elaboração das políticas (Araújo, Hypolito & Otte, 2011). 

Assim, é que se passa a abordar dentro das Escolas conceitos como controle social e 

responsabilização. Políticas de avaliação da educação, por exemplo, têm sido realizadas com a 

justificativa de oferecer maior visibilidade e controle social sobre os resultados educacionais, 

disponibilizando para a população informações acerca dos serviços prestados, objetivando propiciar 

elementos para escolha dos serviços ou para pressão sobre as instituições ofertantes. A forma de 

implementar esses sistemas de controle pode atingir diretamente os sujeitos principais do processo 

educacional, quais sejam: alunos e professores (Ball, 2009). O questionamento, contudo, trata da 

forma como se dá a responsabilização dos indivíduos e escolas. Esse controle não poderia 

acontecer, segundo Ball (2009), sem que as condições sociais e econômicas e os contextos sociais 

e culturais sejam considerados. 

Ball (2001) ainda reforça a existência de uma cultura do autointeresse nas instituições de 

ensino. Essa cultura teria por base a adaptação dos valores educacionais aos interesses do 

mercado, e estaria diretamente ligada à necessidade de sobrevivência da Instituição, articulado ao 

bem-estar interno de seus membros. De acordo com esse novo prisma organizacional, os 

funcionários da Escola deveriam se responsabilizar e compreender que a segurança de seu posto 

de trabalho estaria diretamente relacionada à sua contribuição para a competitividade dos serviços 

que produzem.  

Conforme Oliveira (2004), o trabalho docente também tem passado por alterações no que 

se refere às relações de emprego, uma vez que se verifica uma expansão do número de contratos 

temporários para professores, assim como perda de garantias trabalhistas e previdenciárias, ambas 

provenientes das proposições da reforma do Estado. Corroborando o pensamento de Oliveira 

(2004), Miranda (2006), destaca que a figura do professor efetivo, dentro da Rede Federal de 
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Educação Profissional, cada vez mais divide espaço com outras formas de contratação. Três seriam 

essas formas de contratação na rede pública: o professor efetivo, o professor temporário e o 

professor precarizado.  

“O professor efetivo é o servidor público concursado, estável, estatutário. O professor 
temporário, ou substituto, é o professor contratado por tempo determinado (dois anos, na rede 
federal), organizado sob o regime da CLT, como complemento do quadro efetivo. Já o 
professor precarizado é aquele que realiza a ampliação de carga horária via contrato provisório, 
tanto pode ser professor efetivo como substituto, sem nenhum direito trabalhista, tal como 
licença médica, férias, 13º salário, etc” (Miranda, 2006, p. 43). 

Apple (1987) acrescenta ainda que a crise fiscal do Estado, iniciada quando do choque do 

petróleo em 1973, fez com que uma das principais preocupações do modelo gerencial fosse a 

redução dos custos da administração pública. Essa busca tem implicado uma carência de pessoal 

em certas áreas, como a educação, o que, por sua vez, causa a intensificação do trabalho docente. 

Para ilustrar essa situação, é possível mencionar o período de transformação das Escolas Técnicas 

Federais em Cefet’s, quando foi criada a possibilidade de oferta de cursos em nível superior nessas 

instituições. A estrutura burocrática existente, contudo, colocou-se como um obstáculo à criação dos 

novos cursos, uma vez que não existia corpo docente próprio para cursos em nível superior. O que 

ocorreu, na prática, foi que os cursos superiores foram formados com docentes que atuavam nos 

cursos técnicos, então existentes (Grischke & Hypolito, 2009). 

Assim, percebe-se uma redução do quadro de pessoal existente nas instituições escolares, 

fazendo com que várias tarefas que, antes, eram executadas por outras pessoas, passem a 

demandar a atuação dos professores, visto que não há pessoal na Escola para realizar tais 

atividades. Com isso, outras consequências da implantação do modelo gerencial de administração 

pública junto ao trabalho docente estão ligadas aos processos de racionalização e controle de suas 

atividades e, em seguida, na intensificação das mesmas (Apple, 1987). Os principais efeitos da 

intensificação do trabalho, de acordo com o autor, são: falta de tempo para cuidar de si, destruição 

da sociabilidade e redução do tempo para o lazer e para os estudos (p. 8).  

O modelo gerencial é constituído, portanto, de práticas associadas ao modo de gestão 

empresarial, transformando a natureza do Estado com o intuito de criar nas instituições públicas, 

como as escolas e universidades, uma cultura de desempenho competitivo (Ball, 2010).  

Nas instituições de ensino, essa melhoria da eficiência estaria voltada para a racionalização 

orçamentária e, também, para o fluxo escolar. Para a consecução desses aspectos, foram 

propostos programas de descentralização administrativa e avaliação de desempenho (perspectiva 
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orçamentária), e adoção de indicadores como, taxas de conclusão, de evasão e de repetência 

(racionalização do fluxo escolar) (Araújo, Hypolito, & Otte, 2011). Para fins desses dois tipos de 

racionalização, foi proposto, quando da criação dos IFs, o Termo de Acordo de Metas e 

Compromissos para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Foi, no ano de 2009, que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do 

Ministério da Educação (MEC) discutiu com os reitores dos Institutos Federais o estabelecimento de 

um plano de metas. O repasse orçamentário para os IFs estaria, pois, condicionado à consecução 

das metas, sendo que as principais metas estabelecidas tratam das taxas de ocupação, conclusão e 

de evasão, ou seja, do fluxo escolar, conforme discriminado no quadro 5 a seguir. 

Quadro 5 - Metas condicionadas ao repasse de recursos 
 

Cursos da Modalidade Presencial Cursos da Modalidade de Educação a Distância 

Relação de 20 estudantes matriculados por professor, 
de forma que cada Instituto somente teria a liberação de 
novos professores após atingir a meta estabelecida. 

Compromisso de implantar a EAD como atividade 
regular, sem definição das taxas de fluxo escolar como 
as elaboradas para a modalidade de ensino presencial, e 
nem sobre os parâmetros para a matriz orçamentária. 

Taxa de conclusão em 80% (eficácia). 

Na proposta do orçamento de 2011 dos IFs, contudo, já 
foi estabelecida a relação de um aluno presencial para 
cada cinco alunos na modalidade EAD. Essa relação 
serviu de base para, de acordo com as taxas da 
modalidade de ensino presencial, estabelecer as metas e 
o repasse orçamentário. 

Taxa de ocupação em 90% (eficiência).  
O orçamento federal tem um teto e a divisão é 
proporcional ao número de alunos matriculados por 
instituição. 

 

Fonte: Elaborada a partir de Araújo, Hypolito e Otte (2011). 
 

Tratando das metas relacionadas ao acesso discente, têm-se aquelas ligadas às ações 

afirmativas que devem considerar  

“as realidades locais de cada câmpus, a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio para o acesso aos 
cursos de graduação, a destinação de vagas para professores da rede pública e o compromisso de 
implantar programas de apoio a estudantes com elevado desempenho nos Exames Nacionais da 
Educação Básica (Prova Brasil, Saeb e Enem) e olimpíadas promovidas pelo MEC” (Araújo, Hypolito, & 
Otte, 2011, p. 5). 

Duas metas tentam fortalecer a atuação dos IFs junto à sociedade local por meio de ações 

de extensão. A primeira trata da implantação, em cada campus, de projeto ou programa de 

melhoria da qualidade da educação básica pública, direcionado a escolas, professores e alunos. A 

segunda diz respeito à obrigatoriedade de cada campus realizar projetos de ação social, 

implementando ações inclusivas e de tecnologias sociais, preferencialmente, para populações e 
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comunidades em situação de risco. Outras metas versam sobre a implantação de núcleos de 

pesquisa voltados para a inovação e desenvolvimento tecnológico, assim como a implantação de 

Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT, mirando o incentivo à organização cooperativa e o 

empreendedorismo (Araújo, Hypolito, & Otte, 2011). 

Percebe-se, portanto, que os sistemas educacionais, por meio daqueles que elaboram as 

políticas, passam a impor um comportamento voltado para a performatividade para aqueles que 

seriam os responsáveis pela execução de tais políticas.  

Para Lima (2010a), a educação baseada, nas perspectivas do “novo” capitalismo, equivale 

ao retorno às propostas de teoria do capital humano, implicando  

“relações deterministas entre educação, produtividade e modernização económica; racional 
estruturo-funcionalista, centrado no combate à anomia, aos desequilíbrios e aos conflitos 
sociais; subserviência da educação e das aprendizagens individuais perante a economia; 
subordinação das aprendizagens a objectivos totalmente, ou quase totalmente, definidos a 
priori, e a ‘resultados de aprendizagem’ mensuráveis e hierarquizáveis” (p. 52). 

Já, segundo Ball (2010), esse foco na produtividade, agora inserido no trabalho 

educacional, gera tensões não apenas dentro de espaço de trabalho, mas também na vida fora do 

trabalho desses profissionais, fazendo com que eles, para conseguir atender às demandas geradas 

pelos acordos de produtividade e de performatividade, trabalhem além do seu horário de trabalho 

para conseguir atender às novas demandas de trabalho. 

Assim, o presente estudo parte do pressuposto de que o Termo de Acordo de Metas foi 

utilizado como meio para a implantação do modelo gerencialista na Rede Federal de Educação 

Profissional, mediante o estabelecimento de uma cultura de performatividade junto às pessoas que 

fazem parte das instituições de ensino. 

Como forma de melhor entender o funcionamento das organizações educativas, mais 

especificamente aquelas inseridas no contexto da educação profissional até aqui apresentado, e, 

antes mesmo de se propor o modelo teórico utilizado pelo presente estudo, serão discutidas, no 

próximo capítulo, algumas abordagens teóricas voltadas à análise organizacional dessas 

instituições.
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Tomando por base a organização escolar, neste capítulo serão apresentadas algumas 

abordagens teóricas de análise das organizações e, mais especificamente, das organizações 

educativas. Para tanto, a discussão aqui apresentada resgata os paradigmas sociológicos de Burrell 

e Morgan (1979), assim como se remete a algumas tipologias organizacionais, com ênfase nas 

imagens da organização, conforme os escritos de Morgan (1996). Por fim, o capítulo aborda a 

escola enquanto organização educativa e suas múltiplas faces frente ao atual cenário da 

administração das organizações educativas. 

2.1  Teorias organizacionais e paradigmas sociológicos   

Esta seção inicial do capítulo será mediada por uma escrita essencialmente descritiva e de 

natureza recenseadora, isto é, intenciona-se levar o leitor a uma incursão às teorias organizacionais 

e aos paradigmas sociológicos que condicionarão o desenvolvimento do quadro teórico do presente 

estudo. Isso significa dizer que, apesar dos paradigmas sociológicos não representarem diretamente 

o foco de investigação do trabalho em curso, uma discussão sobre eles é relevante para a 

edificação teórica do capítulo que tratará do modelo teórico de análise. Assim, não se objetiva aqui 

aprofundar discussões acerca das proposições teóricas apresentadas, mas construir um 

conhecimento prévio, uma autoformação, sobre as teorias e paradigmas que embasarão o 

enquadramento teórico deste estudo. Parte-se, portanto, para uma sistematização dos principais 

contributos da área, abordando escritos precursores e seus seguidores.   

A sociedade atual torna-se cada vez mais complexa em decorrência da divisão do trabalho e 

do desenvolvimento dos meios de produção, assim como comporta uma grande diversificação de 

atividades produtivas. Essa se caracteriza, pois, por ser uma sociedade de organizações. Tais 

organizações se incumbem da realização de grande parte das atividades humanas produtivas. As 

fábricas, supermercados, hospitais, escolas e o próprio Estado são exemplos de organizações 

modernas (Silva, 2005). 

A importância que essas organizações assumem na composição da sociedade e do 

mercado, na modernidade, faz com que qualquer estudo que pretenda entender melhor a forma de 

atuação dessas organizações tenha que considerar o papel que elas desempenham, junto à 

sociedade e ao mercado.  

É a partir da revolução industrial que surge uma nova forma de conceber as organizações. 

Essas incorporam uma nova forma de produzir que se utiliza do trabalho coletivo, da apropriação do 

trabalho do empregado por parte do empregador, além de promover a alienação do trabalhador em 
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relação ao processo produtivo. Nesse contexto, no final do século XIX e início do século XX, 

apareceram os primeiros estudos tratando dos aspectos formais da organização, de cunho 

prescritivo e normativo, ou seja, essa abordagem trata de soluções propostas consoante 

procedimentos previamente estabelecidos, sendo a organização vista sob o ponto de vista das 

normas e regras, se estabelecendo como a mesma deveria funcionar, e não buscando explicar o 

seu funcionamento. Aqui, os estudos tinham a pretensão de funcionar como uma prescrição, na 

qual todas as soluções para os problemas organizacionais estão prontas.  

Entre os estudos que abordam os aspectos formais da organização, merece destaque a 

Teoria da Administração Científica iniciada por Frederick W. Taylor (1856 – 1915), e a Teoria 

Clássica, que tem, entre os seus principais nomes, Fayol. Taylor (1990) baseava suas propostas no 

desenvolvimento de um sistema de racionalização do trabalho, de influência positivista, visando à 

busca da maior produtividade. Para tanto, Taylor sugeria uma seleção e treinamento criteriosos dos 

operários; a divisão e hierarquização do trabalho. Os estudos de Fayol (1994), por sua vez, 

trouxeram uma abordagem mais global da organização. Enquanto Taylor (1990) estudou a 

organização partindo de fatores relacionados ao trabalho dos funcionários, Fayol (1994) procurava 

observar a organização “de cima para baixo”, isto é, enfatizava a parte mais alta da hierarquia 

organizacional. Apenas em estudos realizados na década de 1930 foi que surgiram as primeiras 

críticas ao formalismo então predominante nos estudos organizacionais. Esses estudos faziam parte 

de um conjunto de abordagens que ficaram conhecidas como a Escola das Relações Humanas. 

Considerado um dos principais autores desse período, Mayo (1933), em pesquisa realizada numa 

fábrica, identificou a importância dos grupos informais e suas inter-relações no interior da 

organização.  

A evolução das teorias organizacionais fez com que a abordagem dos estudos das 

organizações caminhasse de uma perspectiva prescritiva e normativa para uma perspectiva 

explicativa e descritiva. Os estudos realizados, de acordo com essa última abordagem, 

vislumbravam descrever e analisar as organizações, objetivando subsidiar a atuação dos gestores 

no contexto organizacional. Esses estudos contribuíram para a teoria organizacional ao 

oferecer informações mais detalhadas e aprofundadas acerca da realidade organizacional sem 

restringi-las a paradigmas de ordem funcionalista. 

Ainda na esteira dos estudos que focam os aspectos formais das organizações, mas já 

numa perspectiva descritiva e explicativa, tem-se a Teoria Burocrática, proveniente dos estudos de 
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Weber (2004). Essa teoria será aqui mais aprofundada tendo em vista sua importância para o 

presente estudo. A Teoria da Burocracia, embora reconheça a importância da estrutura informal, 

não a inclui no seu tipo ideal, uma vez que enfatiza o uso de aspectos da organização formal, 

focados na racionalidade e na eficiência, entendendo que os seus membros são seguidores de 

normas e procedimentos. O tipo ideal de burocracia tratava de um sistema racional, com um 

instrumental que procurava organizar de forma estável e constante a cooperação humana para o 

alcance de objetivos explícitos e formalizados. Nesse sentido, os estudos de Weber priorizam a 

organização formal em detrimento da organização informal ou a junção entre essas duas. 

Segundo Weber (1966), a burocracia é a forma de organização humana mais eficiente e 

racional, uma vez que a sua estrutura está voltada para o alcance de seus objetivos fazendo, para 

tanto, o uso de instrumentos técnicos. Esse modelo proposto por Weber, aplicado às organizações 

modernas, remete-se a um quadro de funcionários dispostos de uma forma particular e submetidos 

a normas de conduta específicas e determinadas e imbuídos de autoridade legal. A definição 

weberiana de autoridade legal está ligada à problemática do poder, sua origem e legitimidade, a 

estrutura organizacional e funcionamento da organização, o alcance dos objetivos e, ainda, suas 

consequências, conforme será discutido nos próximos parágrafos.  

Segundo o autor, a burocracia se aplica a qualquer tipo de atividade seja ela econômica, 

política, religiosa, militar, de prestação de serviços, entre outras, em instituições sociais, com fins 

materiais ou ideais, na propriedade pública ou privada, sendo a sua existência constatada ao longo 

da história, mesmo que apresentando diferente grau de burocratização, quando se compara ao 

modelo ideal. Weber (2004) destaca que a burocracia seria superior às demais formas de 

organização, visto que se fundamenta no conhecimento técnico, o que lhe confere um caráter 

racional e a transforma num instrumento de dominação preciso. 

Para tanto, o autor assinalava três tipos de dominação legítima na sociedade: a tradicional, 

a carismática e a racional ou legal. Esta última, para a qual tendem os dois outros tipos, 

aconteceria quando o aparato de leis e normas aplicadas mediante determinados princípios, vale 

para todos os membros do grupo social. Com isso, a organização, fundamentada em normas de 

caráter racional, reduz a importância de outras influências, tais como: riqueza, costumes, 

parentesco e amizades, substituindo estas por leis ou regulamentos de administração. 

Além disso, a burocracia representa a busca pela organização das atividades humanas por 

critérios estritamente racionais que permitam o exercício da autoridade sobre as pessoas e os fatos, 
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limitada a um espaço específico no qual tais atividades acontecem. A racionalidade aqui parte do 

pressuposto de que a organização é uma estrutura composta de órgãos e papéis integrados e que 

deve trabalhar para atingir, eficientemente, objetivos previamente definidos. A ação organizacional, 

nesse caso, está sujeita às regras legais que produzem a uniformidade de procedimentos, 

facilitando, assim, a concretização desses objetivos. Essas regras legais produzem, também, a 

autoridade burocrática (instrumento de dominação) e, para tanto, demanda a formulação de 

normas que norteiem o processamento das atividades da organização e as relações e os papéis dos 

indivíduos que integram a estrutura organizacional.  

A estrutura organizacional, por sua vez, equivale aos canais pelos quais fluem a autoridade 

do topo da organização para os níveis hierárquicos inferiores, e representa a hierarquia de posições 

(cargos), com seu respectivo grau de autoridade e de responsabilidade formalmente delimitadas da 

organização. Nesse cenário, separa-se o cargo da pessoa (impessoalidade), de tal forma que a 

autoridade e o poder são atributos não das pessoas, mas dos cargos que elas ocupam (Weber, 

2004). 

A definição clara da hierarquia - outra característica da burocracia proposta por Weber - é a 

base para a divisão de trabalho, que ocorre consoante uma especialização das tarefas, que passam 

a exigir, para sua execução, indivíduos habilitados tecnicamente. De forma mais específica, pode-se 

dizer que a especialização reside em conceder a cada membro da organização uma atribuição 

específica de acordo com critérios técnicos previamente definidos e de acordo com procedimentos 

formais. Assim, como a especialização é imprescindível para assegurar eficiência administrativa, a 

impessoalidade é, igualmente, importante para assegurar a racionalidade do processo decisório.  

Destaca-se que o ponto de partida para que Weber estudasse o tipo ideal da burocracia, 

com as características apresentadas anteriormente, foi sua inquietação quanto à expansão da 

proposta burocrática junto ao sistema social, e que, segundo sua percepção, poderia trazer 

problemas para o homem. Weber vislumbrava a burocracia como um tipo de poder, paralelo à 

organização, equivalente um sistema racional no qual a divisão do trabalho aconteceria de acordo 

com os fins propostos. Isso significa dizer que a burocracia propunha uma coerência da relação 

entre meios e objetivos estabelecidos. Assim, esse modelo de organização implicava o predomínio 

do formalismo, a existência de normas escritas, a estrutura hierárquica, a divisão horizontal e 

vertical do trabalho e a impessoalidade do recrutamento de pessoal. O indivíduo inserido na 

burocracia, na concepção weberiana, seria aquele que age em cooperação com os outros, cujo 
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trabalho é separado de sua vida familiar e pessoal, regido por normas, demandas de competência e 

conhecimento.  

Nesse contexto, é possível afirmar que, no campo da teoria das organizações e, mais 

especificamente, nas ciências da administração, os estudos desenvolvidos por Weber sobre a 

burocracia representam um marco histórico, uma vez que suas discussões provocaram reflexões e 

debates sobre as organizações em geral, sobre sua natureza e seus padrões de racionalidade, a 

especialização das funções, a separação do administrador dos meios administração, obediência 

impessoal ao cargo e, também, fatores relacionados à remuneração. 

No entanto, o modelo burocrático apresenta algumas limitações. Com base na análise 

dessas limitações, e nos questionamentos feitos à Escola das Relações Humanas, surgem as 

propostas pertencentes ao contexto das Teorias Estruturalistas. Os estudos efetivados, nesse 

sentido, passam a considerar a organização como um sistema aberto, ao mesmo tempo que 

reconhece a existência do conflito no interior das organizações, admitindo que ele é intrínseco aos 

grupos e às relações organizacionais. 

No que diz respeito às críticas feitas à Teoria da Burocracia, é possível enfatizar alguns 

autores estruturalistas como, Gouldner (1954), Selznick (1976), Merton (1970) e Etzioni (1973). No 

que tange à burocracia e ao seu tipo ideal, Gouldner (1954) argumenta que ela equivale a um tipo 

ideal em que nem toda estrutura formal deterá o conjunto de características que lhe são 

associadas. Dessa forma, o tipo ideal seria utilizado, apenas, como forma de mensurar o quão 

burocratizado seria uma organização.  

De maneira complementar e crítica à proposta da burocracia weberiana, Selznick (1976) 

foca sua análise na interação entre os sistemas formais e informais. O autor concorda com a 

proposta weberiana de análise racional do trabalho, assim como corrobora que os fluxos de 

informação definem as estruturas formais das burocracias, e que a mobilização das habilidades 

técnicas e administrativas, e do arranjo de cargos formalmente definidos, definem uma cadeia de 

comando clara e proporciona uma integração de funções especializadas. O autor, contudo, também 

discute um universo oposto àquele formal observado nas burocracias, qual seja o ambiente informal 

no qual aspectos não-racionais da conduta e da personalidade humana insurgem e são 

indispensáveis à existência de um sistema de coordenação. Selznick (1976) ainda argumenta que 

“Este paradoxo fundamental resulta de que os sistemas de ação racional estão 
inexoravelmente incorporados a uma matriz institucional, em dois sentidos significativos: 1) o 
sistema de ação — ou a estrutura formal da delegação e controle que representa sua expressão 
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organizacional — é em si mesmo um aspecto de uma estrutura social concreta composta de 
indivíduos, entre os quais poderá processar-se a interação como entidades completas ou 
integrais e não simplesmente em termos de seus papéis formais dentro do sistema; 2) o 
sistema formal e a estrutura social dentro da qual encontra a sua existência concreta são 
igualmente sujeitos a pressão de um ambiente institucional em relação ao qual terá de ser feito 
um ajuste ou adaptação generalizada” (Selznick, 1976, p. 351). 

Merton (1970), por sua vez, discutiu algumas disfunções da burocracia argumentando que 

não se pode constituir uma organização estritamente racional, uma vez que o tipo ideal de 

burocracia sofrerá alterações quando operado por homens. Assim, a superioridade técnica e a 

racionalidade inerente à burocracia, de forma contrária, iria gerar disfunções e anomalias no 

funcionamento das organizações. 

Também Etzioni (1973) questiona o fato de o conflito interno na organização ser 

considerado indesejável. Segundo o referido autor, torna-se relevante conhecer as dimensões 

essenciais da organização e suas formas de inter-relação, estabelecidas nos processos de troca, 

conflito ou cooperação e negociação, de modo que todas essas inter-relações são influenciadas por 

fatores ecológicos, culturais e de poder. 

Na sequência cronológica das teorias organizacionais, a Teoria Comportamentalista oferece, 

como principais estudiosos para o trabalho que aqui se pretende desenvolver, os nomes de Herbet 

Simon e J.G. March. Esses autores desenvolveram seus estudos voltados para a observação do 

comportamento humano e mais preocupados com os processos e com a dinâmica organizacional 

do que com a estrutura. Destaca-se, aqui, estudos relativos ao processo decisório e, novamente, a 

retomada dos estudos realizados por Weber. Segundo March e Simon (1979), o caráter racional da 

burocracia sugere que o indivíduo ajuste seu comportamento a um sistema predefinido. Contudo, 

de acordo com os autores, a racionalidade exige um conhecimento amplo das consequências 

exatas de cada escolha, o que seria impossível de se obter. O indivíduo possui, na verdade, apenas 

um conhecimento parcial do seu contexto de atuação, o que faz com que ele possa vislumbrar, 

apenas, um limitado número de consequências para as suas decisões.  

Continuando o percurso acerca dos principais apontamentos das teorias organizacionais, 

chega-se aos estudos pertencentes à Abordagem Contingencial. As pesquisas realizadas sob essa 

égide buscavam estruturas organizacionais eficazes, e que relacionassem variáveis ambientais e 

formas estruturais, o que implicou o surgimento de um modelo denominado orgânico nas 

organizações. Tal modelo contrapõe-se a um outro modelo, o mecanicista, proveniente das 
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propostas racionalistas e normativas. O modelo orgânico de organização tinha como características: 

flexibilidade, descentralização e desburocratização.  

Assim, desde os estudos da Administração Científica, vem se propondo alternativas de 

gestão e organização do trabalho frequentemente relacionadas à superação dos modelos 

taylorista/fayolista, visando promover a participação dos trabalhadores no processo decisório 

organizacional. Além disso, esses estudos privilegiam a cooperação; a valorização de grupos de 

trabalho; a diminuição de níveis hierárquicos; a delegação de tarefas, e a responsabilidade 

compartilhada. Apesar de tais proposições, é válido destacar que estas são feitas objetivando o 

aumento da produtividade e da eficiência da organização, fazendo com que o trabalhador ainda 

permaneça em um plano secundário, embora, nem sempre, essa condição seja explicitada.  

Como forma de resumir as proposições teóricas até então relatadas, apresenta-se, a seguir, 

o quadro 6 contendo os principais aspectos de cada uma das teorias organizacionais aqui descritas, 

englobando sua ênfase, a abordagem quanto ao tipo de organização (se formal ou informal), o 

conceito de organização e o comportamento humano, presente em cada uma delas. 
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Quadro 6 - Comparativo das teorias da administração 
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No que diz respeito às teorias organizacionais apresentadas até aqui, Burrell e Morgan 

(1979) sugeriam que estas seriam formadas por uma série de posições epistemológicas e 

ontológicas de base, as quais constituiriam algumas posições metateóricas relativas ao 

desenvolvimento científico na análise organizacional. Essas perspectivas influenciariam teorias que 

estariam presas em suas pressuposições e que, ao mesmo tempo, não levariam em conta outras 

alternativas de análise.  

Com isso, Burrell e Morgan (1979) representaram essas posições em dois eixos: 1) os 

pressupostos sobre a natureza da ciência, que opõem a ciência objetivista à ciência subjetivista; e 

2) os pressupostos sobre a natureza da sociedade, que confrontam uma sociologia da “regulação” 

a uma sociologia da “mudança radical”. A abordagem subjetivista e a objetivista estaria alicerçada 

em quatro parâmetros: 1) a ontologia (conjunto de teorias que explicam a realidade); 2) a 

epistemologia (interpretação do conhecimento); 3) a natureza humana (visão do homem enquanto 

inserido no ambiente); e 4) a metodologia (caminho utilizado para se chegar ao objetivo). Os 

pressupostos sobre a natureza da sociedade, por sua vez, enfatizam o debate da ordem e do 

conflito, isto é, se, por um lado, se busca explicar a natureza do equilíbrio social com foco na 

coesão, no consenso e na estabilidade, por outro, cuida-se dos problemas relacionados à mudança, 

ao conflito e à coerção nas estruturas sociais, com foco no dissenso e na desintegração. 

A partir da sobreposição desses eixos, os autores propuseram os quatro paradigmas que 

baseariam a análise organizacional: funcionalismo, interpretativo, humanismo radical e 

estruturalismo radical. Os autores justificaram a proposição dos paradigmas com base no 

argumento de uma aceitação praticamente hegemônica do paradigma funcionalista, de forma que 

tal fato limitaria o desenvolvimento do campo de estudos. Ou seja, buscava-se, inicialmente, propor 

um alargamento da forma de se estudar e refletir acerca da análise organizacional, saindo do 

funcionalismo dominante, e partindo para referenciais críticos e interpretativos. 

Cada um desses quatro paradigmas representava uma visão de mundo, 

consequentemente, um conjunto teórico próprio. Assim, discutem-se a seguir os paradigmas da 

teoria social propostos por Burrell e Morgan (1979). Antes, contudo, coloca-se o entendimento 

acerca do conceito de paradigma. Um paradigma define uma forma de interpretar o mundo ou a 

relação entre as coisas e como estas poderiam ser estudadas, e que esse ponto de vista seria 

compartilhado por um grupo de cientistas (Burrell, 2007). As teorias científicas estão, pois, 
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apoiadas em paradigmas, sendo o conhecimento deste último, tão importante quanto a observação 

e o estudo que se pretende desenvolver. 

No contexto mais restrito desse discurso, com especial referência às implicações dessa 

contextualização para a ciência social das organizações, Burrell e Morgan (1979) apresentaram um 

modelo de paradigmas sociológicos para fundamentar as teorias organizacionais, conforme 

mostrados no quadro 7 a seguir. 

Quadro 7 - Paradigmas sociológicos 
 

 Sociologia do conflito 
Preocupação com problemas de mudança, conflito e 
coerção nas estruturas sociais, enfatizando divisão, 

hostilidade, dissenso e desintegração 

 

Subjetivismo 
 

Ontologia: Nominalismo 
Epistemologia: Anti-

positivismo 
Natureza humana: 

Voluntarismo 
Metodologia: Ideográfico 

 

Paradigma Humanista 
radical 

Enfatiza a transcendência 
das limitações existentes 

nos arranjos sociais. 

Paradigma 
Estruturalismo radical 

Mudança social radical. 

Objetivismo 
 

Ontologia: Realismo 
Epistemologia: Positivismo 

Natureza humana: 
Determinismo 

Metodologia: Nomotética 
 

Paradigma Interpretativo  
Enfatiza a natureza 

essencialmente espiritual 
do mundo social. 

Paradigma Funcionalista 
Assume a racionalidade da 
sociedade. 
Controle/manutenção 
efetivo dos assuntos 
sociais. 

 Sociologia da ordem 
Equilíbrio social enfatizando compromisso, coesão, 

solidariedade, consenso, reciprocidade, cooperação, 
integração, estabilidade e persistência. 

 

Fonte: Adaptado de Burrell e Morgan (1979, p. 22). 
 

No que diz respeito aos quatro paradigmas, é sabido que os estudos organizacionais, por 

muito tempo, desenvolveram-se orientados por um quadro teórico positivista e estrutural e sob a 

influência de correntes de pensamentos que refletem, em sua maioria, uma linha ortodoxa. Na 

perspectiva da modernidade, os confrontos teóricos estabelecidos promovem críticas àquilo que 

estava consolidado como verdade. Relevante salientar que, na era modernista, há predominância 

paradigmática do funcionalismo nos estudos organizacionais, entre os quatro paradigmas 

apresentados por Burrell e Morgan (1979). 

Ao identificarem os quatro paradigmas, os referidos autores concentram-se na discussão 

acerca dos eixos extremos de uma filosofia da ciência e de uma teoria da sociedade. Representados 

por quatro quadrantes como visões distintas da realidade social (funcionalista, interpretativista, 

humanista radical e estruturalista radical), os quadrantes de baixo apresentam-se ligados à 

sociologia da regulação, os quais representam o funcionalismo e o interpretativismo; o primeiro, 
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ligado à objetividade e o segundo, à subjetividade. Nos quadrantes superiores, estão localizados o 

estruturalismo radical, relacionado ao objetivismo, e o humanismo radical, relacionado ao 

subjetivismo, ambos voltados para a sociologia da mudança radical. No primeiro eixo, a discussão 

está voltada para os aspectos objetivos e subjetivos da realidade, enquanto, no segundo eixo, a 

discussão compreende a natureza da sociedade na dimensão da regulação e da mudança radical 

(Mozzato & Grzybovski, 2011). 

Na classificação proposta por Burrell e Morgan (1979), o funcionalismo localiza-se na 

dimensão objetivista no sentido ontológico, pressuposto no qual predomina o realismo, isto é, a 

concepção de que o mundo existe independentemente da avaliação das pessoas, e os indivíduos 

são condicionados pelo contexto externo. No sentido epistemológico, esse paradigma relaciona-se 

ao positivismo, e entende o mundo social em relações causais e de regularidades que só podem ser 

constatadas empiricamente. Quanto à natureza humana, predomina o determinismo, pelo qual a 

pessoa é determinada pela situação; é controlada e condicionada, constituindo-se em produto do 

ambiente e por fim, quanto à metodologia, é nomotético, por valorizar a pesquisa baseada em 

técnicas estatísticas, que testam hipóteses para compreender as relações de causa e efeito. 

Esse paradigma tem sua origem na corrente da regulação, apresenta uma perspectiva 

objetiva, e busca explicar a ordem social a partir da abordagem do consenso e da integração social, 

com vistas ao entendimento da realidade. Para tanto, provê explicações racionais das relações 

sociais e relaciona-se diretamente com a regulação e o controle dos fatos sociais. Os estudos 

desenvolvidos com base nesse paradigma se opõem às analogias biológicas e mecânicas, 

propostas por algumas das teorias apresentadas anteriormente, assim como buscam compreender 

a sociedade do ponto de vista das percepções dos atores sociais.  

O estruturalismo radical centra-se na mudança radical, emancipação e potencialidade, e em 

uma análise que enfatiza o conflito estrutural, o modo de dominação, contradição e privação (Burrell 

& Morgan, 1979). O estruturalismo radical defende as teorias de mudança radical a partir de uma 

perspectiva objetivista, não obstante as finalidades diferentes do funcionalismo. Essa perspectiva 

compreende que os problemas sociais são produtos da desigualdade de poder na sociedade, 

emergindo, dessa situação, conflitos, tensões e desequilíbrios que implicam uma mudança radical 

por meio das crises políticas e econômicas, sendo proveniente desse contexto a emancipação do 

homem das estruturas sociais em que vive.  
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Segundo a abordagem de Burrell e Morgan (1979), o paradigma que oferece modelos de 

análise organizacional que valorizam uma prática menos determinista e regulada é aquele 

relacionado à sociologia da mudança radical. É, mais especificamente, o humanismo radical que se 

encontra voltado para a dialética e para a emancipação humana individual e social, se preocupando 

em entender como as pessoas podem ligar pensamento e ação para transcender sua alienação 

(Morgan, 2007). Como desafio, considera-se que esse é um paradigma que estimula o conflito de 

ideias, e que enxerga o trabalho como forma dominante de ação social no interior da sociedade 

industrializada e capitalista. Os estudos vinculados a esse paradigma apresentam um ponto de vista 

subjetivo e promovem uma inversão do paradigma funcionalista. 

No campo epistemológico, o humanismo radical relaciona-se ao antipositivismo, no qual o 

conhecimento é explicado pela experimentação das pessoas em suas relações, entendendo o 

mundo como essencialmente relativista. Quanto à natureza humana, predomina o voluntarismo, 

levando em conta que as pessoas não são apenas um simples produto do ambiente; mas também 

ativas, reflexivas, críticas e autônomas, ocupando um espaço central. Por fim, quanto à 

metodologia, a abordagem caracteriza-se como ideográfica e, apesar de valorizar pesquisas com 

rigor científico, não tem bases rígidas, enfatizando a natureza relativa do mundo social (Mozzato & 

Grzybovski, 2011). 

O paradigma humanista se relaciona ao paradigma interpretativista mediante uma forma 

também contrária ao positivismo sociológico. O interpretativismo pressupõe uma preocupação em 

entender o mundo e apreender a natureza do mundo social através de uma “lente” subjetivista 

advinda da sociologia da regulação (Burrell & Morgan, 1979), ou seja, utiliza-se do quadro de 

referência do participante do estudo, estando este do lado oposto ao observador da ação. Esse 

paradigma vai de encontro ao gerencialismo da teoria organizacional formal por seu alinhamento 

com a mudança social. Neste, as organizações são criadas, e não surgidas de forma natural. No 

que se refere a esse paradigma, pode-se dizer que Weber (2004) admite que a sua aplicação no 

estudo das ciências sociais ocorre, apenas, pelo do uso de tipos ideais, que ajudariam a ordenar 

elementos da realidade.  

Morgan (2007) aponta que cada um desses quatro paradigmas define os fundamentos dos 

modos antagônicos de análise social e tem implicações radicalmente diferentes para o estudo das 

organizações. Entende-se, portanto, que a complexidade dos estudos organizacionais atuais pode 

requerer a formulação de um corpo de conhecimento multiparadigmático, uma vez que os 
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problemas sociais contemporâneos já não conseguem ser tratados por uma ótica unilateral, oriunda 

de corpos de conhecimentos isolados. Essa inter-relação entre os paradigmas pode resgatar a 

possibilidade de se qualificar mais a relação entre organizações e sociedade por meio de pesquisas 

que analisem seus respectivos problemas por diferentes “lentes” do conhecimento (Munk & Souza, 

2010). 

O próprio Burrell (2007), no entanto, levanta algumas lacunas na proposta de um olhar 

paradigmático em relação aos estudos sociais. Burrell (2007) e outros estudos que o sucederam, 

como Lewis e Grimes (2007), argumentam que cada paradigma, limitado aos seus pressupostos, 

não poderia representar todas as formas de perceber a realidade. Isto é, se o pesquisador, antes de 

realizar seu estudo, adere aos pressupostos de um determinado paradigma, este estaria 

condicionando os resultados a serem encontrados aos limites existentes no paradigma escolhido. 

Logo, as escolhas paradigmáticas têm influência na forma como ocorre a pesquisa bem como no 

modo de observar a realidade, sendo frágil a comparação entre pesquisas realizadas com base em 

diferentes paradigmas. 

Mesmo considerando que nem todos os autores concordam com esse esquema 

classificatório apresentado por Burrell e Morgan, para fins do presente trabalho utiliza-se, como 

referência, o citado esquema. Assim, apesar dos próprios autores indicarem que os paradigmas são 

contraditórios e mutuamente excludentes, ao procederem à análise, citam a interpenetração entre 

os mesmos quando afirmam que o paradigma Funcionalista, de inspiração positivista, foi 

influenciado pelo idealismo alemão e por ideias marxistas, ou que o paradigma Estruturalista 

Radical recebeu forte influência de Weber (Idealismo Alemão) (Burrell & Morgan, 1979).  

Analisando a incomensurabilidade dos paradigmas, Clegg, Hardy e Nord (2004) afirmam 

que a proposição dos paradigmas, por parte de Burrell e Morgan, tinha, entre os seus objetivos, não 

apenas delimitar formas de se obter conhecimento, mas também identificar um espaço onde 

pesquisadores alternativos pudessem efetivar seus estudos preservados das críticas funcionalistas, 

corrente, até então, dominante. Neste contexto, acredita-se que o debate acerca da adequação do 

enfoque paradigmático designado por Burrell e Morgan, provavelmente, não terá um argumento 

preponderante. 

A partir das teorias organizacionais apresentadas nesta seção, parte-se do entendimento da 

organização como uma construção social, que permite traçar uma perspectiva mais complexa do 

contexto de ação da organização. Portanto, esse é o viés de entendimento de organização utilizado 
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pelo presente estudo, levando-se em conta a complexidade da realidade organizacional que 

demanda a construção de um referencial teórico de natureza plural, com uma visão sistêmica da 

organização em estudo, e, ainda, o uso de uma perspectiva multiparadigmática, visando à melhor 

descrição, compreensão e interpretação do funcionamento da organização. 

Nesse sentido, no percurso da construção do referencial teórico para o presente estudo, 

parte-se dessa discussão mais abrangente que envolve as teorias organizacionais e os paradigmas 

de análise organizacional, e suas formas de problematizar e compreender a realidade das 

organizações, respectivamente, para um diálogo pertinente à escola enquanto organização. 

2.2 A administração escolar e a escola enquanto organização 

O termo administração escolar pode ser entendido de distintas maneiras, dependendo do 

contexto em que é utilizado. Segundo Lima (2010b), esse termo pode ser interpretado como um 

campo de práticas de administração de sistemas escolares e, concomitantemente, como um campo 

de teorias e estudos. Como campo de práticas, envolve aspectos legais, organizacionais e 

administrativos da escola, assim como os serviços que produzem políticas e orientações normativas 

para as organizações educativas. Proveniente do conceito de Administração, a Administração 

Escolar pode ensejar uma dicotomia entre política e administração que, mais tarde, se 

transformaria na distinção entre administração e gestão. Antes de se discutir a possível distinção 

entre os termos Administração e Gestão, importa destacar o cuidado na separação entre política e 

administração, tendo em vista que toda administração representa um ato político e, no limite, não 

existe política sem administração. 

Ademais, Barroso (1995) discute a distinção entre administração e gestão escolares, no 

entanto, segundo o autor, tal questão não seria consensual na literatura, uma vez que os conceitos, 

conforme consta no parágrafo anterior, seriam fluidos e intermutáveis. A expressão Administração 

Escolar é mais comumente utilizada pela literatura americana, canadense e australiana, enquanto a 

expressão Gestão Escolar aparece, de maneira mais frequente, na Grã-Bretanha e noutros países 

europeus (Bush, 2003). No Brasil e em Portugal, de acordo com Lima (2010b), o termo Gestão 

está sendo utilizado de diferentes maneiras, principalmente na sequência da democratização 

política, vivenciada pelos países. No Brasil, o uso do termo Gestão Escolar tem sido uma alternativa 

para o distanciamento da administração empresarial, isto é, uma forma de rejeitar a submissão do 

campo da Administração Escolar às teorias e práticas da administração clássica/industrial, de 

forma que a designação Gestão Escolar teria uma conotação democrática, enquanto a expressão 
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Administração Escolar teria uma conotação centralizadora. Em Portugal, contudo, há uma outra 

discussão que confere à palavra Administração maior proximidade com as políticas e as instituições 

públicas. A partir dessa discussão terminológica, é possível depreender a Administração Escolar 

como campo de estudos.  

No contexto brasileiro, Sander (1982), por meio de revisão teórica da literatura, identificou 

que, nas pesquisas efetuadas no final da década de 1970 e início dos anos 1980, houve 

“um deslocamento promissor do enfoque jurídico, de caráter normativo e legalista, do enfoque 
organizacional, de caráter pragmático e técnico, e do enfoque comportamental, de caráter 
psicopedagógico, para o enfoque sociológico ou de ciência social aplicada, de caráter 
interdisciplinar, em que a pesquisa científica sobre a realidade brasileira está chamada a 
desempenhar um papel central” (p.25). 

Corroborando Sander, Lima (2001), também, tem apontado que a transferência do foco das 

abordagens normativistas/pragmáticas para aquelas de cunho analítico/interpretativo tem 

colaborado para que os estudos em Administração Escolar tenham adquirido um viés 

pluriparadigmático, sobressaindo as contribuições da Ciência Política e da Sociologia das 

Organizações ou, de forma mais específica, a Sociologia da Educação e Políticas Educacionais. 

Aqui, Lima (2001) enfatiza o estudo organizacional das escolas e das práticas dos atores escolares, 

bem como as articulações entre políticas públicas e administração das organizações educativas, 

sendo estes alguns pressupostos do estudo que se pretende aqui desenvolver. 

Nesse sentido, apenas recentemente a administração educacional tem dado os primeiros 

passos como área de estudo científico das organizações educativas. O surgimento dessa área teve 

início nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, e tomava, por parâmetro, os princípios 

de racionalidade, a busca pela eficiência e as técnicas de gestão, voltadas para a organização 

científica do trabalho. Depois, novos estudos foram efetivados no Canadá e no Reino Unido, 

principalmente a partir da década de 1970 (Bush, Bell, Bolam, Glatter, & Ribbins, 1999). Nesses 

estudos, destacam-se aqueles realizados por Greenfield, fundamentados na crítica à concepção 

positivista adotada pelos primeiros estudos acerca da administração educacional. Segundo 

Greenfield (1986), tais estudos valorizam, apenas, os aspectos técnicos da administração, de 

maneira a limitar as preocupações da ciência administrativa aos meios para realização de suas 

atividades, e não com sua atividade fim. 

No entanto, ao contrário do que apontam as críticas sociológicas, nem todo o campo da 

administração educacional estava voltado à abordagem do instrumentalismo preponderante nas 

ciências administrativas, ou presa a um padrão teórico positivista que marcara os seus primeiros 
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passos. Conforme Bush (1986), a administração educacional, como campo de estudos e práticas, 

derivou dos princípios de administração inicialmente aplicados na indústria e comércio. Mas, 

segundo esse autor, a Administração Escolar, ou administração educacional, evoluiu de uma 

situação de dependência em relação às ideias desenvolvidas em outros campos para se tornar 

numa disciplina estabelecida com teorias próprias e alguns dados empíricos para testar a sua 

validade na educação (essa discussão será retomada mais à frente, neste capítulo). 

Apesar dessas trajetórias diferentes, a disseminação recente de estudos nessa área, bem 

como a sua própria visibilidade social está diretamente relacionada ao desenvolvimento de políticas 

educativas de descentralização e autonomia das escolas e de reforço do seu componente de gestão, 

como meio de promover a eficiência e eficácia da escola e a qualidade do seu ensino. Nesse 

contexto, por vezes, criam-se condições para uma administração educacional centrada na 

racionalidade burocrática, sem qualquer suporte na investigação ou nas contribuições teóricas de 

outras ciências sociais, em especial, a análise organizacional (Barroso, 2005b). De outra forma, 

mesmo considerando que a sociologia das organizações não aponta soluções técnicas aos atores 

ou gestores organizacionais, o que a distingue, de forma mais clara, da ciência administrativa é o 

fato de ela fornecer conhecimentos capazes de levar a refletir as suas práticas.  

Dessa forma, Derouet (1988) e Dutercq (2000) propõem uma evolução para a sociologia 

das organizações educativas, sugerindo que essa se torne uma ciência mais ampla do que a 

Administração Escolar, cujo objetivo seria a coordenação das ações do sistema educativo. Derouet 

(1988) ainda argumenta que, nos anos 1980, os estudos sobre as organizações educativas 

avançaram consideravelmente, apesar de empecilhos relacionados à falta de uma definição mais 

clara acerca de seu objeto de estudo. O autor defende, então, a realização de estudos que analisem 

a escola como uma organização não apenas por seu viés administrativo, subordinada a um sistema 

nacional (nível macro de análise organizacional), mas também como estabelecimento político, com 

dinâmica, cultura e identidade próprias (nível meso de análise organizacional), construídas por seus 

atores locais e que afetam a obtenção da eficácia das escolas (nível micro de análise 

organizacional) (Derouet, 1988). 

Corroborando o entendimento de Derouet, Dutercq (2000) escreve sobre a evolução da 

administração educacional. O autor argumenta que o papel das autoridades nacionais já não é 

produzir padrões, mas, primeiramente, fornecer um quadro para as iniciativas de ação e 

desenvolvimento, assim como regulamentar, sendo este, provavelmente, a prioridade, 
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principalmente no que tange à informação e a avaliação. Numa outra ponta do sistema educacional, 

o papel do gestor escolar, em seus respectivos níveis hierárquicos, é entendido como o de um 

mediador interno, isto é, ao mesmo tempo o gestor deve gerir as relações interpessoais dentro da 

organização escolar e ser o responsável por articular as demandas locais junto às autoridades 

competentes. Dutercq (2000) ainda levanta a insuficiência da sociologia das organizações para a 

análise do funcionamento do sistema educativo, e defende a inserção dos conhecimentos da 

sociologia política e da ciência política para a construção de uma ciência da administração 

educacional válida. 

A escola formalmente instituída representa, pois, a instância educativa especializada, que 

separa o aprender do fazer, com a relação pedagógica e uma nova forma de socialização (Canário, 

2005), que dispõe para seus alunos as ideias, os conhecimentos, as concepções, as disposições e 

os modos de conduta que a sociedade adulta requer. É válido salientar, contudo, que a escola não 

representa a única instância de reprodução da comunidade social, uma vez que a família, os grupos 

sociais e os meios de comunicação, assim como outros contextos sociais, também exercem 

influência sobre a formação social do indivíduo.  

Antes de abordar a escola como organização, Canário (2005) também a trata como uma 

forma e como uma instituição. Segundo o autor, a dimensão “instituição” envolveria um conjunto 

de valores estáveis e intrínsecos, que visa à inserção na divisão social do trabalho, influenciando 

uma unificação cultural, linguística e política da sociedade. Com relação à dimensão “forma”, o 

autor a trata como uma maneira diferente de conceber a aprendizagem, excluindo do domínio da 

escola apenas os saberes não escolares. Por fim, para a dimensão “organização”, o autor enfatiza 

que a escola enquanto organização conseguiu transformar o ensino, antes exercido mediante uma 

ação individual, mestre-aluno, para um ensino de grupos, de modo simultâneo, pela relação 

professor-classe.  

Assim como Canário, Lourenço Filho (2007) também diferencia os termos “organização” e 

“administração”. Para o autor, o termo “organizar” representa a organização de “elementos (coisas 

e pessoas) dentro de condições operativas (modos de fazer), que conduzam a fins determinados” 

(p. 46). Enquanto isso “administrar” seria o ato de “regular tudo isso, demarcando esferas de 

responsabilidade e níveis de autoridade nas pessoas congregadas, a fim de que não se perca a 

coesão do trabalho e sua eficiência geral” (p. 47). 
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Tais definições remetem ao contexto de desenvolvimento dos estudos organizacionais, os 

quais estavam inseridos num contexto da gestão do trabalho industrial e administrativo, por volta do 

início do século XX, tendo uma perspectiva pragmática e instrumental, visando alcançar a eficiência 

das estruturas e dos processos do trabalho, sendo possível afirmar que o estudo científico das 

escolas, como organizações formais, está diretamente relacionado a esse quadro teórico (Barroso, 

2005b). 

Esse desenvolvimento da escola enquanto organização traz consigo alguns conceitos de 

relevância para a gestão, tais como: eficácia, qualidade e excelência escolar. Ainda inserido, nessa 

perspectiva, constata-se, também, que, ao longo do tempo, o trabalho dos alunos está mais 

organizado; os professores estão mais graduados e capacitados; o espaço e o tempo adquiriram 

dimensão e estrutura. Ou seja, a escola passa a apresentar aspectos relativos às organizações 

empresariais, com princípios e metas bem definidos (Barroso, 2005b). 

No Brasil, o estudo da escola enquanto organização remonta à década de 1930, mais 

especificamente ao movimento associado à educação nova. Esses estudos foram realizados a partir 

de uma concepção burocrática e funcionalista, corroborando o apontamento de Barroso no 

parágrafo anterior, e representando as discussões em voga no mundo naquele período. A aplicação 

desses princípios se manteve preponderante até a década de 1970. Os estudos acerca da 

Administração Escolar, nesse período, utilizaram, como referência, as teorias da Administração 

Científica (Taylor) e Teoria Clássica (Fayol), isto é, partiam de um paradigma voltado para a 

administração empresarial o qual ponderava que a administração escolar seria análoga à 

administração de empresas. 

Destacam-se, nesse contexto, estudos realizados por Leão (1945), Alonso (1976), Querino 

Ribeiro (1978), Lourenço Filho (2007) e Teixeira (1961, 1964, 1997), no Brasil, assim como alguns 

estudos da literatura estrangeira e que serviram como inspiração para a produção acadêmica do 

período, tais como: Prihoda (1935)8 e Dottrens (1931)9 no que se refere à adequação do uso dos 

princípios do taylorismo/fayolismo para a elaboração de problemas escolares; Sears (1966), no que 

diz respeito à necessidade de se construir uma teoria da administração escolar; e Moehlmann 

                                                
 
8 Prihoda, V. (1935). Racionalización de la instrucción publica: organización y funcionamiento del sistema escolar. Madrid: M. Aguilar. 
9 Dottrens, R. (1931). Le problème de l’inspection et l’education nouvelle. Paris: Delachaux et Niestlé S. A. 
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(1940)10, que trata da função instrumental da administração escolar, visto que ela tem como função 

principal a adequação das atividades de escolares à filosofia e à política de educação.  

Querino Ribeiro (1978, p. 59), influenciado pelos estudos desses últimos autores, 

argumentava que 

“a complexidade alcançada pela escola, exigindo-lhe cada vez mais unidade de objetivos e 
racionalização do seu funcionamento, levou-a a que ela se inspirasse nos estudos de 
Administração em que o Estado e as empresas privadas encontraram elementos para renovar 
suas dificuldades decorrentes do progresso social. Sendo evidente a semelhança de fatores 
que criam a necessidade de estudos de administração pública ou privada, a escola teve 
apenas de adaptá-las à sua realidade. Assim, a Administração Escolar encontra seu último 
fundamento nos estudos gerais de Administração”. 

Nesse ponto de vista, o processo de burocratização alcança a escola como um todo, 

atingindo os níveis administrativo, pedagógico e de sua relação com o sistema social. A criação de 

funções, no seu interior, guarda relação de proximidade com as funções criadas na organização 

capitalista. Dessa forma, a racionalidade imposta pelo processo produtivo consiste na busca de 

resultados eficientes, adentra na unidade escolar, chegando até o próprio processo pedagógico. Os 

pressupostos da administração burocrática, que supõem a separação entre planejamento e ação, 

são levados para a escola, dando origem às funções especializadas no seu interior e retirando do 

professor a prerrogativa de dirigente do processo de ensino que ele realiza em sala de aula. 

Importa comentar, contudo, que, por vezes, algumas teorias organizacionais são replicadas 

nos estudos das organizações educativas de forma acrítica, como ocorre quando da interpretação 

da administração científica de Taylor, desvendando aspectos da gestão escolar que realçam 

objetivos operacionais voltados à eficiência, à eficácia, e aos recursos financeiros, à padronização e 

ao controle das operações (Rocha, 2007). 

Alerta-se, portanto, para os estudos que promovem uma aplicação direta da teoria e das 

técnicas de administração empresarial à educação. Para a teoria da administração ser aplicada no 

contexto das organizações educativas, é preciso que ela seja, a princípio, assimilada uma vez que, 

apesar do caráter genérico das teorias organizacionais, a escola apresentará especificidades que 

precisam ser consideradas numa análise mais profunda de sua realidade. 

Essa transposição de práticas do contexto empresarial para as organizações educativas 

pode ser nomeada pelo que Rocha (2007) chama de racionalidade empresarial. De acordo com a 

                                                
 
10 Moehlmann, A. B. (1940). School administration: its development, principles and future in the United States. New York: Houghton 
Mifflin Company. 
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autora, a racionalidade empresarial (e gerencialista) caracteriza-se pela preocupação constante em 

otimizar os recursos (materiais, financeiros e humanos). Ainda segundo a autora, tal racionalidade 

faz parte de muitas concepções acerca das organizações educativas. Também com uma 

perspectiva crítica em relação ao enfoque tecnocrático aplicado à administração escolar e, 

provavelmente, influenciado pelos estudos ligados à teoria da reprodução social, Arroyo (1979) 

questiona as contribuições da racionalidade administrativa ao processo educativo, e conclui que tal 

racionalidade em vez de primar pela diminuição das desigualdades sociais estaria contribuindo para 

o contrário. Isto é, o emprego dessa racionalidade tem servido, apenas, para a reprodução de 

determinadas relações sociais (desiguais) que são pertinentes à manutenção da sociedade com 

vistas ao desenvolvimento econômico. Assim, “a insistência em apresentar a racionalidade 

administrativa como necessidade ‘natural’ ao bom funcionamento das instituições oculta a 

dimensão política de todo o processo administrativo” (Arroyo, 1979, p. 39). Nóvoa (1992), por 

exemplo, argumenta contra essa replicação da racionalidade empresarial ao contexto escolar. Para 

o autor, as escolas equivalem a um tipo particular de organização, que não pode ser associada a 

uma fábrica.  

Antes mesmo dos estudos de Nóvoa (1992) e Rocha (2007), Baldridge (1978) já enfatizava 

que as especificidades, contidas nas organizações acadêmicas, ao contrário do que ocorre no 

processamento de manufaturas, levam em conta a busca da transformação da personalidade dos 

indivíduos. Essa seria, pois, uma característica que deveria levar a uma análise diferenciada das 

organizações educativas, uma vez que as comparações efetivadas com as organizações 

empresariais apenas precariamente auxiliam no entendimento da natureza das organizações 

educativas. 

Considerando a busca pela ruptura com os pressupostos do paradigma funcionalista, 

Teixeira (1964) já tecia críticas à aplicação direita da estrutura da administração geral à educação, 

visto que essas duas formas de administrar buscam o alcance de objetivos diferentes.  Segundo o 

autor, enquanto na fábrica enfatiza-se o produto final, e a humanização estaria, apenas, no ajuste 

do processo de trabalho; na escola, seria a formação humana do aluno aquilo que demandaria 

maiores preocupações. Nas palavras do autor, a natureza da administração escolar é de 

“subordinação e não de comando da obra da educação, que, efetivamente, se realiza entre o 

professor e o aluno” (p. 17).  
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Assim, Félix (1989), antes de colocar suas críticas à prevalência do paradigma funcionalista 

na teoria da administração escolar, descreve dois pressupostos básicos que servem como 

argumentos para a associação entre a administração de empresas e administração escolar: 

“O primeiro deles é o de que as organizações, apesar de terem objetivos diferentes, são 
semelhantes e, por isso, têm estruturas similares, podendo ser administradas segundo os 
mesmos princípios, conforme os mesmos modelos propostos pelas teorias da Administração 
de Empresa, feitas apenas às adaptações necessárias para atingir suas metas específicas. O 
segundo é o de que a organização escolar e o sistema escolar como um todo, para adequar-se 
às condições sociais existentes e atingir os objetivos que são determinados pela sociedade, 
necessitam assimilar métodos e técnicas de administração que garantam a eficiência do 
sistema, justificando assim a sua própria manutenção” (Félix, 1989, p.73). 

Atinente a essas analogias entre organizações empresariais e organizações educativas, 

Lima (1992), também, as critica. Segundo o autor, quando se busca a distinção entre a escola e 

outras organizações, enfatizando diferenças e destacando propriedades exclusivas, comete-se o erro 

de se recorrer a uma analogia, baseada nas características das organizações cujos subsídios se 

pretendem rejeitar. 

Como forma de diferenciar as organizações educativas das organizações empresariais, 

Torres (1997) discute alguns aspectos estruturantes. Entre eles, a autora aponta para o caráter 

centralizador do sistema educativo (políticas de aplicação universal elaboradas pelo Ministério da 

Educação e válida para todo o país); o controle político, administrativo e burocrático da escola; 

precária autonomia da escola; além das especificidades de seus objetivos organizacionais, tendo em 

vista que esses são centralmente construídos e organizacionalmente implementados.  

Assim, Torres (1997) compreende a escola como uma organização polifacetada que pode 

ser analisada, por exemplo, em um nível normativo, externo (Ministério da Educação); ou em nível 

das práticas organizacionais atualizadas (escola). Também acerca dessas múltiplas faces da escola, 

Lima (1992) já escrevia sobre o “plano de orientação para ação”, que equivale ao nível de análise 

normativo, citado por Torres (1997), e o “plano de ação organizacional”, que está associado ao 

nível de análise das práticas organizacionais da escola. Essa discussão remete à conclusão de que 

nem sempre a organização escolar restringe sua ação àquilo que está orientado pelo formal e/ou 

pelas políticas. Por vezes, a ação da organização escolar baseia-se em normas informais ou não 

formais, de caráter mais restrito e de alcance limitado ao interior da própria organização. 

Torres (1997) conclui que, considerar que o arranjo organizacional da escola retrata um 

modelo produzido em nível macro e replicado para todo o país, significa que uma abordagem 

organizacional da escola teria que considerar diferentes níveis de análise que envolvessem, ao 
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mesmo tempo, um caráter receptor e (re)produtor das normas, o que iria de encontro à lógica de 

análise do tipo empresarial, “frequentemente construída para e a partir da especificidade de 

determinada organização” (p. 55). 

O que a autora defende, portanto, é a realização de estudos específicos junto às 

organizações educativas, tanto em virtude de suas peculiaridades, quanto pelo papel social que 

desempenham. Lima (1992) então sugere um estudo da organização escolar que parta do uso de 

critérios e dimensões, bem como de princípios baseados nas especificidades desse tipo de 

organização.  

Aqui, Paro (1986) discute três aspectos inerentes ao “processo de produção” pedagógico e 

que atribuiriam ao estudo da escola, enquanto organização, uma natureza peculiar: o educando, o 

saber e o produto da educação. Segundo o autor, na educação, como serviço prestado que é, o 

produto não pode ser separado do ato da produção, de maneira que o aluno não só está presente 

como objeto da produção, mas também participa das atividades que se desenvolvem, nesse caso, 

como sujeito da produção. O saber, por sua vez, é considerado um instrumento para a composição 

de um produto ou mercadoria, afastando-se do trabalhador individual em direção aos 

departamentos de planejamento e controle da empresa. Por fim, o produto da educação conserva-

se além do ato da produção, “o que significa que o consumo não se restringe à atividade produtiva, 

mas se prolonga para além dela” (p.148). 

Percebe-se, portanto, que os estudos acerca da escola, observada do ponto de vista 

organizacional, passaram a receber uma análise crítica, de inspiração marxista e enfoque 

sociológico, relativo à análise da escola dentro da organização do trabalho, na sociedade capitalista. 

Aqui, Sander (1984, 1990) aponta para o confronto do paradigma positivista, que defende a busca 

pelo consenso, e do paradigma interacionista, que visa a administração do conflito. Representando 

a oposição entre os paradigmas de consenso e conflito, têm-se as concepções de Arroyo (1983), o 

qual visualiza a administração da educação como processo político em oposição a processo 

tecnocrático; Wittmann (1983), que propõe uma administração da educação como prática social 

transformadora frente ao determinismo burocrático; Frigotto (1984), que entende o ato educativo 

como uma prática política e social  de oposição à concepção da educação como fator de produção 

econômica; por fim,  Cury (1985) e Gadotti (1983) que defendem a administração educacional 

como processo democrático em oposição à administração burocrática.  
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Constata-se, portanto, dois tipos de enfoque na análise da escola enquanto organização: um 

enfoque científico-racional e um enfoque crítico, de cunho sociopolítico. No primeiro enfoque, 

segundo Libâneo (2001, p. 1) 

“a organização escolar é tomada como uma realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona 
racionalmente; portanto, pode ser planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar 
maiores índices de eficácia e eficiência. As escolas que operam nesse modelo dão muito peso 
à estrutura organizacional”. 

Enquanto isso, ainda consoante o autor, o segundo enfoque  

“vê a organização escolar basicamente como um sistema que agrega pessoas, importando 
bastante à intencionalidade e as interações sociais que acontecem entre elas, o contexto sócio-
político etc. A organização escolar seria uma construção social levada a efeito pelos 
professores, alunos, pais e integrantes da comunidade próxima. Além disso, não seria 
caracterizado pelo seu papel no mercado, mas pelo interesse público” (p. 1). 

Até então, os estudos estavam voltados para duas correntes de pensamento sobre a 

administração das organizações educativas, sendo que 

“A primeira denuncia a teoria e a prática da Administração da educação como uma instância 
de amplo processo de conservação, sustentação e legitimação da situação dada. A segunda 
corrente denuncia a teoria e a prática da Administração da educação como instrumento de 
transformação estrutural da sociedade, pela sua contribuição na construção de uma prática 
educativa comprometida com os interesses coletivos das classes populares” (Wittmann, 1987, 
p. 1). 

Na década de 1990, um novo cenário se apresentava e, nele, aumentavam as exigências 

trazidas pela globalização das economias e pela necessidade de inserção dos países no mercado 

internacional. Nesse contexto, os estudos passaram a analisar e tentar explicar e compreender a 

construção do processo educacional e sua importância para as nações.  

No que diz respeito à aplicação desses pressupostos à realidade portuguesa, Lima (1994) e 

Correia (1998) mencionam algumas situações. O primeiro reflete que as novas prioridades 

atribuídas ao sistema escolar estariam relacionadas ao alcance de metas estatísticas, combate ao 

desperdício e à ineficácia, criação de nichos de qualidade, ou seja, meras questões técnicas e de 

gestão. Correia (1998), por sua vez, também discute a aplicação de um “modelo tecnicista” à 

educação portuguesa quando coloca que a eficiência e o controle da qualidade seriam os objetivos 

centrais dos responsáveis políticos pela educação do país. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, mas, fazendo uma análise de realidade brasileira, Sander 

(2007)  

“revela uma nova incorporação e interpretação de conceitos e práticas do gerencialismo 
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empresarial e comercial no setor público, enfatizando o planejamento estratégico, a 
racionalização administrativa e a flexibilização laboral associada à contratação por resultados e 
à avaliação de desempenho, a descentralização e a privatização, a adoção maciça da 
tecnologia da informação e a gestão da qualidade total” (p. 18).  

O autor, procedendo a uma crítica acerca desse processo, afirma que esses conceitos 

trazem consigo decisões administrativas voltadas para o aumento da produtividade e da eficiência 

econômica, com uma preocupação focada em fins pragmáticos e resultados imediatos, sem 

considerar sua validade ética e relevância cultural. Considerando que essas “novas” propostas 

representam, na verdade, versões revisadas da teoria do capital humano, demandam-se novos 

estudos que não sirvam apenas como instrumento a serviço de fins utilitários, com a 

implementação do ideal (neo)liberal e sua lógica competitiva alicerçada voltada para a economia da 

globalização, mas também estudos que mantenham uma dimensão crítica acerca dessas propostas 

(Sander, 2007). 

No contexto português, no início da década de 1990, os estudos privilegiaram a abordagem 

da escola como objeto de estudos da Ciência da Educação, assim como as instituições escolares 

passaram a ser analisadas enquanto espaço organizacional. Assim, Nóvoa (1992) aponta para a 

emergência de uma sociologia das organizações escolares que considera tanto a abordagem 

centrada na sala de aula, como também as perspectivas socioinstitucionais, focalizadas no sistema 

educativo.  

Aqui, Lima (2001) define organização como uma forma ordenada e estruturada de planejar 

uma ação e ter condições de efetivá-la. A escola passa a ser visualizada, portanto, como 

organização educativa que funciona pela ação coordenada de todos os envolvidos no processo 

educativo, visando ao alcance dos objetivos propostos (Lima, 2001). A esse entendimento, Barroso 

(2005b) acrescenta que o estudo da escola enquanto organização tem assumido mais importância, 

e também permitido melhor entendimento acerca da escola enquanto “unidade pedagógica, 

organizativa e de gestão” (p.55).  

Como forma de ainda complementar tal entendimento, apresenta-se definição de Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2009, p. 316)  

“As escolas são, pois organizações, e nelas sobressai a interação entre as pessoas, para a 
promoção da formação humana. […] Assim, a organização escolar define-se como unidade 
social que reúne pessoas que interagem entre si, intencionalmente, operando por meio de 
estruturas e de processos organizativos próprios, a fim de alcançar objetivos educacionais”. 
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Tendo por foco os estudos relativos às organizações educativas, Lima (1992) já mencionava 

a necessidade de entender a escola como uma organização, organizada de forma diversa, mas, ao 

mesmo tempo, auto-organizada. A intenção era prover os estudos organizacionais que tinham a 

escola com lócus de observação de ressalva quanto às visões deterministas de estudos centrados 

exclusivamente em análises macropolíticas, ou mesmo em relação às visões atomizadoras de 

estudos focados exclusivamente em análises isoladas da realidade organizacional (Barroso, 2005b). 

Ainda segundo Lima (1992), os estudos voltados para as organizações educativas, por 

vezes, privilegiam os níveis de análise macro (elaboração das políticas) e micro (implementação das 

políticas), enquanto a escola, considerada objeto autônomo (nível de análise meso), de realidade 

teórica e empírica complexa, é ignorada.  

Lima (2001) defende, então, que as organizações educativas devem ser analisadas de 

forma multifocalizada, como um lócus de reprodução e, ao mesmo tempo, produção de políticas, 

normas e regras. Isto é, haveria que se observar tanto o “plano da orientação para ação” (lócus de 

reprodução), quanto o “plano da ação” (lócus de produção). O “plano da orientação para ação” 

estaria caracterizado por uma perspectiva burocrático-formal e seria proposto de forma 

supraorganizacional, enquanto o “plano da ação” iria emergir das interações dos indivíduos e 

grupos no interior da organização, ou seja, teria uma perspectiva informal e estaria associado ao 

estudo da sociologia das organizações. Com isso, será apresentada, a seguir, uma síntese acerca 

do desenvolvimento dos estudos organizacionais, voltados à abordagem sociológica das 

organizações educativas.  

2.3  As organizações educativas e suas múltiplas faces  

Esta seção é iniciada destacando-se que as discussões aqui apresentadas acerca dos 

modelos de análise (e imagens) consideram os contributos de autores fundadores e/ou percursores 

(internacionais) e os estudos dos autores locais (portugueses e brasileiros) sem a intenção de 

atribuir a esses o mesmo status. Alguns limitaram-se a adotar os modelos de análise nas suas 

pesquisas, recriando dispositivos analíticos mais ou menos inovadores; outros apenas elaboraram 

sínteses das perspectivas teóricas. Apesar disso, importa referir esses autores e mostrar a forma 

como se apropriaram dos modelos.  

Vários são os autores que sugerem o uso de modelos como forma de observar as múltiplas 

faces da organização escolar. Tendo em vista o objetivo central do presente estudo, serão 

discutidos, ao longo desta seção, alguns estudos que consideram a perspectiva cultural ao 
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discutirem diferentes maneiras de se analisar a realidade das organizações educativas.  Antes de 

tecer comentários sobre os diferentes modelos, contudo, é importante buscar um entendimento 

acerca da definição de “modelo de gestão” da escola.  

Ellstrom (1983), em estudo considerado pioneiro, considerava que um modelo 

organizacional está atrelado a um conjunto de conjecturas, ou a uma orientação de pesquisa, 

relativa à realidade organizacional. Ou seja, um modelo organizacional assemelha-se a um esquema 

conceitual, que pode ser usado para propósitos descritivos e analíticos. Apoiado no primeiro autor, 

Lima (1996), autor português, de forma mais específica acerca das organizações educativas, afirma 

que é possível interpretar os modelos de gestão escolar como modelos teóricos, baseados em 

princípios, orientações genéricas e perspectivas relativas à administração do sistema educativo e da 

organização e gestão das escolas.  

Lima (1992), nesse caso, discute uma distinção entre os diferentes modelos. Segundo o 

autor, existem os modelos que são, apenas, descritivos, os modelos normativos e os modelos 

teórico-explicativos. Os “modelos descritivos” são aqueles que tratam de um certo conjunto de 

variáveis como, por exemplo, a organização formal, a gestão do espaço e do tempo escolares, entre 

outros. De outra forma, os “modelos normativos” prescrevem uma forma de administração para 

diferentes tipos de organização. Já os “modelos teóricos explicativos” permitem uma maior 

compreensão e explicação acerca da realidade organizacional. Nas palavras do autor, modelos 

teóricos são 

“corpos de grandes princípios, de orientações genéricas e de perspectivas em torno da 
administração do sistema escolar e da organização e gestão das escolas. Enquanto modelos 
teóricos eles assumem um caráter geral e potencial, não necessariamente dependentes da 
ação e das práticas organizacionais efetivamente realizadas e abrindo, de resto, um leque mais 
ou menos vasto de opções concretas e congruentes em referência às perspectivas e 
orientações que encerram” (Lima, 1996, p. 17). 

Por considerar que são esses modelos (teóricos explicativos) que melhor permitem a 

interpretação da realidade organizacional da escola, apresentam-se, a seguir, as proposições 

inerentes a essa classificação. Perspectiva-se, aqui, a interpretação de diferentes estereótipos da 

teoria administrativa, tendo em vista a sua interseção com a sociologia das organizações educativas 

e seu referencial crítico e reflexivo. 

Para tanto, serão utilizados, como pano de fundo, para apresentação dessas perspectivas, o 

estudo efetivado por Lima (1992), abordando o chamado “modo de funcionamento díptico da 

escola enquanto organização”, e também o estudo efetuado por Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), 



Capítulo II – Abordagens teóricas na análise das organizações educativas  
 

 117 

em contexto brasileiro, e que trata das diferentes concepções de gestão aplicadas às organizações 

escolares. Tais estudos, ao representarem uma espécie de continuum existente entre as 

perspectivas burocrático-racional e anárquica e/ou sociocrítica, permitem localizar a perspectiva 

cultural (base para o presente estudo) e suas aproximações e distanciamentos em relação aos 

demais modelos. 

Assim, a partir do julgamento de que o funcionamento da organização escolar se encontra 

entre os extremos da racionalidade burocrática e da ambiguidade, isto é, entre extremos que, em 

certos momentos, são antagônicos e, em outros, coexistem no mesmo estabelecimento, e levando 

em consideração a pluralidade de abordagens, Lima (2001) apresenta o “modo de funcionamento 

díptico da escola como organização”. A nomenclatura “Díptico” pretende significar um modelo 

dividido em duas partes separadas por um eixo que representa o “plano da ação” e, por 

consequência, o “plano das orientações para a ação”. Esse eixo, por vezes, deixaria mais visível um 

lado, ou face (racional/burocrática, ou sistema social), por vezes outro (anarquia, ou modelo 

político), ou mesmo exibindo as duas faces de forma proporcional. Tal modo de funcionamento está 

representado na figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 - Modo de funcionamento díptico da escola enquanto organização 

Fonte: Lima (2001, p. 50). 
 

O argumento do autor para a definição do continuum leva em consideração que a ação 

organizacional na escola pode revelar um modo de funcionamento ora conjuntivo ora disjuntivo. A 
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conjunção seria proveniente da conexão entre objetivos, estruturas, recursos e atividades e a 

fidelidade às normas burocráticas. Enquanto isso, a disjunção refere-se à separação e/ou produção 

de regras alternativas; rompendo com o caráter normativo e com a previsibilidade de 

comportamentos (Lima, 2001). 

De maneira semelhante, Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), no Brasil, descreveram o que 

poderia ser considerado “concepções de gestão”. De maneira análoga às proposições de Lima 

(1992), Libâneo, Oliveira e Toschi (2009) afirmavam que “se situássemos as concepções de gestão 

em uma linha contínua, teríamos em um extremo a concepção técnico-científica (também chamada 

científico-racional) e, no outro, a concepção sociocrítica” (p. 323). Assim, a concepção de gestão 

predominante na organização escolar influenciaria as atividades a serem ali desenvolvidas tanto no 

eixo pedagógico, quanto no político e, também, no organizacional. Tais concepções, segundo o 

autor, possibilitam a análise das organizações escolares sem, no entanto, a observação de apenas 

uma delas. O que poderia se verificar seria a predominância de um estilo em um determinado 

momento.  

Alternativamente, Sander (2007), autor também brasileiro, ainda propõe um olhar múltiplo 

para a análise organizacional da escola, sendo denominado pelo autor de “paradigma 

multidimensional”. Esse paradigma foi elaborado sob a influência dos diferentes enfoques dos 

estudos da administração escolar, apontados na seção anterior, são eles: jurídico, organizacional, 

comportamental e sociológico. Sander (2007) descreve o “paradigma multidimensional de 

administração da educação” por meio de quatro dimensões: econômica, institucional, política e 

cultural e seus respectivos critérios administrativos: eficiência, eficácia, efetividade e relevância. 

Assim como Lima (1992) e Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), Sander destaca que essas dimensões 

não se excluem entre si; ao contrário, são “dimensões dialéticas e simultaneamente articuladas de 

um paradigma compreensivo de gestão democrática da educação” (p. 106).  

Partindo para a discussão acerca dos modelos, tem-se o modelo racional/burocrático. 

Segundo Ellstrom (1983), o modelo racional das organizações está associado ao entendimento de 

que as organizações podem ser caracterizadas em termos de um conjunto de objetivos ou 

preferências, isto é, seriam instrumentos para o alcance de objetivos ou para a busca de intenções 

de algum ator dominante ou coalizão de atores.  
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Esse modelo pressupõe um conjunto de objetivos claros e consistentes; certo consenso no 

que se refere aos objetivos; e uma base de conhecimentos e de tecnologia bem compreendida 

objetivando a escolha dos meios para o alcance dos objetivos compartilhados (Ellstrom, 1983). 

Têm-se, também, algumas limitações apresentadas pelo modelo racional, tanto como um 

modelo descritivo quanto como um modelo normativo da ação organizacional (March & Simon, 

1958). Tais limitações estariam relacionadas aos limites na capacidade de cognição do indivíduo, 

conforme colocado por March e Simon (1958) e March (1978), ou às condições organizacionais 

desfavoráveis, discutidas por Cohen, March e Olsen (1972) e March e Olsen (1976). Esses autores 

são considerados precursores desse tipo de abordagem. 

Os modelos de cunho racional estão associados aos fundamentos da organização 

burocrática moderna que se convencionam no estabelecimento de regras gerais, impessoais e 

abrangentes, na conduta rotineira, na defesa do conservadorismo, na divisão sistemática do 

trabalho, no cuidado com a hierarquização dos cargos e na definição precisa dos papéis dos 

indivíduos dentro do espaço organizacional, com os direitos e deveres a eles correspondentes. 

Nesse sentido, a organização burocrática supõe um sistema social administrado conforme critérios 

racionais preestabelecidos, cujo processo decisório se estabelece de cima para baixo. Representa, 

pois, a materialização da racionalidade formal weberiana.  

A escola enquanto organização, segundo Lima (2001), pode ser considerada burocrática ao 

apresentar rigidez nas leis e nos regulamentos, hierarquia de cargos de forma centralizada, 

organização formal, especialização de seus membros, entre outras características inerentes às 

organizações burocráticas.  

Os modelos de análise de caráter formal, conforme Bush (2003), ou nomeados por Ellstrom 

(1983) e Lima (1992) de racional ou burocrático; ou ainda classificado por Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2009) como científico-racional ou técnico-científica, e suas respectivas imagens ou 

metáforas, se voltam para o estudo dos aspectos racionais e burocráticos da escola enquanto 

organização, representando uma face organizacional da escola oposta àquela na qual estaria 

ilustrada a perspectiva cultural e subjetiva, conforme pode ser percebido na figura 3, na qual Lima 

(2001) expõe o seu “modo de funcionamento díptico da escola enquanto organização”.  

Os modelos formais apresentam atrelados a si uma ampla gama conceitual envolvendo 

abordagens que, ao mesmo tempo que são similares, dispõem de algumas especificidades. Bush 

(2003), em estudo considerado precursor, classifica como pertencente aos modelos formais o 
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modelo estrutural, o modelo sistêmico, o modelo burocrático, o modelo racional e o modelo 

hierárquico. Entre as características compartilhadas pelos modelos formais, encontra-se a ênfase na 

estrutura como meio para o alcance dos objetivos organizacionais.  

Bolman e Deal (1984) - considerados, também, precursores de estudos dessa natureza - 

destacam que essa visão estruturalista abrange, de um lado, os estudos de Taylor e de Fayol, no 

que foi considerada a escola clássica da administração; de outro, os escritos de Weber e seu 

modelo burocrático como “tipo ideal”. Assim, partindo dos estudos que ressaltam a centralidade e a 

racionalidade da estrutura, distinguiram-se dois grupos: (1) aqueles que calculam existir uma 

melhor solução organizacional válida para todas as conjunturas, numa perspectiva objetiva, 

segundo Burrell e Morgan e (2) aqueles que atestam que a melhor solução dependerá da 

especificidade de cada contexto, numa perspectiva subjetiva, conforme os paradigmas para a teoria 

social. Em qualquer dos casos, partilha-se a ideia de que há uma melhor solução. 

A organização como máquina, conforme proposta por Morgan (1996), pode ser uma das 

imagens a representar essa face. Tal imagem enxerga o funcionamento mecanicista da 

organização, baseado na eficiência, na certeza e na previsibilidade de comportamento, estando 

ligada ao processo de industrialização e ao capitalismo. A teoria clássica da administração empresta 

alguns de seus princípios para essa metáfora, quais sejam: planejamento, disciplina, unidade de 

comando, organização, ordem, iniciativa, coordenação e controle; além das influências da 

administração científica, quando se defende o uso de métodos científicos para determinar o modo 

mais eficiente de realizar o trabalho. Por fim, a organização, vista sob essa imagem, tem um 

desempenho eficaz, na medida em que seu meio ambiente é estável, isto é, as limitações ao uso 

dessa imagem recaem sobre a não adaptação aos processos de mudança, tendo em vista que a 

máquina não prevê a necessidade de inovação.  

A organização como instrumento de dominação é outra imagem proposta por Morgan 

(1996) também atrelada às características da face burocrático-racional, visto que visualiza a 

organização como um processo de dominação social em que as pessoas estão subjugadas a um 

modelo estrutural de planejamento racional, tendo tal dominação, por vezes, consequências não 

intencionais de sistemas racionais. Essa metáfora sugere a dominação de alguns grupos sobre 

outros, além de fazer com que muitos trabalhem para o benefício de poucos. 

Além disso, outra forma de visualizar a escola também contempla a análise desse tipo 

organização como um sistema social. A perspectiva sistêmica tem por base a teoria dos sistemas 
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que defende a unidade, a integridade e a coerência da organização e foca, especialmente, a 

interação entre os componentes do sistema como partes de um todo. A organização como sistema 

social, conforme Ellstrom (1983), entende os processos organizacionais mais como fenômenos 

espontâneos do que como algo propriamente intencionado pela organização. O modelo de sistema 

social, por sua vez, é entendido como o emprego da teoria geral dos sistemas ao estudo das 

organizações e está associado à integração e independência entre elementos sistêmicos da 

organização, o que implica regras, normas e um sistema cultural de valores, crenças e ideologia. 

Esses aspectos são considerados inerentes ao construto da cultura organizacional e podem ser 

considerados como determinantes da ação organizacional (Katz & Kahn, 1976). 

Uma imagem presente, nesses modelos, é o entendimento da organização escolar como 

“organismo vivo” (Morgan, 1996). Essa imagem enfatiza, por um lado, a coesão do funcionamento 

complexo interno e, por outro, a inserção dessa entidade em um macro ecossistema, e, nessa 

vertente, a organização funciona como um sistema aberto que se adaptaria ao ambiente. Para 

tanto, os indivíduos e grupos trabalham mais eficazmente quando suas necessidades estão 

satisfeitas, ao contrário da divisão de trabalho, do controle e da autoridade. Importa eliminar 

disfunções, pois o não funcionamento de qualquer parte prejudica o todo. A limitação para o 

emprego dessa metáfora estaria no fato de não reconhecer a organização como um fenômeno 

socialmente construído. 

Recorrendo às proposições de Morgan (1996) quanto à imagem do organismo, Costa 

(1996), em sua síntese acerca das imagens organizacionais de escolas portuguesas, descreve a 

imagem da “escola como empresa”. Essa imagem equivale à aplicação dos princípios da Teoria 

Administração Científica da Escola Clássica da Administração às escolas, que passam a ser vistas 

como uma empresa educativa. Segundo o autor, tal prerrogativa pode ser identificada na 

uniformidade curricular, nas metodologias de ensino coletivo, na constituição rígida das turmas, no 

isolamento dos professores, na escassez de recursos materiais, na uniformização dos espaços e 

horários, na avaliação descontínua, na disciplina formal, na direção unipessoal e nas relações 

insuficientes com a comunidade. A partir desse cenário, traça-se como objetivo da organização 

escolar o alcance de indicadores de eficiência e eficácia. É importante ressaltar que esse último 

autor, apenas, sistematizou as propostas de imagens da organização de Morgan (1996) aplicadas a 

um contexto específico, a escola. 
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Já a imagem da “organização escolar como burocracia”, colocada por Costa (1996), 

baseia-se na proposta weberiana do estudo da burocracia. Costa (1996) lista indicadores 

representativos da imagem burocrática da escola, tais como: centralização das decisões, 

regulamento detalhado das atividades, previsibilidade de comportamento, formalização, 

hierarquização e centralização da estrutura organizacional, comunicação formal, obediência às 

regras e regulamentos, uniformidade e impessoalidade das relações humanas, pedagogia uniforme 

e concepção burocrática da função docente. 

Discorrendo sobre as concepções de gestão existentes nas organizações escolares, Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2009) descrevem aquela que considera como mais conservadora, nomeada pelo 

autor de concepção técnico-científica e que teria por base a administração clássica ou burocrática. 

Ainda segundo os autores, atualmente, há uma nova versão desse tipo de concepção agora voltada 

para o paradigma de gestão da qualidade total, e o uso mais forte de métodos e de práticas de 

gestão da administração empresarial.  

Nesse mesmo sentido, Sander (2007) destaca que as ações dos atores organizacionais 

estariam norteadas pela lógica econômica, pela racionalidade instrumental, e pela busca do fazer 

mais com menos. O olhar desse tipo de perspectiva, qual seja, a administração pautada pela 

eficiência econômica, quando voltada à escola, “acentua as características extrínsecas e 

instrumentais dos fenômenos organizacionais e dos atos e fatos administrativos” (p. 77). O autor 

também discute a observação do funcionamento das organizações educativas a partir de uma 

administração voltada para a eficácia institucional, que sugere “a capacidade de administrar para 

alcançar metas estabelecidas ou resultados propostos” (p. 78). De acordo com o autor, quando tal 

perspectiva é aplicada à educação “preocupa-se, essencialmente com a consecução dos objetivos 

intrinsecamente educativos, estando, dessa forma, estreitamente vinculado aos aspectos 

pedagógicos das escolas, universidades e sistemas de ensino” (p. 79). 

Por fim, as discussões sobre os modelos formais de análise das organizações educativas 

caracterizam-se pela busca de objetivos previamente definidos pela organização e que, ao mesmo 

tempo, não apresentam discrepância com os objetivos individuais de seus membros. 

Algumas críticas são postas ao emprego de modelos formais e normativistas na análise das 

organizações educativas. Bush (1986), por exemplo, destaca cinco razões para tal: (1) não condiz 

com a realidade afirmar que a organização escolar é orientada por/para objetivos; (2) o processo 

decisório racional não acontece na escola, visto que esta depende de decisões tomadas 
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individualmente ou em grupo; (3) os modelos formais isolam a estrutura organizacional e não 

consideram a influência dos membros da organização sobre a mesma; (4) o poder está 

concentrado no topo da pirâmide hierárquica; (5) a suposição da estabilidade organizacional. É 

válido considerar, contudo, que, apesar dos modelos formais apresentarem suas limitações, não 

significa dizer que eles não podem ser empregados na análise organizacional, tendo em vista que 

podem ser utilizados na análise de diferentes facetas da organização escolar.  

Na face oposta aos modelos de análise organizacional de caráter formal, estariam os 

modelos que apresentam um caráter sociocrítico (Libâneo, Oliveira, & Toschi, 2009), ou que são 

empregados partindo da perspectiva da anarquia organizada (Ellstrom, 1983; Lima, 1992). No que 

diz respeito à concepção sociocrítica, esta entende que a organização escolar “não é algo objetivo, 

elemento neutro a ser observado, mas construção social levada a efeito pelos professores, alunos, 

pelos pais e até por integrantes da comunidade próxima” (Libâneo, Oliveira, & Toschi, 2009, p. 

324). Ao mesmo tempo, sob o ponto de vista da “anarquia organizada”, percebem-se, com maior 

clareza, algumas situações da realidade das organizações educativas como a ausência de intenção 

em certas ações, que ocorrem, apenas, para cumprir com tradição ou então em virtude da 

necessidade de se cumprir regras previamente estabelecidas, mas deslocada do seu real objetivo 

da escola (Ellstrom, 1983).  

Esse modelo (anarquia organizada), cujas origens remetem às proposições de Cohen, 

March e Olsen (1972), Cohen e March (1974) e Weick (1976), se contrapõe ao modelo 

racional/burocrático uma vez que busca objetivos que não são considerados claros; são conflitantes 

entre si; e as tecnologias são ambíguas e incertas.  

As características relativas a esse modelo baseiam-se em três fatores: (1) inconsistência na 

definição dos objetivos organizacionais; (2) uso inadequado dos processos e tecnologia da 

organização, por parte de seus; (3) oscilação dos níveis de participação dos atores organizacionais 

(Lima, 1992).  

É válido salientar, contudo, que, quando da nomenclatura atribuída ao modelo, a referência 

a uma anarquia não foi feita sob uma perspectiva crítica negativa, nem de sugerir uma 

desorganização, mas de apontar para um contraste com o modelo burocrático. Enquanto o modelo 

burocrático trabalha com uma forma preestabelecida de funcionamento da organização, o modelo 

anárquico enxerga que muitos dos elementos organizacionais são desligados, com relativa 
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independência, em termos de intenções e de ações, processos e tecnologias adotadas, e resultados 

obtidos (Lima, 2001). 

Pertencentes a essa face das organizações escolares estão, pois, os modelos de cunho 

analítico/interpretativista, os quais partem do pressuposto de que os atores organizacionais não 

têm claro o que querem, ou querem algo nem sempre fácil de conciliar (Friedberg, 1993). Acerca 

das características dos modelos de análise organizacional associadas a essa face, Libâneo, Oliveira 

e Toschi (2009) destacam outra concepção de gestão escolar nomeada de interpretativa. Nela, o 

ponto de partida para a análise dos processos de organização e gestão são os significados 

subjetivos, as intenções e a interação das pessoas, de forma que a gestão representaria uma 

construção social coletiva, isto é, esse enfoque considera as práticas organizativas como uma 

construção social com base nas experiências subjetivas e nas interações sociais. 

A base dessas proposições está no entendimento de que nem tudo aquilo que ocorre numa 

escola é passível de detecção por parte dos modelos racionais e formais, discutidos anteriormente, 

tendo em vista a subjetividade, a complexidade, e as especificidades de uma escola em particular.  

Assim, os modelos da ambiguidade, político, subjetivo e cultural, do ponto de vista de seus 

pressupostos, contrapõem-se aos formatos normativos de análise organizacional da escola. 

Nesse contexto, Bush (1986) coloca que nas organizações educativas os objetivos são 

definidos de forma problemática ou debilmente articulados, e não apresentam clareza, sendo ainda 

inconsistentes e vagos, servindo para justificar quase todo o tipo de comportamento organizacional, 

isto é, para o autor, a escola pode ser observada com base na perspectiva da anarquia organizada.  

Ainda conforme Bush (1986), é possível listar algumas críticas pertinentes ao uso dos 

modelos inseridos sob tal perspectiva. Essas críticas apontam para o significativo grau de 

imprevisibilidade das organizações educativas, tendo em vista que há um número de elementos 

previsíveis em todas as escolas. Além disso, cita-se o não emprego desses modelos em 

organizações estáveis, como se eles fossem relevantes, apenas, para analisar organizações em 

contextos de mudança. Por fim, comentou-se, também, que as premissas dessa forma de análise 

organizacional não podem ser entendidas ou aplicadas como uma receita para orientar as práticas 

dos gestores das escolas. Não obstante as críticas, aqui apresentadas, é inegável que esses 

modelos colaboram para a compreensão do funcionamento das organizações educativas.  

Os modelos da ambiguidade, portanto, não apresentam, ainda, um conjunto coeso de 

conceitos referentes à análise organizacional. Segundo Bush (2003), ambiguidade envolve todos os 
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modelos que enfatizam a incerteza, a imprevisibilidade e a instabilidade das organizações, quando 

consideradas como complexas. A observação das organizações, a partir desse modelo, tenta 

analisá-las sob um ponto de vista oposto àquele utilizado pelos modelos formais. Suas 

pressuposições estão difundidas, principalmente, a partir de algumas metáforas, tais como: “caixote 

de lixo” (Cohen, March, & Olsen, 1972); “anarquia organizada” (Cohen & March, 1974) e; “sistema 

debilmente articulado” (Weick, 1976). Com base nessas metáforas, identifica-se que o cerne dessa 

abordagem está no destaque à incerteza e imprevisibilidade de funcionamento das organizações.  

Quanto a essas metáforas, sabe-se que a “anarquia organizada” realça a falta de clareza 

dos objetivos organizacionais, e o caráter problemático e pouco claro da tecnologia e a participação 

fluída. De acordo com essa metáfora, as organizações apresentariam três características básicas: 

(1) há objetivos e preferências inconsistentes e mal definidas; (2) os processos organizacionais e 

tecnológicos são obscuros ou pouco compreendidos pelos membros da organização e; (3) há uma 

participação fluida e parcial dos atores organizacionais (Ellstrom, 1983). 

De outra forma, sob o olhar da metáfora do “caixote do lixo”, o processo decisório das 

organizações pode ser interpretado como uma cesta de lixo, dentro do qual seriam despejados, por 

parte dos indivíduos que fazem parte da organização, questões, problemas e soluções, de forma 

crítica às concepções tradicionais da decisão organizacional que obedecem a uma sequência 

racional de fases (Cohen, March, & Olsen, 1972).  

Por fim, o entendimento acerca dos “sistemas debilmente articulados” interpreta os 

elementos de uma organização como, apenas, fragilmente conectados uns aos outros. Como 

exemplo desse tipo de conexão nas escolas Weick (1976), cita intenções e ações; processos e 

resultados; dirigentes e professores; professores e professores; e professores e alunos.  

Considerando a complexidade da organização, depreende-se que os procedimentos 

burocráticos nem sempre se mostrarão adequados ao seu funcionamento; por isso, o modelo da 

ambiguidade tentaria enxergar diferentes formas de descentralização e atribuição de autonomia nas 

organizações (Bush, 2003). Inseridas nessa perspectiva de análise das organizações educativas, 

estão, também, as imagens das “Organizações como cérebros” e “Organização fluxo e 

transformação”, propostas por Morgan (1996).  

A metáfora do cérebro auxilia na compreensão de que uma organização pode ser vista 

como um sistema cognitivo, focando sua capacidade de aprender e o processo que tanto pode 

atrofiar quanto aumentar a inteligência organizacional. Nessa perspectiva, sobressai a capacidade 
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de processar muitas informações de forma ágil e veloz, a interdependência entre as partes 

remetendo à ideia de um sistema holográfico, em que o todo está contido em todas as partes. Em 

vez de produção em série (máquinas) ou separação em subsistemas funcionalmente distintos 

(organismos) abundariam, nas organizações “cérebro” a participação, a redundância e as conexões 

cruzadas. A ideia central da imagem das “organizações como fluxo e transformação” é representar 

o universo em constante mudança (Morgan, 1996). Com o propósito de aprofundar a discussão 

acerca dessa imagem, Morgan explorou três subimagens. A primeira está relacionada ao conceito 

biológico da autopoesis, e teria por objetivo explicar como as organizações podem ser 

compreendidas enquanto sistemas que se autorreproduzem. A segunda trata de conceitos da 

cibernética associados à lógica da causalidade. A terceira subimagem, por sua vez, aborda a 

mudança com produto de relações dialéticas entre opostos. As organizações “fluxo e 

transformação” podem ser consideradas, portanto, como parte integrante de seu entorno. Ambas 

se referem às estruturas com grande capacidade de processar informações e aprendizado natural, 

que assentam em atributos centralizados e descentralizados e apresentam uma dinâmica natural, 

uniforme e conflitante de relação. 

Partindo para a discussão de outra perspectiva de cunho interpretativo, tem-se o modelo 

político. Destaca-se, nesse modelo, certa variedade de interesses e objetivos entre os atores sociais. 

Prepondera, nesse modelo, a racionalidade política, com ênfase para o uso do poder e a existência 

de conflitos entre os indivíduos (Ellstrom, 1983). Corroborando essas características, é possível 

vislumbrar que o modelo político de análise organizacional concebe as organizações como um 

“sistema político” (Morgan, 1996), em que os valores e a diversidade de interesses brotam no 

quotidiano da atividade das organizações, dando origem, por vezes, a conflitos e à concepção de 

jogos de poder (Hoyle, 1988). Essa imagem representa as organizações como um sistema político 

ou de governo, tais como a autocracia, a burocracia, a tecnocracia, a cogestão, a democracia 

representativa ou a democracia direta, e cujo foco estaria nos conflitos, nos interesses e jogos de 

poder. As organizações, nesse sentido, procuram uma forma de atribuir uma ordem e uma direção 

entre atores organizacionais que estão em ininterrupto conflito de interesses (Morgan, 1996). Ou 

seja, de acordo com essa perspectiva, as organizações podem ser entendidas como arenas políticas 

ou alianças de indivíduos e grupos de interesse, nas quais cada grupo busca interferir nas decisões 

organizacionais com vistas a fazer com que as políticas institucionais representem seus pontos de 

vista. 
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No que se refere aos modelos políticos, Bolman e Deal (1984) apresentam o que 

consideram cinco pressupostos desses modelos. (1) O primeiro diz respeito ao fato de as principais 

decisões nas organizações tratarem da distribuição de recursos limitados, o que leva a necessidade 

de negociações, discussões a articulações entre os atores organizacionais. Atrelado a isso, os 

autores acrescentam que (2) as organizações existem a partir de alianças entre indivíduos e grupos 

de interesse. Em seguida (3), destacam que tais indivíduos e grupos de interesse apresentam 

diferentes valores, preferências, crenças, assim como o modo como percebem a realidade. Em 

quarto lugar (4), colocam o processo decisório e a fixação dos objetivos organizacionais como 

resultados de um processo no qual cada ator organizacional procurará maximizar os seus 

benefícios. Por fim (5), concluem que, em virtude dos recursos escassos e dos objetivos múltiplos e 

divergentes, o poder e o conflito constituem uma dimensão central na organização. Nesse contexto, 

a estrutura organizacional tem por objetivo satisfazer os interesses dominantes. 

Bush (1986) ainda argumenta que o modelo político apresenta algumas características: (1) 

O grupo de interesse é o objeto de análise de investigação desse modelo; (2) as interações entre os 

grupos em atividade constituem o cerne do presente modelo. De forma complementar às 

características postas por Bush (1986), tem-se, em Sander (2007), a exposição de um modelo 

voltado à efetividade política, no processo administrativo. Nesse modelo, são realçadas as 

“características substantivas dos atos e fatos administrativos, preocupando-se, primordialmente, 

com o atendimento das exigências políticas e educacionais da comunidade, acima das 

considerações internas de natureza instrumental e utilitária” (Sander, 2007, p. 81).  

Aqui, verifica-se que, em muitas organizações, incluindo escolas, as principais demandas 

perpassam por uma diversidade de interesses e pela falta de objetivos compartilhados (Baldridge, 

1971; March & Olsen, 1976). Assim, surge o entendimento de que as organizações são mais bem 

compreendidas como “entidades políticas” (March & Simon, 1958). Isto é, as organizações passam 

a ser consideradas um sistema de interação individual e de grupos, com interesses, demandas e 

ideologias diversas, pelo uso do poder e de outros recursos. 

Pertinente aos escritos sobre a perspectiva política de análise das organizações educativas, 

vale ressaltar estudo, considerado pioneiro, realizado por Baldridge (1971) em universidades. 

Segundo o autor, um modelo político estaria baseado nas teorias do conflito, nas dinâmicas do 

poder e nos grupos de interesse visando ao controle da organização. Dessa forma, também as 

metas e objetivos da organização são instáveis, ambíguas e contestáveis, podendo as metas ser 
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disputadas, tornando-se, depois, elementos significativos no conflito entre grupos. Aqui, a 

racionalidade preponderante na organização já não é uma racionalidade absoluta, mas antes uma 

racionalidade política comandada pelas diferentes lógicas de ação que os atores mobilizam no 

contexto organizacional (Rocha, 2007). 

Nesse sentido, o debate, o mau funcionamento, e as lutas políticas protagonizadas pelos 

atores organizacionais desenham outra estrutura paralela à estrutura formal: a estrutura informal 

(oculta). É na estrutura informal ou oculta que vários autores inserem o modelo político. Como 

exemplo, podem ser apresentados os ditos de Bolman e Deal (1984) quando colocam que os 

objetivos organizacionais e as decisões emergem de atitudes/processos de regateio, negociação e 

intriga de posições entre indivíduos e grupos.  

É proposta de alguns autores, como González (1993) e Costa (1996), que procederam a 

estudos posteriores e de menor expressão na literatura, considerar que o modelo político pode 

assumir duas formas de focalização: macro e micro. Assim, seguindo a linha de pensamento de 

González (1993), a Escola pode ser objeto de estudo a partir da perspectiva macropolítica quando 

se analisa, sobretudo, o papel político e ideológico que ela desempenha no contexto sociopolítico e 

cultural mais amplo do qual faz parte. Por outro lado, numa perspectiva micropolítica, a análise 

pode concentrar-se na procura da compreensão das dinâmicas dos atores organizacionais, uma vez 

que essa perspectiva sociológica chama a atenção para a constituição de grupos de interesse, 

conflitos, coligações e estratégias as quais os diversos atores organizacionais recorrem para 

alcançar a concretização dos seus objetivos e/ou interesses dentro das organizações. Essa 

perspectiva micropolítica de análise está diretamente relacionada ao conceito de “sistema 

debilmente articulado”, de Weick (1976). 

As escolas, por suas especificidades, podem, portanto, ser analisadas a partir da imagem 

da “escola como arena política” (Bolman & Deal, 1984). Acerca dessa imagem, Costa (1996) listou 

algumas das características aplicáveis à escola: é um sistema político em miniatura, existe uma 

diversidade de grupos de interesses com diferentes poderes e influências, fazendo com que haja 

certa divergência desses interesses, assim como luta pelo poder e pela influência no processo 

decisório organizacional. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, Costa (1996) debate a metáfora 

da escola como democracia. Nela, o sistema político-social estaria voltado para a formação de uma 

estrutura a partir de eleições, com bases e mecanismos de participação equitativa.  
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O debate proposto por Costa é proveniente da descrição dos modelos democráticos de 

análise da organização escolar, consoante escritos de Bush (2003). Segundo esse último autor, tais 

modelos, enfatizam a colegialidade da decisão, sendo considerados relevantes para a análise das 

organizações que apresentam grande número de profissionais. Nesse tipo de organização, o 

conhecimento técnico (saber de especialista) está de tal forma disseminado que faz com que a 

autoridade profissional prepondere sobre a autoridade formal. Uma das características dos modelos 

democráticos seria o compartilhamento de valores por parte dos profissionais da organização, 

fazendo com que as decisões ocorram baseadas no consenso coletivo (Bush, 2003).  

As proposições desses modelos apontam para uma diferenciação dos modelos formais no 

que tange à horizontalidade atribuída ao processo decisório, à partilha de responsabilidades e à 

importância conferida à participação de todos os interessados. Ainda segundo Bush (2003), outro 

item que diferencia os modelos democráticos dos formais está relacionado ao reconhecimento da 

existência de uma organização informal cujos objetivos não coincidem, necessariamente, com os da 

organização formal.  

Assumindo tais definições, pode-se considerar que, em virtude da vasta presença, nas 

escolas, de indivíduos que alegam possuir saber de especialista, assim como da existência de uma 

cultura igualitarista no interior dessas organizações, elas podem ser consideradas como 

organizações democráticas, nas quais o processo decisório ocorre de maneira colegiada e visa ao 

alcance do consenso. É válido refletir, contudo, que boa parte das decisões referentes às 

organizações educativas, e até as mais importantes, são tomadas em um nível institucional acima 

da escola (Governo, Ministério ou Secretaria de Educação).  De outra forma, é possível mencionar 

ainda que a participação no processo decisório, - a base da democracia organizacional da escola - 

fica, por vezes, comprometida ou pelas normas preestabelecidas para a participação, ou pelo não 

aproveitamento do espaço, concedido para a participação. 

De maneira semelhante, Libâneo, Oliveira e Toschi (2009) abordam duas concepções de 

gestão da escola: a “autogestionária” e a “democrático-participativa”. A “autogestionária” baseia-se 

na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e no incentivo à participação 

direta e por igual de todos os elementos envolvidos com a instituição. Sob esse ponto de vista, em 

detrimento dos elementos instituídos (normas, regulamentos, procedimentos já definidos), 

ressaltam-se os elementos instituintes (capacidade do grupo de criar e instituir suas próprias 

normas e procedimentos), no cerne da organização escolar. Já a concepção “democrático-
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participativa”, além de defender um processo decisório realizado de forma coletiva, “advoga que 

cada membro da equipe assuma sua parte no trabalho, admitindo a coordenação e a avaliação 

sistemática da operacionalização das deliberações, em que as decisões são tomadas e discutidas 

publicamente” (p.325). 

Da mesma maneira que ocorreu na perspectiva da ambiguidade, Bush (1986) também 

coloca algumas críticas à perspectiva política de análise organizacional da escola. A primeira aponta 

que os modelos sob tal perspectiva se concentram nos aspectos de poder e conflito, ou nos grupos 

de interesse e deixam de considerar a cooperação e colaboração entre os atores no alcance dos 

objetivos, ou mesmo da organização em si. O autor ainda argumenta que esses modelos adquirem 

um caráter descritivo e explicativo, o que os tornam pouco válidos em alguns estudos. 

Importa considerar, contudo, que, assim como outros casos, a perspectiva política é válida 

para a análise das organizações educativas visto que se trata de uma perspectiva que, juntamente 

com outras, pode oferecer uma análise mais clara da realidade escolar. 

Outro modelo, presente nessa “Face”, parte da perspectiva cultural e subjetiva. No que 

tange às organizações educativas, os primeiros estudos acerca da utilização do modelo subjetivo, 

como lente de observação da dinâmica organizacional, remontam ao trabalho de Greenfield (1973). 

Tal perspectiva nega a organização como realidade objetiva exterior ao sujeito que a experiência. 

Nesse sentido, sobressai o significado que a organização tem para cada um dos seus membros, 

considerando que existem tantas organizações quantos os participantes (Bush, 2003). Essa 

abordagem leva em conta que as organizações não têm objetivos, isto é, esses objetivos, na 

verdade, são interesses particulares levados à condição de objetivos organizacionais por atores 

organizacionais que ocupam posição relevante dentro da estrutura organizacional. 

Dessa forma, verifica-se que esses modelos de caráter subjetivo focalizam o indivíduo como 

unidade de análise, em detrimento dos grupos, ou da organização como um todo. Tais modelos 

partem do pressuposto de que cada indivíduo enxerga a organização de uma forma, o que faz com 

que as organizações sejam aquilo que elas significam para cada um dos membros. 

Complementando essas características, retoma-se Bush (1986) que cita ainda a estrutura como 

produto da interação dos indivíduos e não preestabelecida pela organização, como na perspectiva 

burocrático-racional. 

Quanto às limitações apresentadas por esse modelo, Bush (1986) condena a extrema 

individualidade empregada na análise organizacional, o que seria inviável em organizações mais 
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complexas. Além disso, o autor ainda classifica esse modelo como fortemente prescritivo e 

normativo. Não obstante essas limitações, os modelos subjetivos permitem uma análise 

multifocalizada da organização escolar, principalmente porque, ao focar nas motivações individuais, 

colaboram para uma compreensão do comportamento e das interações entre os atores 

organizacionais. 

Saindo dos modelos subjetivos e partindo para os modelos culturais, importa colocar que o 

termo cultura organizacional ganhou ênfase a partir dos anos 1980 e, apesar das diversas 

abordagens que tratam desse construto, pode-se dizer que ele se inseriu na agenda de pesquisa a 

partir dos estudos de Deal e Kennedy (1982), Schein (1985) e Alvesson (1993). 

Nesse contexto, a literatura que trata da cultura organizacional pode estar associada tanto 

ao paradigma funcionalista, no que se refere ao estudo da estrutura formal, dos objetivos 

organizacionais e dos sistemas de autoridade, isto é, o estudo do sistema socioestrutural (neste 

caso, mais associada à Face B do modelo de Lima); quanto ao paradigma interpretativo, quando se 

observam a ideologia, os valores e símbolos da organização, ou seja, o sistema cultural 

propriamente dito. A cultura organizacional, portanto, é a base da organização e pode envolver 

crenças comuns que se refletem nas tradições e nos hábitos, bem como em manifestações mais 

tangíveis quais sejam: histórias, símbolos, ou mesmo edifícios e produtos. Nesse contexto, 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) acrescentam que a força de uma cultura está em legitimar as 

crenças e os valores compartilhados entre os membros de uma organização. 

De forma complementar ao modelo subjetivo, a perspectiva cultural, além de reconhecer a 

dimensão individual na organização, considera, como unidade básica de análise, a organização ou 

grupos de atores organizacionais (nível meso). Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2009), essa 

perspectiva empregada na observação das organizações educativas leva em consideração as 

experiências subjetivas dos indivíduos e suas interações sociais, ou seja, estudar a escola da 

perspectiva cultural significa entendê-la como algo construído pelos seus próprios membros. 

Partindo desse pressuposto, importa, ainda, destacar que essa forma de enxergar a 

organização escolar não exclui a presença de elementos objetivos, inerentes aos modelos formais, e 

aos próprios objetivos sociais e culturais, definidos pela sociedade e pelo Estado. Essa face da 

análise organizacional da escola permite avaliar dois aspectos interligados: o burocrático-formal e o 

sociocrítico. Assim, é possível compreender a organização como uma construção social, tendo em 

vista a perspectiva subjetiva e cultural das pessoas e que, por vezes, não acontece como um 
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processo livre e voluntário, mas mediado por uma “realidade sociocultural e política mais ampla, 

que envolve a influência de forças externas e internas marcadas por interesses de grupos sociais, 

contraditórios e, também, conflitivos” (Libâneo, 2007, p. 17). 

A imagem da “organização como cultura”, conforme proposta por Morgan (1996), realça a 

dimensão simbólica da ação organizacional, considerando a organização com o resultado de fatores 

culturais que condicionam os seus membros, ou seja, consideram as organizações como 

minissociedades que teriam os seus próprios padrões de cultura e subcultura, ou seja, "padrões de 

crenças ou significados compartilhados, fragmentados ou integrados, apoiados em várias normas 

operacionais e rituais, que podem exercer influência decisiva na habilidade  total da organização em  

lidar com os desafios que enfrenta" (p. 125).  

Essa imagem representa, pois, um conjunto de características que Bush (2003) também 

associa aos modelos culturais; entre elas, a partilha de valores e crenças, normas e significados por 

membros de grupos ou subgrupos da organização; a realização de rituais e cerimônias; o 

desenvolvimento de símbolos verbais, comportamentais e visuais; e o reconhecimento de 

determinados atores como exemplo a ser seguido dentro da organização.  

A observação da organização na perspectiva da cultura permite verificar que há 

organizações nas quais os objetivos são apresentados em forma de desafios envolventes que 

acabam sendo aceitos com entusiasmo pelos membros da organização. Considera-se aqui, outra 

imagem organizacional apontada por Morgan (1996): a imagem da “organização como prisão 

psíquica”. Aqui, entende-se que as organizações são fenômenos psíquicos, tendo em vista que são 

processos conscientes e inconscientes que as criam e as mantém, isto é, as organizações são 

vistas como realidades socialmente construídas. Esses processos, por meio de imagens, ideias, 

pensamentos e ações, também podem servir de mecanismos para o confinamento das 

organizações. Essa imagem é considerada por Morgan a anti-organização. Dessa feita, é provável 

associar o modelo cultural ao modelo de sistema social, apresentado por Ellstrom (1983), os quais 

remeteriam ao consenso quanto aos objetivos organizacionais, mas, ao mesmo tempo, se 

diferenciaria quando verificada a ambiguidade dos processos relativos a tais objetivos.  

Na perspectiva cultural, também Sander (2007), ao tratar do seu paradigma 

multidimensional, faz a sua reflexão: “a relevância cultural é o principal critério norteador da 

concepção e utilização do paradigma multidimensional de administração da educação, como 

instrumento analítico e praxiológico” (Sander, 2007, p.107). 
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Assim sendo, Libâneo, Oliveira e Toschi (2009) acreditam que ressaltar a cultura como um 

conceito central na análise da organização escolar denota “buscar a relação das práticas culturais 

dos indivíduos e sua subjetividade com sua influência nas formas de organização e de gestão 

escolar” (p. 318). Com isso, é possível considerar a escola como espaço sociocultural, e o seu 

estudo busca satisfazer a necessidade de conhecimento acerca de seus traços culturais, de suas 

diferentes linguagens e de seus rituais, de forma a facilitar a compreensão do seu cotidiano (Cruz, 

Garcia, Oliveira, & Bahia, 2005).  

Finalizando a discussão sobre as diferentes perspectivas de análise das organizações 

educativas, Ellstrom (1983) destaca que “um modelo das organizações educacionais, no sentido de 

ser normativamente legítimo e descritivamente adequado, pode ser concebido como envolvendo 

uma inter-relação e, idealmente, uma integração” (pp. 458-459) da dimensão racional, da 

dimensão social, da dimensão política e da dimensão anárquica. Tal conclusão leva em conta a 

variedade, especificidades e os diferentes tipos de organizações educativas às quais tais modelos 

podem ser utilizados como “lentes” analíticas. 

Além disso, apesar de apresentar diferentes formas de observar a realidade organizacional, 

Morgan (1996) salienta que as imagens por ele apontadas representam, apenas, visões com as 

quais a realidade da organização pode ser comparada. O autor complementa afirmando que as 

organizações podem ser muitas coisas e nenhuma ao mesmo tempo, de maneira que é possível 

compreender uma organização, a partir de diferentes imagens. O uso dessas imagens, como forma 

de observar as organizações educativas, assim como sua associação com alguns modelos de 

análise organizacional será feito na seção que trata das múltiplas faces das organizações 

educativas. 

Por fim, é válido mencionar que não se pretendeu realizar aqui discussões tão 

aprofundadas como cada perspectiva mereceria. No capítulo seguinte, contudo, tendo em vista a 

especificidade do estudo ora proposto, assim como o desenvolvimento de um modelo teórico de 

análise, serão aprofundadas as discussões acerca da perspectiva cultural de análise das 

organizações educativas. 
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As mutações que vêm acontecendo no mundo do trabalho, principalmente a partir de um 

contexto de globalização, têm-se refletido na cultura organizacional e nos indivíduos, inseridos nas 

diversas organizações. Conforme discutido anteriormente, a globalização estimula alterações 

relativas ao contexto social, econômico, tecnológico e geopolítico, consequentemente faz com que 

as organizações passem a privilegiar aspectos voltados à competitividade, à produtividade e à 

qualidade. Isso implica alterações da cultura da, e na, organização, além de interferir na forma de 

realização do trabalho. 

Nesse contexto, as organizações públicas brasileiras, entre elas as escolas, atravessam 

uma fase de mudanças que ganhou mais ênfase a partir de 1995 com a implementação de uma 

reforma do “aparelho” do Estado, a qual propunha formas mais adequadas de prestar serviços 

públicos com eficiência e qualidade (Silva & Fadul, 2011).  

Ao se verificar as medidas propostas a partir dessa reforma do Estado, identificam-se as 

seguintes dimensões como objetos de intervenção por parte da Administração Pública: a) 

institucional-legal, b) cultural, baseada na mudança dos valores burocráticos para os gerenciais e c) 

gestão (Bresser Pereira, 1998, p.25). Com base nessas formas de intervenção acreditava-se na 

modificação da cultura até então existente nas organizações públicas, como, por exemplo, a cultura 

burocrática, que, na avaliação dos propositores da reforma, cuidava muito mais do seu próprio 

funcionamento do que dos resultados que deveria oferecer à sociedade (Silva & Fadul, 2011). Como 

forma de representar tal afirmação, convém destacar texto do Plano de Reforma do Aparelho do 

Estado, elaborado pelo governo brasileiro: 

“A reforma concreta do aparelho do Estado ocorre na dimensão gestão. É aí que a 
administração pública se torna mais eficiente e efetiva. É aí que ocorrem as mudanças 
culturais [grifo nosso] necessárias. É aí que as práticas gerenciais de fato ocorrem” (BRASIL, 
1995, p.54).  

Tais propostas também foram replicadas na gestão de instituições escolares. No entanto, o 

desconhecimento das especificidades das formas de organização e funcionamento dessas 

instituições, assim como dos determinantes históricos de sua constituição, provocou dificuldades na 

execução de ações que impliquem mudança no campo escolar (Teixeira, 2000). 

Esse desconhecimento do contexto escolar é, em parte, justificado pela própria construção 

da literatura da área. Boa parte dos estudos desenvolvidos, durante a década de 1990, em 

organizações escolares adotaram uma perspectiva burocrática de análise, carecendo de uma visão 
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mais crítica e reflexiva acerca das relações sociais existentes na escola enquanto organização 

dinâmica (Teixeira, 2000); é essa a visão que a presente tese pretende desenvolver. 

Nessa perspectiva, levando-se em conta as relações existentes entre cultura organizacional 

e trabalho docente, o presente estudo procura contribuir para identificar relações entre estes 

construtos, visando colaborar para a compreensão da temática dentro do contexto do IFRN. Para 

tanto, serão discutidos, a seguir, aspectos relacionados à cultura, à cultura organizacional e à 

cultura organizacional escolar e ao trabalho docente. 

3.1 Cultura e cultura organizacional 

Neste tópico, serão aventados conteúdos relativos à origem do construto cultura, sua 

complexidade semântica e suas respectivas bases teóricas junto à antropologia, à sociologia e à 

administração. No que tange à cultura organizacional, serão debatidos estudos sobre a temática 

realizados conforme dois polos de pesquisa: um inspirado numa perspectiva gestionária e outro 

voltado para uma perspectiva crítico-reflexiva.  

3.1.1 Cultura 

Previamente à reflexão sobre a cultura escolar, cabe uma referência às concepções do 

termo cultura, conforme literatura sobre o tema. O conceito de cultura apresenta uma evolução ao 

longo do tempo, de maneira que nem sempre esteve atrelado às relações entre os indivíduos. Tal 

conceito apresenta um sentido restrito e outro abrangente. Williams (1969) resgata a origem 

etimológica da palavra, originada do latim colere, e que se relacionava, inicialmente, à agricultura 

ou, mais especificamente, às atividades no cultivo da terra. Depois disso, o termo cultura ainda foi 

associado à educação e cuidado das crianças (puericultura), e ao cuidado com os deuses (culto), e 

ao cuidado com os ancestrais e seus monumentos (sua memória). Por fim, apresenta o significado 

mais comum junto à sociedade, o de que o homem que tem cultura é um homem “culto”, isto é, 

ele cultiva e desenvolve a inteligência, as artes e o conhecimento presente nos livros. 

A cultura, nessa perspectiva, acaba assumindo um sentido mais restrito e, ao mesmo 

tempo, ambivalente, de forma que, se por um lado, prevalece o significado voltado à criação de 

obras da sensibilidade e da imaginação e a criação de obras da inteligência e da reflexão, por outro 

lado, o termo também confere um significado ideológico para uma espécie de hierarquização entre 

os indivíduos, fazendo com que algumas pessoas sejam classificadas como portadoras de cultura, 

enquanto outras não. 
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Sobre a evolução do termo, Williams (1969, p. 18), assim se posicionava: 

“Anteriormente significara, primordialmente, tendência de crescimento natural e, depois, por 
analogia, um processo de treinamento humano. Mas este último emprego, que implicava, 
habitualmente, cultura de alguma coisa, alterou-se, no século dezenove, no sentido de cultura 
como tal, bastante por si mesma. Veio significar, de começo, um estado geral ou disposição de 
espírito, em relação estreita com a ideia de perfeição humana. Depois, passou a corresponder 
a estado geral de desenvolvimento intelectual no conjunto da sociedade. Mais tarde, 
correspondeu a corpo geral das artes. Mais tarde ainda, no final do século, veio a indicar todo 
um sistema de vida, no seu aspecto material, intelectual e espiritual. Veio a ser também, como 
sabemos, palavra que frequentes vezes provoca hostilidade ou embaraço”. 

Além dos entendimentos do termo cultura vinculado ao de civilização, tem-se, também, 

uma preocupação de se discutir o termo cultura nacional, principalmente na Europa, atrelado ao 

contexto de unificação das cidades-estado em estados absolutistas. Posteriormente, numa 

conjuntura de expansão das relações comerciais e de dominação, o conceito de cultura foi utilizado 

para o entendimento dos costumes, língua, crenças e mitos de determinados povos. Nesse 

momento, já no final do século XIX, agregam-se aos estudos sobre cultura alguns conceitos 

darwinistas, visando justificar a dominação política ou econômica. 

De maneira geral, segundo Sackmann (1991), é possível identificar algumas bases teóricas, 

abordagens ou escolas para os estudos antropológicos acerca da cultura. Segundo um padrão 

cronológico, cita-se: o evolucionismo social (século XIX), o funcionalismo (século XX, anos 1920), o 

culturalismo norte-americano (anos 1930), o estruturalismo (anos 1940), a antropologia 

interpretativa (anos 1960), e a antropologia pós-moderna ou crítica (anos 1980). Esse ordenamento 

não pressupõe, contudo, uma sequência linear no surgimento de tais bases teóricas, as quais serão 

retomadas ao longo deste capítulo. 

A primeira abordagem adota uma linha evolucionista para diferenciar culturas primitivas e 

avançadas, buscando explicar sua existência. De acordo com esse ponto de vista, todas as culturas 

evoluiriam da mesma maneira e passariam pelos mesmos estágios. Tal pensamento foi influenciado 

pelas proposições de Darwin, sobre a evolução das espécies e foram publicadas em 1859. 

Vislumbrava-se, aqui, que a evolução das culturas era resultado da evolução biológica, que tinha, 

como princípio fundamental, o princípio da sobrevivência dos mais aptos. Essa abordagem recebeu 

críticas de estudos posteriores principalmente no que diz respeito ao etnocentrismo aplicado em 

seus estudos. A análise comparativa efetivada entre as sociedades pressupunha uma visão 

preconceituosa entre aquelas consideradas evoluídas e as “outras”. 
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Nesse contexto, verifica-se que o desenvolvimento das ciências que adotavam os 

paradigmas positivistas e empiristas influenciou os estudos sobre cultura, passando a adotar 

modelos teóricos independentes dos dogmas filosóficos. Destaca-se, aqui, Tylor (1871), e sua busca 

por sintetizar as diferentes concepções de cultura, procurando articulá-las em um conceito 

abrangente que propõe que a cultura não remete a um fenômeno natural, mas a algo que se 

adquire junto à sociedade. Tylor (2005) ainda argumenta que a cultura se refere a todas as 

possibilidades de realização humana, e não apenas aos processos intelectuais e artísticos, 

conforme pode ser percebido na definição dada pelo autor: “Cultura ou civilização, tomada em seu 

sentido etnográfico amplo, é aquele todo complexo que compreende conhecimento, crença, arte, 

moral, lei, costume e todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano enquanto 

membro de uma sociedade” (p. 69). Percebe-se que, não obstante as suas contribuições para o 

desenvolvimento de uma antropologia cultural, o pensamento do autor se enquadra numa visão 

positivista, atrelada a pressupostos iluministas associados a uma corrente evolucionista dos fins do 

século XIX. 

A escola Funcionalista, por sua vez, coloca a cultura como uma subfunção do sistema 

social e, como tal, representa um instrumento pelo qual algumas das necessidades humanas 

podem ser satisfeitas. Autores como Redcliffe-Brown e Bronislaw Malinowski, filiados a essa escola, 

influenciaram, fortemente, os estudos sobre cultura nas organizações empresariais. Malinowski 

(1970), por exemplo, definia cultura como “um conjunto integral de instituições em parte 

autônomas, em parte coordenadas” (p. 46). Essa abordagem ficou marcada pela introdução das 

pesquisas de campo e a preocupação com sua execução. Os estudos efetivados eram pautados por 

uma observação mais objetiva das culturas ou das instituições, numa perspectiva mais descritiva 

em relação aos elementos que a compõem. Defendia-se, também, o uso da observação 

participante, como técnica de pesquisa, assim como, numa perspectiva oposta ao etnocentrismo, 

teve início o conceito de relativismo cultural, para o qual cada sociedade deve ser analisada em si 

mesma, como um todo integrado de relações e costumes. 

Já a abordagem do culturalismo norte-americano foi desenvolvida no período entre as duas 

guerras mundiais, e defendia que uma determinada cultura imprime um determinado modo de 

pensamento aos indivíduos nela inseridos. A cultura condiciona o comportamento do indivíduo e 

sua forma de perceber seu entorno. Como principal nome dessa escola, sobressai Franz Boas. Esse 

autor defendia a interdependência entre os fenômenos culturais, afirmando que a dinâmica da 

cultura está na integração entre seus membros (Boas, 2010). O autor ainda defendia que cada 
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cultura possui uma singularidade manifesta por meio de seus costumes; por isso, fazia parte de 

uma corrente que acreditava no relativismo cultural. Essa abordagem teve seus escritos 

influenciados pelas proposições de Freud e sua teoria psicanalítica. Como exemplo do conceito de 

cultura associado a essa abordagem, tem-se aquele proposto por Linton (1991), discípulo de Boas, 

e que entendia a cultura como sendo a configuração de uma conduta aprendida e resultados de 

conduta cujos elementos componentes são partilhados e transmitidos pelos membros de uma 

sociedade particular.  

Na sequência cronológica do culturalismo norte-americano, vem a abordagem estruturalista. 

As propostas dessa abordagem estão associadas aos estudos de Levi-Strauss (1967). Segundo o 

autor, a cultura expressa por meio dos rituais, da arte, e do cotidiano não é mais do que a 

manifestação de uma estrutura mental inerente à espécie humana. As críticas a essa escola 

concentram-se na falta de uma base etnográfica sólida que demonstre a existência de tal estrutura 

na mente humana e que, supostamente, determinaria a forma como o sistema cultural se 

organizaria. De forma geral, critica-se o fato de o autor partir da observação funcionalista para uma 

construção teórica e abstrata de um conceito.  

A abordagem interpretativa da antropologia, por sua vez, surge na década de 1960 

influenciada por características de estudos literários e da crítica feita aos mesmos. Essa escola 

analisa a cultura como uma hierarquia de significados pretendendo que a etnografia seja uma 

descrição densa, de interpretação escrita, cuja análise é possível por meio de inspiração. Um dos 

autores que sobressaiu, nessa abordagem, foi Geertz (1989), para o qual as culturas podiam ser 

analisadas como textos literários à espera de interpretação antropológica. Para o autor, é crucial a 

leitura que os indivíduos fazem de sua própria cultura. Para Geetz (1989), a cultura representa “um 

padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos; um sistema de 

concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, 

perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida” (p. 103). Geertz 

(1989) propõe a utilização da abordagem interpretativa no contexto dos estudos antropológicos, 

afirmando que essa permite a expansão da natureza humana numa perspectiva holística, isto é, a 

observação da cultura não pode partir do princípio do isolamento de seus elementos ou mesmo a 

particularização das relações entre eles. Na opinião do autor, a antropologia interpretativa não 

analisa a cultura como um sistema formal, fechado e coerente, representando um padrão para um 

grupo, tendo em vista que essa abordagem hermética pode prejudicar a análise cultural em seu 

objetivo: a lógica informal da vida real. 



Capítulo III – Cultura e trabalho docente 
 

 142 

Contrárias às propostas da “antropologia interpretativa”, estão aquelas provenientes da 

“antropologia científica”, baseada em critérios de observação e análise semelhantes aos das 

ciências naturais. Como defensor dessa última perspectiva, sobressai Haviland, Prins, McBride e 

Walrath (2013), autor de manual sobre a temática e bastante conhecido na literatura (Cultural 

Antropology). A distinção entre essas duas correntes antropológicas, interpretativa e explicativa é 

abordada por Sperber (1985, p. 34), quando ele aponta que o objetivo da interpretação é fazer com 

que haja um entendimento intuitivo proveniente da cultura, objeto de tal interpretação. De outra 

forma, o foco da explicação consiste em oferecer um entendimento geral e universal, não 

necessariamente dependente da cultura sob investigação. 

Já na década de 1980, as discussões relativas à antropologia cultural apresentaram mais 

uma abordagem. Inserida em um contexto de críticas ao método e concepções das abordagens 

anteriores, surge a antropologia crítica ou pós-moderna. Assim, além dos pontos de vista descritivo, 

relacionados à abordagem cognitiva; e interpretativo, vinculado à abordagem simbólica da cultura, 

Roberts, Byram, Barro, Jordan e Street (2001) adicionam a perspectiva crítica aos estudos culturais. 

Essa perspectiva tem como ponto de partida o pressuposto de que os sujeitos assumem 

determinadas posições, com base em determinadas crenças individuais, o que faz com que 

admitam seus padrões culturais como os normais e naturais. Esse pensamento vai de encontro ao 

que se considerava a visão cognitiva ou comportamento simbólico. 

Tais conceitos representam estudos da cultura de cunho idealista e foram desenvolvidos 

mediante abordagens que visualizavam a cultura como sistema cognitivo; como sistemas estruturais 

(fase que destaca a perspectiva de Lévi-Strauss) e como sistemas simbólicos (demonstrada na 

concepção de Geertz). Verifica-se, portanto, que a discussão acerca de uma definição unânime do 

termo cultura persiste, o que implica o reconhecimento de que se a cultura é dinâmica, o mesmo 

ocorre com o seu significado. 

As discussões, nesse período, envolviam o questionamento de que a realidade seria sempre 

interpretada ou analisada sob uma perspectiva subjetiva do autor, o que faria da antropologia uma 

interpretação de interpretações. Tal abordagem focava, portanto, uma discussão acerca de algumas 

características básicas relativas à antropologia cultural: 1) o discurso antropológico, mediado pelos 

recursos retóricos presentes no modelo das etnografias; 2) a relação observador-observado, 

questionando a utilização do “poder” do etnógrafo sobre o “nativo”; 3) crítica à “autoridade 
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etnográfica” do antropólogo e, por fim, 4) a etnografia passa a ser desenvolvida como uma meta-

etnografia (Jaime Júnior, 2003). 

Assim, identifica-se que o termo cultura possui certa complexidade semântica, o que pode 

implicar erros de análise e demandar cuidados em sua definição. Adota-se, portanto, e como ponto 

de partida para discussão acerca da cultura, o entendimento de que a cultura é instituída a partir da 

ação e das relações que os seres humanos, em uma sociedade, têm com o espaço, com o tempo, 

e com a natureza. Dessa forma, distintas culturas podem representar diferentes interpretações da 

realidade; para isso, os indivíduos são capazes de criar sistemas simbólicos que atribuem 

conteúdos possivelmente assimilados por uma determinada sociedade.  

Assim, entende-se a cultura numa perspectiva temporal, espacial e histórica, com um 

sentido pluralista, uma vez que os valores, os costumes, as crenças, as próprias leis e as 

organizações são distintas de uma sociedade para outra. Acredita-se, pois, que a cultura não é algo 

que se adiciona a um ser acabado, mas algo inerente ao desenvolvimento do ser humano e torna 

possível sua sobrevivência, refletindo-se nos sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores, 

leis e rituais cotidianos (Teixeira, 2000). 

A cultura, dessa forma, tanto representaria algo que é instituído, isto é, um conjunto de 

códigos, normas, sistemas de ação, como também algo que é instituinte, ou seja, a vida cotidiana 

que ainda não se institucionalizou. Nesse sentido, a cultura não pode ser considerada produto 

absoluto de padrões de comportamento, como não deriva também, apenas, de aspectos individuais. 

Envolve, portanto, um “processo contínuo e ativo de construção e reconstrução da realidade através 

do qual as pessoas criam e recriam o mundo em que vivem” (Teixeira, 2000, p. 9). Além desse 

contexto antropológico, têm-se, ainda, alguns entendimentos sociológicos sobre o tema Cultura e 

que, depois, viriam a influenciar o desenvolvimento conceitual para a área organizacional. 

No campo disciplinar da sociologia, também não se identifica uma definição clara e 

consensual para a cultura. É possível, contudo, perceber diferentes posicionamentos. Uma corrente 

de estudos, considerada relevante na análise da cultura e inserida na sociologia, é o interacionismo 

simbólico, segundo a qual toda atividade está sujeita ao hábito. Possivelmente, nessa corrente, 

destacam-se os estudos realizados por Berger e Luckmann (1985). Para esses autores, a vida 

cotidiana se apresenta como "uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de 

sentido para eles na medida que forma um mundo coerente" (Berger & Luckmann, 1985, p. 35). 

Os fenômenos relacionados à sua vida estariam previamente dispostos em padrões que parecem 
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ser independentes da apreensão que deles se tem e que se fazem impor. A realidade da vida 

cotidiana já aparece objetivada, ou seja, constituída por uma certa ordem de objetos antes que o 

sujeito entre em cena. Portanto, a linguagem usada na vida cotidiana contribui com "as necessárias 

objetivações e determina a ordem em que estas adquirem significado" (Berger & Luckmann, 1985, 

p. 38). Existe o compartilhar de um senso comum sobre a realidade que é feita por meio de um 

processo de explicar e justificar a ordem institucional, preceituando validade cognitiva aos seus 

significados objetivados. 

Atualmente, a visão de cultura na antropologia e na sociologia concorre para um mesmo 

enfoque. Entre os estudos que visualizam tal convergência têm-se aqueles realizados por Rocher 

(1989), como sendo um dos mais abrangentes e que condensa, em suas considerações, os 

principais aspectos alertados por estudiosos e pesquisadores da temática. Segundo Rocher (1989),  

“a cultura é um conjunto articulado de maneiras de pensar, de sentir e de agir mais ou menos 
formalizadas que, sendo apreendidas e partilhadas por uma pluralidade de pessoas, servem, 
de uma maneira simultaneamente objectiva e simbólica, para organizar essas pessoas numa 
colectividade particular e distinta” (pp. 198-199). 

O entendimento de cultura aqui apresentado não se restringe a uma sociedade global, mas 

a qualquer grupo devidamente delimitado como, por exemplo, uma organização ou um setor dentro 

de uma organização. Nesse sentido, no próximo tópico, será feita uma discussão mais 

pormenorizada acerca da cultura inserida no contexto das ciências administrativas. 

3.1.2 Cultura organizacional 

As discussões relativas ao tema cultura foram inseridas nas Ciências da Administração no 

final da década de 1970, embora a abordagem dos aspetos informais e simbólicos tenha 

despertado interesse umas décadas antes, por ocasião dos estudos, desenvolvidos no âmbito da 

Teoria das Relações Humanas. Partia-se do princípio de que as organizações representariam 

realidades sociais construídas de forma compartilhada. Morgan (1996, p. 36), por exemplo, salienta 

que 

“a estrutura organizacional, regras, políticas, objetivos, missões, descrições de cargos e 
procedimentos operacionais padronizados desempenham uma função interpretativa [...] atuam 
como pontos primários de referência para o modo pelo qual as pessoas pensam e dão sentido 
aos contextos nos quais trabalham”. 

Para Morgan (1996), toda organização está inserida em um espaço cultural e social e é 

esse espaço que define como a organização desenvolverá suas atividades. Assim é que a imputação 

do termo cultura para uma organização foi influenciada por um contexto de internacionalização da 
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economia e reorganização do processo produtivo, juntamente com o incremento da competitividade 

dos produtos japoneses frente aos norte-americanos, fazendo despontar estudos com o intuito de 

entender o que a cultura japonesa tinha de diferente que permitia tal competitividade que, por sua 

vez, implicou a necessidade de renovação das teorias de análise das organizações empresariais 

(Teixeira, 2000).  

De acordo com Torres (2013), a expansão dos estudos acerca da cultura organizacional 

permitiu uma articulação da problemática com uma grande variedade de perspectivas e enfoques 

disciplinares e metodológicos e, ao mesmo tempo, ajudou a consolidar os conhecimentos sobre os 

processos de construção da cultura e seus impactos em nível organizacional. Com base em estudos 

da cultura em nível internacional, a autora identificou dois polos de pesquisa presentes nas 

abordagens culturais das organizações:  

“um primeiro de inspiração mais gerencialista, focado nas dimensões integradoras e 
unificadoras da cultura e seu impacto na produção de resultados aos mais diversos níveis 
(desde o nível micro ao macro-organizacional); um segundo polo, de âmbito mais reflexivo e 
crítico, orientado para a compreensão dos processos de construção do simbólico e para a 
identificação dos fatores intervenientes no desenvolvimento da cultura das organizações” 
(Torres, 2013, p. 55). 

A partir da classificação apresentada por Torres (2013), elaborou-se a siíntese no quadro 8 

a seguir: 

Quadro 8 - Polos de estudos da cultura organizacional 
 

Polos de estudos 
Pressupostos de 

realidade (ontologia) 
Argumentos teóricos 

Teorias do conhecimento 
(epistemologia) 

Estudos de 
referência 

Gerencialista 

A cultura como 
resultado de um 

trabalho de 
fabricação 

exclusivamente 
"interno" ou 

exclusivamente 
“externo” 

Entende as 
organizações como 

homogêneas e 
consensuais, na 

qual a cultura é uma 
técnica gestionária 

Visão 
objetivista/funcionalista 

da realidade social 

Peters e Waterman 
(1982); Deal e 

Kennedy (1982); 
Trice e Beyer 

(1984); Schein 
(1985) e Hofstede 

(1994) 

Crítico-reflexivo 

Cultura como 
processo de 

construção, que 
resulta de um 

diversos fatores 
internos e externos à 

organização 

Entende as 
organizações como 
construções sociais, 

com existência 
subculturas e 
contraculturas 

Visão 
subjetivista/interpretativa 

da realidade social 

Smircich (1983); 
Martin (1992); 

Alvesson (1993) e 
Martin e Frost 

(2001) 

Fonte: Elaborado a partir de Torres (2013). 
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Esse enquadramento é bem mais claro quando se observam estudos realizados durante as 

décadas de 1980 e 1990. Hoje, segundo Torres (2013), essas delimitações estão mais difusas. 

Torres (2003) ainda ponderava que esses dois polos de análise não podem ser alvo de um enfoque 

dual, de maneira estanque, mas interdual, acatando as suas múltiplas interações. Dessa forma, 

assim como no estudo realizado pela autora, será privilegiado, na presente tese, o segundo polo, 

cuja especificidade parece mais adequada ao estudo da problemática em questão. 

Com base nesse enquadramento em polos, foi organizada esta seção. Primeiro, discutem-

se estudos de inspiração gerencialista, com ênfase para os escritos de Peters e Waterman (1982), 

Deal e Kennedy (1982), Trice e Beyer (1984) e Schein (1985) entre outros. Na sequência, ilustram-

se as discussões dos estudos de inspiração crítico-reflexiva, com destaque para os estudos 

realizados por Smircich (1983), Martin (1992), Alvesson (1993) e Martin e Frost (2001) entre 

outros. 

3.1.2.1  Primeiro polo: Estudos de inspiração generalista  

Os estudos realizados e pautados, nessa inspiração, entendem a cultura como uma variável 

controlada por práticas voltadas à obtenção de consenso entre os atores. Assim, tanto o controle, 

quanto a disseminação e a homogeneização dos valores organizacionais seriam efetivados por meio 

de ações cooperativas, provenientes de diretrizes e valores definidos pela alta direção. Tais estudos 

apresentariam uma visão objetivista/funcionalista da realidade organizacional. 

A abordagem acerca da cultura na literatura organizacional, de inspiração gerencialista, foi 

despoletada por Pettigrew (1979) e Peters e Waterman, (1982), pelas expressões como “cultura 

corporativa” ou “cultura organizacional” que, desde então, representam objeto de enfoques teóricos 

e metodológicos que, às vezes, são convergentes e, outras vezes, são divergentes, fazendo com 

que, também, nessa literatura, prevaleça certo grau de dissenso conceitual. Acrescenta-se, ainda, 

que o termo “cultura corporativa” foi difundido ainda mais mediante publicação do livro de Deal e 

Kennedy (1982), com o mesmo título.  

Pettigrew (1979), por exemplo, definiu a cultura organizacional como um “um sistema de 

significados pública e coletivamente aceitos por um dado grupo, em um certo período de tempo. 

Esse sistema de termos, formas, categorias e imagens interpretam para as pessoas as suas 

próprias situações” (p. 574). Pettigrew (1979) complementa tal colocação afirmando que os 

símbolos, a linguagem, a ideologia, as crenças, os ritos e os mitos compõem os elementos mais 

significativos da cultura organizacional. No entanto, o autor atribui aos símbolos um papel de 
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destaque entre essas manifestações culturais. Segundo Pettigrew (1979), os símbolos equivalem a 

“objetos, atos, relacionamentos ou formas linguísticas que apresentam multiplicidade de 

significados e que evocam emoções e estimulam o indivíduo para ação” (p. 574), por serem 

referências por si só, enquanto os demais elementos representam apenas outras formas de 

simbolismo. 

Com o objetivo de complementar a definição vista anteriormente, tem-se uma definição de 

cultura, apresentada por Trice e Beyer (1984), e que, segundo eles, a cultura consistiria numa rede 

de concepções, normas e valores que são tomados por certos atores e devem ser afirmados e 

comunicados aos membros da organização de forma concreta. Essa parte tangível se manifesta por 

meio de um conjunto de elementos culturais, como os ritos, os rituais, as cerimônias, as estórias, 

os mitos, os tabus, os heróis, as normas e a comunicação. 

Trice e Beyer (1984) apresentam, pois, indicadores operacionais formados por um conjunto 

de definições que visam uniformizar e tornar cumulativos e comparáveis os estudos sobre cultura 

organizacional. Eles são resumidos no quadro 9 a seguir. 

Quadro 9 - Manifestações da Cultura Organizacional 
 

FORMA DEFINIÇÃO 

Ritos 
Conjuntos previstos de atividades, relativamente elaborados, dramáticos, que consolidam 
várias formas de expressões culturais em um único evento, que é realizado por meio de 
interações sociais, normalmente para o benefício de um público. 

Cerimônias Um sistema de vários ritos ligado com uma única ocasião ou evento. 

Ritual 
Técnicas e comportamentos padronizados e detalhados que gerenciam a ansiedade do grupo, 
mas que raramente produzem as consequências técnicas práticas pretendidas. 

Mito 
Narrativa dramática de eventos imaginados usada para explicar as origens ou a transformação 
de algo. Pode ser também uma crença inquestionável em relação aos benefícios práticos de 
certas técnicas e comportamentos e que não é sustentada por fatos. 

Saga 
Uma narrativa histórica e heroica que descreve a trajetória sem precedentes de um grupo e 
seus líderes. 

Lenda 
Narrativa de evento maravilhoso, fundamentada em dados históricos, mas ressaltada com 
elementos de ficção. 

Estória Narrativa que mistura verdade e ficção. 
Conto Popular Narrativa completamente ficcional. 
Símbolo Significado expresso através de objeto, ato, evento, qualidade ou relação. 

Linguagem 
Sons e sinais escritos utilizados para a transmissão de significados entre membros de um 
grupo. 

Gesto Movimentos de partes do corpo para expressar significados. 

Cenário 
Objetos e coisas que circundam as pessoas, proporcionando estímulos sensoriais imediatos, 
enquanto desempenham atividades culturalmente expressivas. 

Artefato 
Objetos materiais fabricados pelas pessoas para facilitar o desempenho de atividades de 
expressão cultural. 

Fonte: Trice e Beyer (1984, p. 655) (Tradução nossa). 
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Corroborando as proposições de Trice e Beyer (1984), Deal e Kennedy (1982) já 

apontavam que, para analisar a cultura de uma organização, é necessário, primeiramente conhecer 

os elementos que a compõem. E, para esses autores, os principais componentes da cultura são: 

valores, heróis, rede cultural e ritos e rituais.  

Os valores representam a base de qualquer cultura e são responsáveis pelo 

estabelecimento de padrões de realização de ações dentro da organização. Os heróis, por sua vez, 

seriam aqueles que incorporariam os valores organizacionais, servindo de modelo para os demais 

funcionários da organização. Já o componente nomeado por Deal e Kennedy por rede cultural versa 

sobre a forma mais comum, até informal, pela qual a organização participa seus valores culturais. 

Por fim, os ritos e rituais equivalem aos hábitos do dia-a-dia que orientam o comportamento dos 

funcionários. Eles são considerados responsáveis por manter a cultura viva, sendo a expressão dos 

valores organizacionais. Outra prática que colabora para que a organização assuma seus ritos e 

rituais são as cerimônias. Ao mesmo tempo que elas representam momentos nos quais os 

funcionários cumprem ritos de passagem, também auxiliam a organização no festejo de seus 

heróis, mitos e símbolos (Deal & Kennedy, 1982). Os rituais, os ritos, os heróis, as estórias, ou 

mesmo o uso de linguagem específica, entre outros mecanismos, têm por objetivo direcionar o 

comportamento dos indivíduos dentro do espaço organizacional, levando-os a atuar de acordo com 

a ideologia e com o significado que a organização atribui aos fatos.  

Além dos autores anteriormente citados, outro estudo deve ser salientado quando se 

considera a importância dos estudos de inspiração gerencial: Schein, que destaca a cultura 

organizacional como o produto da dinâmica de uma organização. 

Em seu estudo, Schein (2009, p. 247) entende a cultura como 

“um padrão de suposições básicas demonstradas; inventadas, descobertas ou desenvolvidas 
por um dado grupo; que ensina a lidar com seus problemas externos de adaptação e internos 
de integração; que funcionou bem o bastante para ser considerado válido e, ainda, para ser 
ensinado aos novos membros do grupo como a forma correta de perceber, pensar e sentir em 
relação àqueles problemas”. 

Schein (2009) argumenta que a cultura de um grupo é reflexo do que esse grupo aprendeu 

por intermédio da resolução de problemas particulares no decorrer de sua própria história. De 

forma geral, tais aspectos são provenientes das crenças (entendimento de como as coisas são) e 

valores (entendimento de como as coisas deveriam ser) dos fundadores daquele grupo e, se o 

grupo tiver sucesso em suas ações, o processo ou o comportamento se repete, ou seja, o que, no 

início, eram valores e crenças dos fundadores se torna válido para todo o grupo. Os valores 
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validados tornam-se estáveis com o tempo, fornecendo significado, estrutura e previsibilidade aos 

membros do grupo.  

Schein (2009) defende a construção da cultura como um processo dinâmico que pode ser 

comparado ao de formação de um grupo, assim como argumenta que, apesar de a cultura 

abranger todos os membros do grupo, a formação e a preservação da cultura organizacional 

dependem do papel desempenhado pelo líder ou por quem nela detenha poder. 

Como forma de melhor entender a cultura de uma organização, Schein (2009) identifica 

três níveis de análise: o nível dos artefatos, no qual os rituais, símbolos, estruturas e processos 

organizacionais visíveis representam os fatores relevantes a serem observados; o nível dos valores 

compartilhados, no qual as estratégias, metas e filosofias teriam destaque; e, por fim, o nível dos 

pressupostos básicos, no qual as crenças, percepções e sentimentos inconscientes e mais 

profundos representariam os dados a serem analisados. 

Assim, ao tratar dos diferentes níveis de análise cultural, o autor propõe que é no nível mais 

profundo, dos pressupostos básicos de cultura, que se encontram as orientações tácitas acerca das 

relações entre participantes da organização e o meio externo e entre eles próprios. Nesse sentido, 

podem existir diferentes pressupostos a orientar o relacionamento entre os indivíduos no interior das 

organizações, fazendo com que os indivíduos partilhem valores que levam a determinados 

comportamentos; esses, ao se mostrarem adequados à solução de determinados problemas, vão se 

transformando em pressupostos inconscientes.  

Em nível cultural intermediário, segundo Schein (2009), estariam os valores racionalizados, 

idealizados ou manifestos. Esses valores correspondem às crenças das pessoas e seu senso do 

dever ser, ou ainda as justificativas ou racionalizações utilizadas para explicar os atos dos membros 

da organização. De acordo com Deal e Kennedy (1982), valor representa a “essência da filosofia da 

companhia para a realização do sucesso, e servem de senso de direção comum para todos os 

empregados e guia de comportamento para o seu dia-a-dia” (p. 21). Verifica-se que o sucesso 

organizacional, para esses autores, está associado a um entendimento, internalização e prática dos 

valores organizacionais por parte dos funcionários.  

Schein (2009) ainda argumenta que esse tipo de manifestação cultural é difícil de ser 

observada diretamente, e isso exige que o pesquisador utilize de instrumentos de coleta de dados 

que permitam um levantamento de informações em profundidade, como acontece em entrevistas 

ou ainda a realização de análise de conteúdo em documentos formais da organização. 
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Na sequência dos três níveis de análise cultural propostos por Schein (2009), está o nível 

mais superficial, no qual estão representados os artefatos visíveis e audíveis. Nesse nível, incluem-

se os produtos visíveis do grupo, tais como a arquitetura do ambiente físico, a linguagem falada e 

escrita, a tecnologia e os produtos, o uso de uniformes, valores publicados, rituais observáveis e 

cerimônias, entre outros. É nesse nível que é observada, basicamente, a construção da identidade 

do trabalhador, entendida como produto de um processo sócio-histórico, sempre em transformação. 

A análise desse nível remete a um contexto no qual é fácil observar os elementos culturais 

neles presentes; no entanto, sua interpretação é bem mais difícil, visto que a lógica inerente a esses 

artefatos não é explicitada, o que dificulta sua compreensão. Essa dificuldade de compreensão está 

relacionada a uma das críticas impostas pela antropologia interpretativa aos estudos da cultura 

organizacional que, nesse caso, pode ser exemplificada pelo fato de que os artefatos identificados 

decorrem da interpretação do observador e essa, por sua vez, pode ser uma projeção de seus 

sentimentos e ações. Isto é, “um observador pode descrever o que ele vê e sente, porém não pode 

captar o que os artefatos significam em um dado grupo cultural ou mesmo se eles refletem 

importantes premissas básicas” (Schein, 2009, p. 18).  

Uma das limitações da definição de Schein para a cultura organizacional é que ela não 

considera o contexto global no qual o grupo ou a organização em questão está inserida. Nesse 

contexto, o conceito de Hofstede (1994) apresenta-se como mais abrangente, uma vez que leva em 

consideração aspectos da sociedade na qual a organização está inserida.  

O estudo de Hofstede (1994) tinha uma perspectiva comparativa e coletou dados sobre 

certos aspectos considerados relevantes para determinação dos traços culturais de organizações de 

vários países. A pesquisa identificou seis variáveis diferenciadoras: a primeira tinha um foco nos 

processos ou nos resultados; a seguinte, era voltada para o trabalhador ou para o trabalho; a 

terceira, visualizava se a organização era uma empresa profissional ou paternalista; a quarta se a 

organização se comportava como um sistema aberto ou fechado; a quinta se ela fazia uso de 

controles rígidos ou relaxados e a última se a organização estava voltada para normas ou 

pragmatismo. 

As colocações de Schein (2009), de que a cultura acrescenta significado e previsibilidade ao 

comportamento das pessoas, o que implicaria estabilidade a algo que é extremamente dinâmico e 

complexo, receberam críticas do ponto de vista antropológico, por considerar que a cultura é 

aprendida e compartilhada. Quanto aos apontamentos de Hofstede acerca da temática, discussões 
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complementares serão feitas mais adiante no texto. Assim, é que serão apresentados, na 

sequência, estudos com inspiração crítico-reflexiva. 

3.1.1.2 Segundo polo: Inspiração crítica-reflexiva 

Para os desdobramentos relativos a esse polo de discussões que trata da cultura 

organizacional, optou-se por subdividir este tópico com o objetivo de melhor orientar o leitor do 

presente trabalho. Para tanto, serão mostrados três subtópicos de acordo com três tipologias de 

estudos da cultura organizacional, já difundidas na literatura da área. Essas tipologias de estudos 

foram propostas por Smircich (1983), Alvesson e Berg (1992) e Martin (1992). 

O segundo polo de estudos acerca da cultura organizacional, de inspiração crítico-reflexiva, 

observa a cultura existente no contexto organizacional a partir de um ponto de vista plural, no qual 

coexistem subculturas (Riley, 1983) e/ou contraculturas (Martin & Siehl, 1983). Isso significa um 

posicionamento baseado numa visão subjetivista/interpretativa da realidade, influenciado por 

fatores característicos de estudos antropológicos e sociológicos. 

Essa visão antropológica, proveniente de uma linha de autores críticos, destaca que a 

cultura é mais bem entendida não como padrões concretos de comportamento, mas como um 

conjunto de mecanismos de controle (Geertz, 1989). Essa linha argumenta em favor de uma 

ampliação da participação no processo de construção do universo simbólico, isto é, na identidade, 

nas práticas administrativas e nas relações de poder entre as categorias de trabalhadores. Nesse 

sentido, alguns estudos despontaram com a perspectiva de considerar a organização uma 

expressão simbólica (Morgan, 1996; Smircich, 1983), enquanto outros trataram do gerenciamento 

do simbolismo organizacional - lendas, estórias, mitos e cerimônias (Trice & Beyer, 1991). 

Ademais, seguindo um entendimento alternativo àquele proposto por Schein (2009), Geertz 

(1989) percebe cultura como uma hierarquia de estruturas significantes em torno das quais a ação 

humana é produzida, percebida e interpretada, isto é, o estudo da cultura consiste numa busca por 

arcabouços de significação, que definem sua base social e sua importância. Assim, na evolução das 

discussões acerca da cultura, constatam-se alterações na sua concepção, passando a ser menos 

sinônimo de sentimentos, valores ou crenças partilhadas, e mais formas compartilhadas de 

perceber a realidade. 

No que se refere à maneira como o termo cultura tem sido tratado nos estudos 

organizacionais, um dos trabalhos pioneiros, preocupados com uma visão mais abrangente e crítica 



Capítulo III – Cultura e trabalho docente 
 

 152 

acerca das diferentes maneiras de se pesquisar sobre cultura nas organizações, foi o de Smircich 

(1983).  

3.1.1.2.1 Tipologia de Smircich (1983) 

A autora propôs que os estudos sobre a citada temática se enquadrariam em duas 

vertentes, uma associada a uma perspectiva funcionalista, que tratava da observação da cultura 

enquanto variável (dependente ou independente, interna ou externa) da organização, isto é, a 

cultura representaria algo que a organização possui; enquanto a outra irá interpretar a cultura como 

algo que a organização é, ou seja, a cultura enquanto metáfora da organização. 

Nesse contexto, tem-se, de um lado, a cognição organizacional, o simbolismo 

organizacional e a teoria estruturalista ou psicodinâmica como teorias que adotam a perspectiva da 

cultura como metáfora; e, de outro, a gestão comparativa e a cultura corporativa, que admitem a 

cultura como uma variável (Smircich, 1983). Independentemente das diferenças que possam existir 

nas teorias que entendem a cultura como uma metáfora, prevalece a ideia de cultura como um 

dispositivo epistemológico para estruturar o estudo da organização como um fenômeno social, e 

uma forma particular de expressão humana (Smircich, 1983). 

De maneira semelhante, embora a gestão comparativa e a cultura corporativa sejam 

campos de estudo distintos, não deixam de ser compatíveis entre si, uma vez que são delineados 

de acordo com as preocupações do paradigma funcionalista. As duas abordagens compartilham o 

entendimento das organizações como organismos que estão inseridos em um ambiente que 

apresenta imperativos para o comportamento (Smircich, 1983). 

Destaca, pois, que a cultura enquanto variável está associada a uma corrente tradicional, 

objetivista e positivista. Os autores que defendem tal posicionamento reconhecem que as 

organizações produzem traços culturais mais ou menos distintos, tais como: valores, normas, 

rituais, cerimônias e expressões verbais que, em conjunto, afetam o comportamento dos 

empregados e dirigentes e, também, promove um senso de identidade, o que lhes facilita maior 

envolvimento com ela, assegura a estabilidade do sistema e serve como instrumento de orientação 

e modelagem do comportamento (Ferreira, Assmar, Estol, Helena, & Cisne, 2002). Nesse sentido, 

esses autores consideram a cultura uma variável que está ligada ao modelo sistêmico de 

organização, e que os estudos realizados sob essa abordagem estão voltados para a realização de 

diagnósticos com análises comparativas que subsidiem a elaboração de estratégias de ação das 

organizações. Essa abordagem considera dois tipos de variáveis: o primeiro consideraria a cultura 
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uma variável independente, externa à organização, isto é, a cultura da sociedade em que se insere 

a organização e que é trazida para dentro por seus membros; o segundo tipo assumiria a cultura 

como variável interna à organização, considerando que as organizações, além de produzirem bens e 

serviços, também produziriam produtos culturais, como lendas, ritos, símbolos, o que equivale ao 

resultado do desempenho e de representações dos indivíduos nas organizações. 

De outra forma, ainda segundo Ferreira et al. (2002), a cultura enquanto metáfora 

organizacional segue uma perspectiva fenomenológica ou hermenêutica e aborda as organizações 

como fenômenos culturais em essência, fundamentando-se na antropologia para desenvolver novas 

teorias e paradigmas. Nesse sentido, as organizações são concebidas como manifestações que 

expressam a consciência humana, e, por essa razão, devem ser analisadas levando em conta seus 

aspectos simbólicos que tornam possível a ação compartilhada. Nesse ponto de vista, então, são 

negligenciados os aspectos econômicos ou materiais, que levam à valorização de resultados, 

produtividade e eficácia empresarial, os quais representam, em última análise, as preocupações 

básicas da primeira abordagem. 

Nessa abordagem, existem três correntes antropológicas que embasariam as pesquisas 

sobre cultura organizacional (Smircich, 1983). A corrente cognitivista considera que a cultura é 

definida como um sistema de conhecimento e crenças compartilhadas e, para isso, é importante 

determinar as regras existentes em uma determinada cultura e como seus membros enxergam o 

mundo. A corrente estruturalista, por sua vez, entende que a cultura se estabelece a partir de 

signos e símbolos; ela é convencional, arbitrária e estruturada, constitutiva da ação social e, 

portanto, indissociável desta. Por último, a corrente simbólica define cultura como um sistema de 

símbolos e significados compartilhados que necessita ser decifrado e interpretado. 

No presente estudo, para se analisar a cultura, optou-se por uma abordagem metafórica, 

pois se considera que esta proporciona meios qualitativos para melhor entendimento do fenômeno. 

A concepção é de que há uma rede de significados que está sendo construída socialmente, motivo 

pelo qual não se trata a cultura como variável. Nessa abordagem, a ênfase recai, especialmente, 

nas escolas cognitiva e simbólica, visto que se pretende entender a ação e a concepção dos 

indivíduos participantes do grupo e dos que com ele interagem a respeito dos valores e crenças que 

têm sobre o grupo, que julgam que outros tenham sobre o grupo e que suponham serem 

amplamente aceitas na sociedade. 
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Smircich (1983) também coloca que a análise acerca da discussão sobre “a organização 

ser uma cultura ou possuir uma cultura” implica diversas posturas teórico-metodológicas aplicada 

nos estudos organizacionais relativos à temática, conforme os paradigmas que guiam os 

pesquisadores do tema. É válido mencionar que a adoção de um posicionamento teórico, ou de 

outro, implica o uso de diferentes metodologias que não são, necessariamente, incompatíveis. 

No quadro 10, a seguir, busca-se representar as concepções de cultura e organização nas 

tendências de pesquisa. 

Quadro 10 - Concepções de Cultura e Organizações 
 

Concepções de cultura 
Tópicos na Pesquisa 

Organizacional e Administrativa 
Concepção de organização 

Cultura como variável 
Cultura como algo que a 
organização tem 

Administração comparativa 
Cultura corporativa 

Metáforas do mundo físico 
Organizações como instrumentos e 
mecanismos de adaptações 
Organizações analisadas em termos 
econômicos e materiais 

Cultura como raiz metafórica 
Cultura como algo que a 
organização é 

Cognição organizacional 
Simbolismo organizacional 
Processos inconscientes e 
organizacionais 

Metáforas do mundo social 
Organizações como forma de 
manifestações humanas, analisadas 
como expressões de ideias e 
símbolos e dinâmicas interacionais 

Fonte: Adaptado de Smircich (1983, p. 342) (Tradução nossa). 
 
 

No percurso dos estudos acerca da cultura organizacional, Smircich (1983) argumenta que 

a análise presente nas pesquisas sobre a temática leva em conta as interpretações que cada 

pesquisador faz do que é “organização”, “cultura” e “natureza humana”. Assim, conforme a autora, 

a combinação dessas interpretações implica uma cultura organizacional visualizada como uma 

metáfora ou como uma variável. Partindo da discussão referente aos diferentes conceitos 

(organização, cultura e natureza humana), é que a autora apresenta cinco tendências nos estudos 

sobre cultura nas organizações, a saber: 1) Administração Comparativa ou Transcultural, 2) Cultura 

Corporativa, 3) Cognição Organizacional, 4) Simbolismo Organizacional e 5) Processos 

Inconscientes e Organizações (Smircich, 1983), sendo as duas primeiras relacionadas à cultura 

como variável e as três últimas relacionadas à cultura como metáfora, conforme demonstrado no 

quadro 11.  
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Quadro 11 - Linhas de pesquisa sobre cultura 
 

ÁREA CONCEITOS Características teórico-metodológicas 

Cross-cultural 
ou  
Estudos 
comparativos 
ou 
Administração 
comparativa 

- o foco está no contexto cultural mais 
amplo e sua influência sobre os membros 
da organização, os quais fazem uma 
espécie de transposição deste contexto 
amplo para o universo organizacional, e 
organizam suas atividades com base no 
que ele foi transposto. 

- Analisa a relação entre a cultura e a estrutura 
organizacional (enfoque macro) ou as similaridades e 
diferenças de atitudes de gerentes de diferentes 
culturas (enfoque micro). 
- cultura tratada como uma variável independente. 
- parte da premissa de que a cultura é incorporada na 
organização através de seus membros e revelada 
através de suas ações e padrões de atitude. 
- busca mapear as diferenças entre culturas e suas 
similaridades, e traçar as implicações para a 
efetividade organizacional. 

Cultura 
corporativa 

- a cultura é vista como uma variável 
interna. As organizações são entendidas 
como instrumentos sociais que produzem 
bens e serviços, e, como subprodutos, 
também produzem artefatos culturais 
distintos como rituais, lendas e 
cerimônias. 

- cultura tratada como variável interna. 
- parte da premissa de que organizações são 
produtoras de cultura. 
- ênfase nas qualidades socioculturais desenvolvidas 
dentro da organização. 
- referencial na teoria dos sistemas, entendendo que a 
cultura contribui para o equilíbrio sistêmico geral e a 
efetividade organizacional. 
- concepção dos trabalhos de desenvolvimento e 
mudança organizacional. 

Cognição 
organizacional 

- busca determinar quais são as regras e 
descobrir como os membros de uma 
determinada cultura veem e descrevem o 
mundo 
- inclui a autoimagem da organização, 
bem como as regras constitutivas e 
reguladoras que organizam as crenças e 
ações à luz desta autoimagem. 

- cultura é tratada como conhecimentos compartilhados 
ou um sistema de conhecimentos e crenças. 
- cultura organizacional pode ser representada através 
do “máster contract” que se desenvolve a partir das 
relações interpessoais, incluindo a autoimagem da 
organização, suas regras constitutivas e reguladoras. 
- busca compreender as interações sociais, suas 
regras, sob o ponto de vista de seus membros, com o 
objetivo de intervenção organizacional.  

Simbolismo 
organizacional 

- procura investigar o modelo do discurso 
simbólico, no qual é necessário 
interpretar, ler ou decifrar a organização. 
O foco principal está em saber de que 
forma a experiência se torna significativa 

- cultura tratada como um sistema de símbolos e 
significados compartilhados. 
- busca descrever os sistemas temáticos de significados 
subjacentes às atividades (temas de cultura) com o 
objetivo de decifrá-los e compreendê-los. 
- os temas ou expressões de várias modalidades 
simbólicas  representam o cerne da análise simbólica 
de uma organização como cultura. 
- ênfase no ponto de vista dos informantes, ou seja, 
como os membros da organização interpretam e 
compreendem suas experiências e como suas 
interpretações e compreensões se relacionam às 
ações. 

Processos 
inconscientes 
e organização 

- a ênfase recai sobre as expressões de 
processos psicológicos inconscientes. 
Formas de organizações e práticas 
organizacionais são entendidas como 
projeção dos processos inconscientes e 
são analisadas como referência ao “jogo” 
entre processos fora da consciência e 
suas manifestações conscientes. 

- cultura é tratada como uma manifestação e expressão 
de operações inconscientes da mente. 
- referencial na antropologia cultural de Levi-Strauss. 

Fonte: Adaptado de Smircich (1983). (Tradução nossa). 
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Conforme mencionado anteriormente, a percepção da cultura como uma variável apresenta 

aspectos de instrumentalidade, sendo estes influenciados por estudos realizados por autores 

americanos e que priorizavam aspectos técnicos e econômicos. Essa concepção remete à forma de 

controle do indivíduo por parte da organização, tendo em vista que se acreditava que, apenas, 

ferramentas técnicas de gestão não seriam suficientes para controlar o indivíduo dentro do espaço 

de trabalho e, com isso, aumentar sua produtividade. Para um maior controle, e consequente 

aumento da produtividade, seria necessária uma melhor compreensão do comportamento, dos 

pensamentos e emoções do funcionário, de modo que o gerente se tornasse advogado dos valores 

organizacionais. Para Smircich (1983), verifica-se tal instrumentalidade em duas das linhas de 

pesquisa sobre cultura organizacional, quais sejam: a Administração Comparativa, que discute a 

cultura como uma variável externa e independente da organização e que busca definir padrões 

culturais gerais ou homogêneos; e a da Cultura Corporativa (CC), também conhecida como Cultura 

Organizacional (CO), que discute a cultura como uma variável interna e dependente da organização. 

A tendência de pesquisas sobre cultura organizacional classificada como Administração 

Comparativa, tende a enxergar a cultura como uma “cola” que mantém grupos unidos e que 

caracteriza modos particulares de gerenciar uma organização. Procura-se, aqui, atribuir um 

tratamento racional e quantitativo às variáveis estudadas, utilizando-se, para isso, de escalas para 

medir padrões de atitudes dos indivíduos. Como exemplo de estudo presente nessa tendência, é 

possível mencionar aqueles desenvolvidos por Hofstede (1980, 2003) e Hofstede, Neuijen, Ohayv e 

Sanders (1990), uma vez que buscam identificar grupos de valores relevantes para a realidade dos 

negócios (internacionais) e, ao mesmo tempo, dispor os gerentes de diferentes culturas conforme 

esses valores, construindo escalas e tipologias. 

A abordagem crítica da cultura promove algumas considerações acerca dessa tendência de 

estudos. Especificamente em relação aos estudos desenvolvidos por Hosftede, uma delas remete ao 

cunho metodológico eminentemente quantitativo, mas a crítica mais enfática está voltada para o 

caráter determinístico, estabelecido entre a cultura e o crescimento econômico dos países. A base 

de argumentos dessas críticas está no não convencimento de que a cultura, por si só, seria capaz 

de direcionar o crescimento econômico de uma nação, visto que outros fatores estariam sendo 

totalmente desconsiderados, tais como fatores históricos, estruturais e internacionais (Carrieri, 

2002). 
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Já na tendência da Cultura Corporativa ou Cultura Organizacional, Smircich (1983, p. 344) 

ressalta que estas representam um caminho trilhado por pesquisadores que reconhecem que as 

organizações são produtoras de fenômenos culturais (Deal & Kennedy, 1982; Martin & Siehl, 1983), 

sendo as organizações vistas como instrumentos sociais que produzem bens e serviços e, como 

subproduto, também produzem distintos artefatos culturais como rituais, lendas e cerimônias. Aqui, 

a “cola” social e normativa que segura a organização unida é representada pelos valores, crenças e 

ideais partilhados por todos os atores organizacionais. Parte-se do pressuposto de que a cultura é 

uma variável controlável e, por isso, pode implicar um melhor ou pior desempenho da organização. 

Esses estudos da cultura organizacional pressupõem o controle, a regulação, e a busca de 

consenso social. Verifica-se, portanto, que tais estudos ocorrem sob o ponto de vista do paradigma 

funcionalista. 

Martin (1992) acrescenta ainda que os estudos sobre cultura organizacional pretendiam, 

inicialmente, apresentar-se como alternativa ao domínio de uma abordagem positivista, pertencente 

ao paradigma funcionalista, predominante à época. Clegg e Hardy (1996) e Reed (1996) explicam 

esse direcionamento inicial dos estudos sobre cultura organizacional como apenas uma tentativa de 

superar a dicotomia paradigma dominante versus paradigma alternativo e, com isso, restabelecer a 

hegemonia paradigmática com vistas a manter um status vigente anteriormente. Corroborando 

esses autores, Martin (1992) afirma que, mesmo que os estudos acerca da cultura organizacional 

tenham iniciado com um propósito alternativo ao paradigma predominante (funcionalismo), tais 

estudos foram sendo efetivados sem conseguir fugir de características normativistas e 

instrumentalistas.  

De outra forma, tem-se a concepção da cultura enquanto raiz metafórica da organização. 

Se, por um lado, Motta (1996) aponta as organizações, entre elas, a organização escolar, como 

integrantes de uma sociedade global, e com isso, parte de sua cultura, ou subcultura dessa 

sociedade. De forma complementar, destaca-se ainda que, enquanto metáfora, essa concepção 

analisa o mundo social e organizacional não como algo disposto de forma prévia, mas como algo 

proveniente das interações humanas, das quais emergem várias acepções simbólicas como a 

linguagem e as características dos discursos organizacionais, os quais representam a cultura. Essas 

acepções simbólicas são consideradas essenciais para imprimir sentido à existência da 

organização, deixando de representar, apenas, artefatos culturais (Smircich, 1983). Caberia ao 

pesquisador com estudos balizados, nesse tipo de tendência, numa perspectiva interpretativa, ler e 

compreender a cultura, assim como a organização. 
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Dessa forma, é possível considerar que a cultura é responsável por definir a própria 

estrutura da organização, conseguindo isso pelo processo de criação, recriação e estruturação de 

significados. Segundo Morgan (1996), esses processos sociais que produzem imagens, símbolos e 

rituais terminam sendo convencionados por meio de estrutura organizacional, isto é, (as regras, as 

políticas, os objetivos, as descrições de cargos e os procedimentos operacionais). 

A essa concepção de cultura pertenceriam as outras três tendências de pesquisa, 

apontadas por Smircich (1983): Cognitiva, Simbólica e Psicoestruturalista. Na primeira dessas três 

abordagens, a Cognitiva, a cultura é compreendida como “um sistema de conhecimentos, de 

padrões de percepção, de crenças e de modelos de avaliação aprendidos que norteiam o modo de 

os indivíduos agirem” (Machado-da-Silva & Nogueira, 2001, p. 38). Assim, os indivíduos estariam 

envolvidos na busca por construir uma realidade, e não por descobrir uma realidade existente. 

Nesse contexto, Weick (1973) afirma que o comportamento, as informações e os significados 

compartilhados são socialmente construídos e esses significados influenciam as ações, sendo o 

contrário também verdadeiro, representando procedimentos interdependentes e recíprocos. Com 

isso, cabe ao pesquisador a descodificação da rede de significados subjetivos compartilhados de 

maneira diferente pelos membros organizacionais e, assim, propiciar a identificação da cultura. 

A abordagem simbólica, por sua vez, remete aos símbolos e significados comunicados e 

provenientes das interações sociais, tendo em vista a necessidade de interpretar a realidade e de 

estabelecer critérios orientadores para a ação. Isso quer dizer que os estudos aqui realizados 

tendem a abordar a maneira como os indivíduos entendem suas experiências e como essas 

interpretações se relacionam com a ação.   

De maneira resumida, pode-se dizer que a abordagem cognitiva apresenta uma postura 

baseada no conhecimento compartilhado por um determinado grupo. Enquanto isso, a abordagem 

simbólica representa um sistema de significados públicos. Isso quer dizer que, ao contrário do 

ponto de vista cognitivo, os significados culturais não se encontram na mente dos indivíduos, mas 

nas interações e ações dos indivíduos que comungam os mesmos símbolos e comportamentos. As 

duas abordagens, contudo, mesmo oferecendo contribuições para a definição do conceito de 

cultura, são consideradas um tanto estáticas e não problematizadoras. Essas abordagens, cognitiva 

e simbólica, pertenceriam às correntes descritiva e interpretativa de cultura, respectivamente.  

A terceira abordagem atribuída aos estudos da cultura tem origem na antropologia 

estruturalista de Levi-Strauss (1967) e percebe a cultura como uma metáfora organizacional, sendo 
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denominada de Psicoestruturalista. Nesse caso, a cultura é estudada como expressão de processos 

psicológicos inconscientes, ou como forma de identificar as dimensões ou estruturas da mente 

humana, ao mesmo tempo que essa cultura é analisada como referência ao jogo entre processos 

fora da consciência e suas manifestações conscientes. 

Para fins da tese aqui desenvolvida acredita-se que a perspectiva sócio-antropológica do 

simbolismo organizacional, que entende a cultura como metáfora, seja mais adequada. Com isso, 

procura-se uma vertente que se aproxime da Antropologia Social, para adoção de um conceito de 

cultura organizacional voltada para a exploração dos significados (Aktouf, 1994). 

É válido destacar que, por motivos óbvios, o quadro teórico proposto por Smircich (1983) 

não envolveu as várias tendências teóricas de análise surgidas nos anos seguintes. Com base nessa 

lacuna e de forma complementar ao quadro teórico desenhado pela autora, Alvesson (1993) 

argumenta que alguns estudos podem não se inserir em uma ou outra tendência ou abordagem 

colocada por Smircich (1983), mas, em uma classificação intermediária. Argumenta o autor que, ao 

não se utilizar de um caráter reducionista (cultura como variável), o estudo não adota, por 

eliminação, um entendimento da cultura como raiz metafórica da organização. De outra forma, ao 

se adotar a cultura como metáfora, limita-se o campo de observação da organização aos símbolos e 

significados, desprezando outras dimensões, igualmente, importantes como as condições materiais, 

o ambiente externo, a competição e o desempenho. 

3.1.1.2.2 Tipologia de Alvesson e Berg (1992) 

Desse modo, também inserido em um cenário de estudos crítico-reflexivos, Alvesson (1993) 

destaca que uma das principais justificativas para a variabilidade das abordagens dos estudos 

acerca da cultura organizacional está relacionada às diferentes posições assumidas pelos autores, 

seja uma visão objetivista/funcionalista da realidade social ou uma visão subjetivista/interpretativa 

dessa mesma realidade. A visão funcionalista é caracterizada por seus procedimentos nomotéticos, 

sob uma perspectiva ética, o que implica a atribuição de significados a um conjunto de dados. De 

outra forma, alguns estudos são enquadrados numa perspectiva êmica, que considera a cultura 

como única e singular, sendo o seu significado proveniente das relações simbólicas e dos 

significados que os indivíduos atribuem às interações sociais. 

Uma das justificativas colocadas por Alvesson (1993) para essa classificação é a 

necessidade de identificar mais claramente qual o objeto empírico dos estudos realizados sob o 

nome de pesquisa em cultura. Para o autor, os estudos deveriam se preocupar em esclarecer o 
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sentido atribuído ao termo cultura ao longo do estudo, e critica ainda o fato de muitas pesquisas 

utilizarem-se do termo cultura quando, na verdade, focalizavam outros objetos empíricos de estudo 

como clima organizacional, ideologia corporativa, particularismo simbólico, entre outros. Essas duas 

abordagens explicadas por Alvesson (visão objetivista/funcionalista da realidade social e visão 

subjetivista/interpretativa) podem ser associadas, respectivamente, às expressões cultura 

organizacional (CO) e cultura nas organizações (CNO), que serão tratadas mais adiante. 

Nesse contexto, se enquadra o estudo desenvolvido pelo próprio Alvesson, juntamente com 

Berg, em 1992. Esses autores também procuraram estudar as origens teóricas dos estudos sobre 

cultura, e identificaram a existência de doze perspectivas de estudos sobre essa temática em 

contexto organizacional. Essas perspectivas equivaliam a fatores ou variáveis que compunham cinco 

convenções ou dimensões. Vale salientar que os próprios autores consideravam que tal tipologia 

deveria servir apenas como orientação para novos estudos, em virtude da variedade de estudos 

apresentados pela literatura. É possível visualizar essa tipologia no quadro 12, a seguir. 

Quadro 12 - Tipologia de Alvesson e Berg 
 

CONVENÇÕES PERSPECTIVAS REPRESENTANTES 

Cultura 

Cultura corporativa Davis; Deal 
Cultura como sistema de valores e crenças Schein 
Cognitivismo cultural Ouchi 
Cultura como sistema de símbolos Pettigrew 

Construção de significados 
Significados compartilhados Smircich; Morgan; Frost 
Construção e desconstrução de significados Martin; Meyerson 

Ideologia 
Ideologia corporativa Beyer 
Ideologia política Wilmott 

Psicodinâmica 
Fantasias compartilhadas Miller 
Cultura como arquétipos Bird 

Simbolismo 
Particularismo simbólico March 
Universalismo simbólico Berg 

Fonte: Adaptado de Alvesson e Berg (1992). (Tradução nossa). 

 

A primeira convenção foi denominada de Cultura, e englobava as seguintes perspectivas: 1) 

cultura corporativa; 2) cultura como sistema de valores e crenças; 3) cognitivismo cultural; 4) 

cultura como sistema de símbolos. Essa convenção parte do pressuposto de que as organizações 

têm uma única cultura e, por isso, apresentam uma orientação instrumental e funcionalista. 

Ressalva-se, apenas, que a perspectiva denominada Cultura como sistema de símbolos observa a 

ordem e a regulação no mundo social ocorrendo de um ponto de vista subjetivo e, por 

consequência, inserida no paradigma interpretativo. 
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Outra convenção que busca compreender a realidade social e organizacional a partir de 

aspectos históricos é a Construção de significados. Essa convenção aproxima-se da abordagem que 

estuda a cultura como metáfora das organizações, e recebe, também, influência do paradigma 

interpretativo. Essa convenção foi distribuída em duas perspectivas: 1) organização como 

significados coletivamente compartilhados; 2) organização como construção e desconstrução de 

significados. 

A terceira convenção, nomeada Ideologia, considera a ideologia como elemento central dos 

estudos sobre cultura e não apenas como mais um elemento qualquer como ritos, mitos, 

cerimônias, entre outros. As perspectivas aqui presentes são: 1) ideologia corporativa; e 2) ideologia 

política. Enquanto a Ideologia política seria uma perspectiva situada entre os paradigmas do 

humanismo radical e do estruturalismo radical; a perspectiva da Ideologia corporativa partiria da 

argumentação de que o ordenamento da realidade, assim como as ações organizacionais, seriam 

influenciados pela durabilidade e estabilidade de valores e pelas significações que eles apresentam. 

Influenciada pela teoria psicanalítica, tem-se a convenção nomeada de Psicodinâmica. Aqui, 

a cultura é entendida como resultado do inconsciente individual, de forma que são 

instrumentalizados elementos culturais com o objetivo de diagnosticar comportamentos dos 

indivíduos que podem intervir em sua produção. Compreendem essa convenção as seguintes 

perspectivas: 1) fantasias compartilhadas; e 2) cultura como arquétipos. 

Da última convenção, o Simbolismo, fazem parte estudos que consideram que há certa 

ambiguidade na realidade organizacional. Partem do princípio de que existem parâmetros pelos 

quais a realidade pode ser moldada ou que oferecem a base para que as pessoas apreendam a 

realidade e construam significados mesmo que, por vezes, tais parâmetros não se apresentem de 

forma clara. Percebem-se, aqui, duas perspectivas: 1) particularismo simbólico; 2) universalismo 

simbólico. A primeira perspectiva tem seus estudos focados em grupos de símbolos, tais como 

ritos, mitos e cerimônias, os quais são analisados sem se estabelecer uma relação entre eles. Além 

disso, os estudos apresentam um juízo baseado numa visão gerencialista de que é possível 

manipular e criar esses símbolos, o que os aproxima do paradigma funcionalista. Enquanto isso, a 

segunda perspectiva recebe influência do paradigma interpretativo, uma vez que enxerga a 

organização como universo de símbolos, ou mesmo visualiza a organização como construção e 

desconstrução de significados. 
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De maneira geral, as perspectivas tratadas por Alvesson e Berg (1992) abordaram aspectos 

relativos às normas, atitudes, valores, emoções, cognição, significados, suposições, fantasias e 

símbolos. O que irá diferir uma da outra é a profundidade da abordagem. Os autores destacam, 

ainda, certa “poluição simbólica” resultante do processo de globalização, que leva os estudos sobre 

cultura nas organizações a realizarem diferentes percursos, tanto teóricos como metodológicos.  

Alvesson (1993) atribui essa diversidade dos estudos acerca da cultura organizacional, em 

parte, às variações nos propósitos e profundidades dos estudos sobre o tema. O termo cultura 

organizacional representaria, assim, um “guarda-chuva” conceitual que engloba interessados em 

fenômenos culturais e simbólicos nas organizações. As discussões do campo articularam-se, entre 

outros aspectos, em torno de questões, tais como: (1) a possibilidade ou não de gerenciamento da 

cultura organizacional; (2) o questionamento sobre qual o método mais adequado – qualitativo ou 

quantitativo – para permitir uma visualização mais profunda do universo organizacional; e (3) a 

existência de uma cultura organizacional homogênea ou heterogênea (Martin & Frost, 2001). 

Nesse contexto de “poluição simbólica” e aumento significativo de estudos organizacionais 

que tratam da cultura, Aktouf (1994) teceu algumas críticas. O autor considera que o termo cultura 

é utilizado, principalmente na literatura organizacional, de forma arbitrária. Aktouf (1994) 

argumenta que, por ser a cultura uma construção de experiências subjetivas, ela não pode ser 

entendida, apenas, como uma variável dependente, que pode ser manipulada ou analisada tão 

somente com base em dados numéricos. Para esse autor, cultura seria algo mais amplo, presente 

não só nas estruturas sociais, mas também, na história, no inconsciente e na experiência vivida 

pelo indivíduo. Sugere, portanto, que os estudos relacionados à cultura a considerem de maneira 

ampla e não reduzida a um grupo ou organização. 

É no mesmo sentido dos argumentos postos por Aktouf (1994) que se colocam as 

principais críticas aos estudos da cultura em contexto organizacional. As críticas tratam, 

principalmente, do caráter estático, superficial, gerencialista e manipulador desses estudos. Tais 

estudos são realizados perfazendo um corte temporal, e buscam justificar a mudança 

organizacional com base nos fatores internos que a produziram. 

Com base nas críticas impostas aos estudos da cultura organizacional e que foram sendo 

desenvolvidas durante a década de 1980, outra perspectiva de estudo passa a ganhar corpo na 

literatura da área, com ênfase para os escritos efetivados por Sahlins (1985, 1997), Meyerson e 

Martin (1987), Martin (1992) e Martin e Frost (2001), e que questionam a existência de uma 
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unicidade ou homogeneidade da cultura organizacional, assim como defendem a mudança cultural, 

não corroborando, contudo, a ideia defendida pela corrente gerencialista/funcionalista de que a 

organização poderia interferir diretamente nessas mudanças. Para esses autores, as organizações 

não podem ser pensadas em termos de culturas únicas, monolíticas e integradas. Devem ser 

pensadas como possuindo culturas diferenciadas que variam em função dos diversos grupos dentro 

da organização. A maioria das organizações, exceto as muito pequenas, são constituídas por 

subculturas e, a partir das crenças e valores, é possível distinguir essas subculturas da cultura 

abrangente da organização. Haveria, pois, muitos fatores que poderiam explicar o desenvolvimento 

e a existência de subculturas, tais como, campos específicos de conhecimento; grupos 

demográficos; e assim por diante.	

De forma complementar também se admite que a cultura da organização pode ser pensada 

como sendo completamente ambígua e paradoxal. Assim é que, a partir dos escritos de 

Mascarenhas (2002) e Sahlins (1997), Silva e Fadul (2010, p. 655) afirmam que “Esta abordagem 

constitui-se um instrumento de análise cultural importante na medida em que considera a cultura 

organizacional a partir de diversos atores e grupos de atores, que possuem sentidos e interesses 

diferentes sobre os mesmos elementos da organização”. A organização, nesse caso, deixa de ser 

vista como uma unidade totalmente integrada e passa a ser percebida como um conjunto de 

sujeitos que, em dado momento, podem apresentar valores compartilhados e, em outras 

circunstâncias, alguns valores só conseguem ser partilhados por poucos indivíduos e alguns grupos, 

enquanto outros valores apenas são compartilhados temporariamente.  

3.1.1.2.3 Tipologia de Martin (1992) 

Assim, Martin (1992) considera que a definição do que venha a ser cultura se constitui em 

um aspecto controvertido na literatura, e identifica ambiguidade a respeito do conceito, afirmando 

que vários aspectos considerados cruciais são origem de múltiplas divergências quando os estudos 

são transpostos para o campo das organizações. A autora parte, então, do pressuposto de que não 

existe uma só cultura, e procura reduzir a ambiguidade conceitual em torno do assunto, 

identificando três abordagens de estudos culturais que agrupariam grande parte das pesquisas 

realizadas: 1) Integração – nessa abordagem, os participantes da organização concordam com uma 

visão comum da organização; 2) Diferenciação – essa abordagem focaliza os valores expressos que 

são inconsistentes; 3) Fragmentação – nessa abordagem, a ambiguidade está na essência do que 

seja cultura organizacional. 
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Tais abordagens estariam relacionadas a três tipos de interesse de pesquisa, 

respectivamente: gerencial, crítico e descritivo. Importante ainda frisar que a proposta teórico-

metodológica lançada por Martin (1992) foi decorrente de estudos anteriores realizados por Martin; 

Sitkin e Boehm (1985), nos quais já se delineavam as perspectivas da Integração e da 

Diferenciação e, também, realizados por Meyerson e Martin (1987) no qual apareciam as três 

perspectivas, Integração, Diferenciação e Fragmentação. De maneira geral, Martin (1992) divide as 

formas de estudar cultura em três perspectivas, mediante as quais a autora tenta estabelecer “tipos 

ideais” que envolveriam opções teórico-metodológicas claras e distintas, passíveis de ser escolhidas 

segundo a subjetividade dos pesquisadores. Apesar de propor uma divisão, a autora sugere que 

estudiosos da área utilizem, simultaneamente, as três abordagens visto que, com isto, haveria uma 

complementaridade e superação das limitações individuais de cada uma delas. Além disso, essa 

combinação proporcionaria interpretações mais completas sobre a cultura organizacional, coisa que 

cada abordagem, isoladamente, não oferece. 

A primeira abordagem, da integração, teria um quadro teórico orientado pelo paradigma 

funcionalista e gerencialista, justificando, assim, uma visão homogênea da cultura e que se orienta 

pelo consenso no nível organizacional. Já a abordagem da diferenciação, com enfoque crítico, 

também supõe um consenso, mas em um nível subcultural. Ou seja, dentro da organização, 

existiriam diferentes subculturas, atuando de maneira harmônica, em independência ou em conflito, 

o que poderia propiciar análises acerca das dinâmicas de poder, desigualdade e dominação nas 

organizações. Por fim, a abordagem da fragmentação, com enfoque descritivo, observa a 

organização a partir de um contexto de ambiguidade, ou multiplicidade de interpretações, de falta 

de consenso, enfatizando a heterogeneidade cultural. De maneira resumida, é possível depreender 

que a integração seria caracterizada pela harmonia; a diferenciação, pelo conflito; e a 

fragmentação, pela multiplicidade.  

Os estudos levados a efeito numa perspectiva integrativa definem cultura a partir de sua 

clareza, valores constantes e interpretações que são evidenciados no interior da organização. 

Concernente à abordagem integradora, Martin, Frost e O´Neill (2006) fazem alguns apontamentos. 

Para esses autores, a abordagem de integração para o estudo da cultura tocou em um ponto 

sensível em muitos pesquisadores. De maneira geral, os primeiros estudos acerca da integração 

(por exemplo, Ouchi & Jaeger, 1978; Pondy, Frost, Morgan, & Dandridge, 1983; Schein, 1985 

citados por Martin, Frost, & O´Neill, 200)) mostraram que a cultura organizacional tem muitas 

manifestações: valores esposados; práticas formais; práticas informais, histórias sobre os 
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funcionários, rituais, jargões específicos da organização, normas de vestimenta, design de interiores 

e arquitetura. Muitos pesquisadores consideram útil a definição da cultura conforme os padrões de 

interpretação subjacentes a essas diversas manifestações. A cultura, nesse sentido, não é apenas 

uma lista de várias manifestações, mas uma explicação sobre o que os faz coerentes em primeiro 

lugar. A questão é se essa coerência tomará a forma preconizada ou tacitamente assumida pelos 

estudos integracionista. 

A perspectiva da integração conceitua a mudança cultural como uma ampla transformação 

organizacional e cultural, em que uma unidade antiga é substituída por uma nova. Conflitos e 

ambiguidade podem ocorrer nesse ínterim, e estes são interpretados como evidências da 

deterioração de sua força cultural, ou de sua integração (por exemplo, Clark, 1972; Greenwood & 

Hinings, 1988 citados por Martin, Frost, & O´Neill, 2006). Quando aparece a dissidência ou 

ambiguidades emergem, a pesquisa de caráter integrativo descreve essas "anomalias" como prova 

de desvio individual, insuficiência de procedimentos homogêneos escolhidos pelos empregados, 

problemas de socialização de novos funcionários, uma cultura "fraca", um período de confusão 

durante um momento de realinhamento cultural, ou um domínio da vida organizacional que não faz 

parte da cultura. Nesses estudos voltados à mudança cultural, a questão de fundo é que a 

homogeneidade, a harmonia e uma cultura unificada são desejáveis e alcançáveis, embora 

lamentáveis desvios desta ideia possam ocorrer periodicamente (Martin, Frost, & O´Neill, 2006). 

Em campo oposto aos estudos que tratam da abordagem da integração, estão os estudos 

desenvolvidos a partir da abordagem da diferenciação, que falam das manifestações culturais como 

predominantemente contraditórias entre si.  Os estudos, na perspectiva da diferenciação, defendem 

que a interpretação das manifestações é inconsciente, que o consenso ocorre, apenas, dentro de 

limites subculturais e, por fim, que a clareza só irá existir dentro das subculturas, embora 

ambiguidades possam aparecer nos interstícios entre subculturas (Martin, Frost, & O´Neill, 2006). 

Assim, esses mesmos autores classificam a subculturas como “ilhas de clareza em um mar de 

ambiguidade” (p. 12). 

Visualizada a partir de uma perspectiva fragmentadora, a cultura organizacional, agora, 

equivale a um conjunto de indivíduos com relações fracas e esporádicas, conectados por meio de 

suas posturas e que estão em frequente mudança no que diz respeito a uma variedade de assuntos 

e situações. A maneira como esses indivíduos irão se envolver, ou como irão expressar suas 
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identidades subculturais, é volátil e dependente do assunto e do contexto no qual estão inseridas 

(Martin, 1992).  

Martin (1992) ainda argumenta que aqueles que pesquisam sob o ponto de vista integrador 

estão realizando uma pesquisa sobre cultura organizacional (CO); enquanto aqueles que estudam 

cultura sob o ponto de vista da diferenciação ou da fragmentação desenvolvem uma pesquisa sobre 

as culturas na organização (CNO).  

Os estudos que tratam das culturas na organização (CNO) partem do princípio de que a 

organização é resultado do ambiente macrossocial no qual está inserida. Assim sendo, a 

organização não seria capaz de criar culturas, sozinha, ela atuaria como coprodutora dessas 

culturas, assim como, em escala menor, ocorreria com os indivíduos que nela trabalham 

(Sackmann, 1991). 

Para estudiosos mais contemporâneos da cultura, como Alvesson (1993), Martin (1992), 

Frost, Moore, Louis, Lundberg e Martin (1991), as diferenças entre CO e CNO perpassam por 

diferentes reflexões, e por diferentes formas de perceber o mundo social. Aqui, Alvesson (1993) 

enfatiza que é preciso observar algumas dimensões organizacionais para melhor analisar a cultura 

nela existente. Eis algumas dessas dimensões: 1) grau em que a organização é considerada a única 

produtora de padrões culturais; 2) grau de como a organização é tida como coerentemente 

homogênea; 3) grau de independência dos fatores culturais externos – cultura da sociedade, cultura 

profissional e de classe; 4) níveis considerados apropriados para se estudar o fenômeno cultural – 

indivíduo, grupo, organização, sociedade. 

A perspectiva desses autores, no que tange à análise da cultura nas organizações, procura 

evidenciar os problemas relacionados às interpretações generalizáveis, à “ditadura” do autor e à 

imposição de pressupostos assumidos como verdadeiros sobre o fenômeno social. Pretendem, 

assim, questionar os paradoxos e as ambiguidades presentes na retórica relacionada aos estudos 

sobre cultura organizacional, desnaturalizando a realidade (Alvesson & Berg, 1992). 

Observando a análise feita nesses estudos, resgata-se o trabalho de Hofstede et al. (1990) 

os quais consideram que a cultura organizacional se relaciona com a história e tradição; tem caráter 

holístico e subjetivo e é imbuída de certa profundidade; difícil de se entender ou explicar, mas que 

deveria ser interpretada. Além disso, ainda segundo os autores, a cultura organizacional possui uma 

natureza, coletiva e compartilhada; envolvendo valores, crenças, conhecimento e outros aspectos 

mais profundos. 
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Corroborando Alvesson, Gomes (1993) acrescenta que, aplicada às organizações, a ótica da 

cultura organizacional oferece uma visão mais integrada e personalista delas e desloca os sistemas 

técnicos e racionais com que tem sido tratada, para enfatizar os aspectos humanos e simbólicos, 

numa percepção de que as organizações, em lugar de realidade dada como natural, são realidades 

construídas, autorreferenciadas (Gomes, 1993, p. 55). 

Apresentados os dois polos de inspiração para os estudos acerca da cultura no contexto 

organizacional, parte-se, agora, para uma discussão que objetiva resumir os aspectos e conceitos, 

presentes em tais polos.  

3.1.1.3  A cultura organizacional entre um enfoque instrumental e um enfoque interpretativo 

Os conceitos utilizados para definir a cultura no contexto organizacional não apresentam 

uma convergência. Há concordância com relação a algumas características associadas ao termo, 

tais como a defesa de que a cultura organizacional é historicamente determinada, relacionada com 

os conteúdos que os antropólogos estudam, socialmente construída e difícil de ser modificada 

(Morgan, 1996). 

Uma revisão comparativa das várias conceitualizações até aqui apresentadas para a cultura 

organizacional permite alguns apontamentos acerca das características desses estudos. De acordo 

com Beyer e Trice (1987), as abordagens mais conhecidas da cultura em cenário organizacional 

podem ser agrupadas mediante duas características: a cultura como algo óbvio e imediatamente 

aprendido ou algo tão indefinível que só se revela parcialmente. Assim é que seria possível 

classificar os estudos sobre cultura ora como funcionalista, considerando a cultura como uma 

variável organizacional, manipulável pelos gestores e única para toda a organização – cultura 

organizacional (Deal & Kennedy, 1982; Pettigrew, 1979; Peters & Waterman, 1982; Schein, 2009); 

ora como uma abordagem não funcionalista, que entende a cultura como uma metáfora da própria 

organização, não manipulável, múltipla e que faz parte o imaginário coletivo e dos grupos – cultura 

nas organizações (Aktouf, 1994; Alvesson, 1993; Meyerson & Martin, 1987; Smircich, 1983, entre 

outros). 

Dessa forma, verifica-se que a problemática da cultura tem sido abordada de diferentes 

formas e em contextos diversos, o que implica certa diversidade de significado. Essa diversificação é 

proveniente dos principiais fatores de observação de cada estudo, tais como: crenças; pressupostos 

básicos; valores compartilhados; ideologia; símbolos; processos coletivos da mente; entre outros 

(Alvesson & Berg, 1992; Geertz, 1989; Sackmann, 1992; Schein, 2009; Trice & Beyer, 1993). 
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Esses estudos partem do pressuposto de que a cultura atribui significado a algo de acordo com os 

significados compartilhados por determinado grupo que, de outra forma, não apresentaria sentido 

aparente.  

Nesse sentido, verifica-se que, apesar da discussão em torno da problemática da cultura 

organizacional utilizar conceitos básicos provenientes de a antropologia, o assunto é abordado pelos 

teóricos da administração com relativo distanciamento em relação ao enfoque antropológico; por 

isso, a discussão sobre cultura organizacional vem tomando um rumo mais pragmático, o que 

caracteriza boa parte das pesquisas em administração. Nesse contexto, o quadro 13 apresenta 

alguns conceitos antropológicos de cultura e conceitos de organização, em diversas correntes 

teóricas. 

Quadro 13 - Conceitos de Cultura e de Organização em diferentes correntes 
 

Conceitos de Cultura na Antropologia Conceitos de Organização na Teoria das Organizações 

Cultura é um instrumento a serviço das necessidades 
biológicas e psicológicas do homem. 
Ex: Funcionalismo - Malinowski 

Organizações são instrumentos sociais para a realização 
de tarefas. 
Ex: Teoria Clássica da Administração 

Cultura funciona como um mecanismo adaptativo-
regulador. Ela unifica o indivíduo nas estruturas sociais. 
Ex: Funcionalismo - Estrutural Radcliffe-Brown 

Organizações são organismos adaptativos existentes nos 
processos de troca com o ambiente. 
Ex: Teoria Contingencial 

Cultura é um sistema de cognições compartilhadas. A 
mente humana gera a cultura pelo significado de um 
número finito de regras. 
Ex: Etnociência - Goodenough 

Organizações são sistemas de conhecimentos. A 
organização repousa na rede de significados subjetivos 
que os membros organizacionais compartilham. 
Ex: Teoria da Cognição Organizacional. 

Cultura é um sistema de símbolos e significados 
compartilhados. A ação simbólica necessita ser 
interpretada, lida e decifrada para ser entendida. 

Organizações são modelos de discurso simbólico. A 
organização é mantida através de formas simbólicas, tais 
como a linguagem que facilita compartilhar os 
significados e as realidades. 
Ex: Teoria dos Simbolismo Organizacional 

Cultura é uma projeção da infraestrutura universal da 
mente. 
Ex: Estruturalismo – Levi Strauss 

Formas e práticas organizacionais são manifestações de 
processos inconscientes. 
Ex: Teoria da Transformação Organizacional. 

Fonte: Adaptado de Smircich (1983, p. 342). (Tradução nossa). 
 

Como destaca Barbosa (1996), a administração trata a cultura organizacional com um 

enfoque instrumental. A construção de tipologias para a cultura – do tipo culturas fortes e fracas ou 

boas e más – e o desenvolvimento de metodologias para a mudança cultural evidenciam a grande 

preocupação da área, que vê, na intervenção e no controle da cultura organizacional, a saída para 

torná-la uma variável controlável no contexto dos modelos administrativos. 

A abordagem antropológica da cultura, cujo objetivo não perpassa pelo caráter instrumental 

e intervencionista, possibilitou aos antropólogos o desenvolvimento da capacidade e criatividade 



Capítulo III – Cultura e trabalho docente 
 

 169 

para a compreensão e interpretação de sistemas simbólicos. A mudança e o controle da cultura, 

consequentemente, não têm preocupado os estudiosos da área, que não sugerem métodos para a 

mudança cultural em seus grupos estudados (Mascarenhas, 2002). 

As diferenças subjacentes aos objetivos e metodologias dessas duas áreas (administração e 

antropologia) são relevantes para uma reflexão acerca das possíveis contribuições da antropologia à 

administração das organizações. 

Os estudos das áreas de administração e a antropologia são realizados a partir de 

diferentes inquietações teóricas. As ciências administrativas, por exemplo, têm uma conotação 

eminentemente prática e, com isso, procura estudar como os objetivos e o desempenho 

organizacional são afetados por variáveis existentes no interior das organizações. Uma dessas 

variáveis internas seria a cultura organizacional. Assim, a cultura tende a ser analisada mediante 

estudos comparativos, esquemas classificatórios e metodologias de intervenção e mudança, visando 

controlá-la ou manipulá-la em prol do sucesso organizacional (Mascarenhas, 2002).  

Desses pressupostos utilizados pelas teorias administrativas é que emergem algumas 

diferenças para as teorias antropológicas, principalmente no que se refere às distorções na 

utilização de conceitos antropológicos, como discute Wright (1994). Segundo a autora, uma das 

razões para a inserção de conceitos da antropologia em estudos organizacionais foi a metodológica. 

Tal inserção se deu na aba das mudanças do paradigma da organização como racional e repleta de 

fatos objetivos, para a organização como um grupo, no qual os significados são socialmente 

construídos, o que levou à utilização da abordagem interpretativa como uma maneira de 

compreender os fenômenos organizacionais (p. 3). 

Ainda segundo Wright (1994), essa mudança de paradigma não foi totalmente alcançada e, 

como exemplo para essa afirmação, a autora cita os estudos de Schein (2009), no qual se percebe 

a adoção de uma postura interpretativa e positivista ao mesmo tempo; e isso pode parecer 

contraditório a um antropólogo. Schein (2009) faz uso do argumento antropológico de que a cultura 

reside em categorias conceituais e modelos mentais, no entanto adota uma postura positivista ao 

considerar a cultura como um objeto passível de ser compreendido fora de seu contexto: “Não 

podemos construir um conceito útil de cultura se não concordarmos em como defini-la, medi-la, 

estudá-la e aplicá-la ao mundo real das organizações” (Schein, 2009, p. 243). Essa parece 

representar uma diferença marcante entre a abordagem interpretativa da antropologia, influenciada 

pelas ideias de Geertz (1989), e a abordagem comum utilizada pelos estudos organizacionais. 
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Wright (1994) afirma que, na maior parte dos estudos organizacionais, a cultura virou algo que as 

organizações têm, em vez de algo que as organizações são, isto é, a cultura não seria representada 

por um processo imerso em um contexto, mas algo substantivo, passível de controle administrativo. 

Nesse sentido, Serva e Jaime Júnior (1995) criticam a vulgarização e a superficialidade com 

as quais é tratado o conceito, originalmente antropológico, de cultura. Criticam ainda a manipulação 

presente na ideia, propagada por estudos funcionalistas, de gerenciamento da cultura 

organizacional que, por vezes, denotam uma transferência inadequada de categorias antropológicas 

e uma falta de rigor científico de vários estudos organizacionais. Serva e Jaime Júnior (1995) 

defendem, então, a postura antropológica como forma de superar tais críticas. 

Assim, é admissível, com base nas definições apresentadas anteriormente, 

“um conceito de cultura organizacional que abranja um conjunto de valores que refletem e se 
refletem, que se alteram em função de fatores internos e/ou externos à própria cultura 
organizacional. Dentro desta linha, ainda, a cultura deve considerar as diversas interações 
entre os indivíduos e grupos o que confere à cultura características específicas dentro do 
mesmo grupo organizacional em função de fatores diversos, a exemplo de grupo profissional, 
interesses pessoais e de grupo, etnia e classe social” (Silva & Fadul, 2010, p. 645).  

Admite-se, ainda, que o tema cultura organizacional é amplo, complexo e profundo. É 

amplo na medida em que se pode ver a cultura como um objeto empírico concreto, uma variável, 

algo a ser criado e controlado, podendo também ser estudada como uma metáfora da própria 

organização e até da realidade social em que estão mergulhadas as organizações, analisadas em 

seus aspectos simbólicos e ideológicos. É complexo, pois se pode apreender a cultura da 

organização como uma só, consensual, ou como várias, ambíguas e contraditórias, resultado de um 

processo histórico. Ao pesquisador cabe escolher um foco (Martin, 1992) ou tentar agregar os 

vários modos de se ver as culturas nas organizações (Frost et al., 1991; Meyerson & Martin, 1987).  

Nesse sentido, Torres (2004, p. 131), assim, se expressa: 

“A coexistência de pelo menos dois registos teóricos diferenciados no estudo da cultura 
organizacional [...], denuncia o carácter multiforme, descontínuo e pluridisciplinar presente no 
processo de construção desta problemática [...] num contexto marcado pela extensão da 
cultura como ideologia a outras realidades e contextos sócio-organizacionais, como por 
exemplo, as escolas, os hospitais, as autarquias, as associações, entre outras”. 

O uso desse referencial teórico se presta, pois, à análise e ao conhecimento da unidade 

escolar, visto que a escola é considerada um sistema sociocultural, constituído por grupos que se 

relacionam, vivenciam códigos e sistemas de ação. A organização educativa constitui, nesse 

contexto, um espaço singular para o estudo dos aspectos culturais; primeiro, por ser lócus no qual 



Capítulo III – Cultura e trabalho docente 
 

 171 

se realizam trocas simbólicas, criação e difusão de mensagens, codificação e descodificação de 

gestos e linguagens. Depois, por ser a instituição destinada pelo Estado e pelos grupos sociais para 

desempenhar papel prioritário no estabelecimento dos padrões da sociedade, dos canais e limites 

da comunicação no todo social (Sarmento, 1994, p. 11). 

Assim, longe de constituir mais um método originado do mundo empresarial que é 

transferido para o âmbito da administração escolar, sem considerar a natureza e a especificidade 

da escola, a abordagem cultural se apresenta como um instrumento de estudo adequado à 

natureza sociocultural da instituição de ensino e é capaz de contribuir para que se tenha uma 

percepção mais abrangente da realidade que ela encerra, oferecendo elementos para orientar o 

processo de seu próprio aperfeiçoamento (Teixeira, 2000). 

Encontra-se, aqui, um momento de aprofundamento para os estudos que tratam da cultura 

nas organizações educativas, quando as inter-relações teóricas e metodológicas são ampliadas ou 

reduzidas em propostas de pesquisas científicas mais ou menos abrangentes (Santos & Castro, 

2012). Assim, numa tentativa de organizar os escritos aqui realizados e, para fins do arcabouço 

teórico em discussão, será tomada, como referência, a organização teórica proposta por Torres 

(2013), segundo a qual as pesquisas sobre cultura no contexto das organizações educativas tendem 

a se desenvolver de acordo com três patamares analíticos: cultura escolar, cultura organizacional 

escolar, e cultura organizacional de escola (Torres, 2013).  

Segundo a autora citada, importa cuidar da forma como se utilizam as designações cultura 

escolar e cultura organizacional escolar visto que elas têm sido utilizadas indistintamente, como se 

tratassem de conceitos equivalentes e pertencentes a uma mesma agenda teórica, o que não é o 

caso. Nesse mesmo sentido, Torres (2013) ainda propõe um novo patamar analítico designado de 

cultura organizacional de escola, que envolveria as dimensões mais profundas da vida cultural de 

cada estabelecimento escolar. Com relação a esses patamares analíticos, pretende-se, a partir de 

agora, discorrer de forma crítico-reflexiva, tendo como pano de fundo a sociologia das organizações 

educativas.  

3.2 Cultura escolar 

Antes de proceder a uma discussão da cultura no contexto dos estabelecimentos 

educativos, é válido discorrer sobre um contexto em que a educação pode ser considerada um 

processo contínuo que acompanha, assiste e baliza o desenvolvimento do indivíduo, além de 

contribuir para a preservação e a transmissão da herança cultural de determinada sociedade. Nesse 
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sentido, se deduz a importância que o sistema educativo, em nível macro, e a escola, em nível 

meso, passam a ter na disseminação e perpetuação da cultura. De fato, como afirma Parsons 

(1971), a educação escolar exerce um papel de socialização, contribuindo para a interiorização, por 

parte do indivíduo, dos valores da sociedade. Nesse sentido, a escola representa uma instituição 

capaz de contribuir para a construção de valores que apontem os caminhos pelos quais a sociedade 

buscará sua evolução (Souza, 2001).  

Nesse contexto, a educação objetiva implementar mudanças relevantes nos indivíduos; 

mudanças essas que impliquem o desenvolvimento integral do homem e, consequentemente, da 

sociedade. Parte-se do pressuposto de que não há educação que não esteja atrelada à cultura e, 

mais especificamente, em dado contexto histórico, o que implica não se idealizar experiências 

pedagógicas e metodologias de organização escolar que venham a promover essas modificações de 

modo “desculturalizado”. A escola é considerada, dessa forma, uma instituição cultural que espelha 

as ideologias provenientes de um contexto social e político macro por meio das reformas 

educativas. Portanto, menciona-se uma dimensão cultural e ideológica da educação enquanto base 

e transmissora estrutural da reprodução social. 

De fato, à organização/instituição Escola está atrelada a dimensão cultural, seja no sentido 

lato, ou no sentido mais restrito, importando identificar de que forma tal dimensão contribui para o 

sucesso ou não dessa organização, para a forma como é percebida a escola e quais resultados 

imagina-se que ela possa “produzir”. Dito isso, convém, agora, visitar escritos acerca da cultura 

voltados ao contexto dos estabelecimentos escolares.   

A cultura escolar recobre, então, “as dimensões culturais historicamente sedimentadas nas 

organizações escolares, sob a forma de ritos, rituais e cerimônias legitimadoras da ação educativa, 

e por isso, relativamente comuns e generalizáveis às diversas organizações escolares” (Torres, 

2013, p. 56). Em outras palavras, a cultura escolar representa a forma “como são representados e 

articulados pelos sujeitos escolares os modos e as categorias escolares de classificação sociais, as 

dimensões espaço-temporais do fenômeno educativo escolar, os conhecimentos, as sensibilidades e 

os valores produzidos/transmitidos/aprendidos na escola, a materialidade e os métodos escolares” 

(Faria Filho & Gonçalves, 2010, p. 1). 

Assim, segundo Torres (2005), ao refletir aspectos culturais que estão presentes em 

diversos contextos escolares  

“a ‘cultura escolar’ encerra [...] um duplo sentido fenomenológico, consoante a óptica de 
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análise: quando o ângulo de perspectivação se restringe ao campo da educação formal, a 
‘cultura escolar’ recobre os sentidos teóricos sugeridos pela categoria ‘cultura genérica’ 
(PROSSER, 1999, p. 8) ou pela noção de ‘cultura institucional’ (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 127), 
fazendo sobressair os aspectos [...] mais ou menos estabilizados [...] que atravessam 
holisticamente o sistema escolar” (p. 447) 

Dada a confusão conceitual existente na literatura inerente ao conceito aqui abordado, 

optou-se por, baseado nas definições colocadas por Torres (2005 e 2013), fazer uma tentativa de 

enquadramento de outras definições buscando, para isso, identificar algumas nuances relativas ao 

conceito de cultura escolar. Desse modo, na discussão dos estudos sobre a cultura escolar, tem 

sido relevante a utilização de autores como Forquin (1993), Viñao Frago (2000), Julia (2001), 

Chervel (1998), Nóvoa (1992) e Barroso (2005b), entre outros. 

Forquin (1993) aborda a cultura escolar partindo do conceito sociológico e etnológico de 

cultura. Segundo o autor, o conceito de cultura contribui para o entendimento do que se passa 

dentro da escola e, também, no seu entorno. Para Forquin (1993), a cultura escolar pode ser 

definida “como o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, 

‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob o efeito dos imperativos de didatização, constituem habitualmente 

o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das escolas” (p. 167).  

Vinão Frago (2000) é outro autor que tem colaborado com estudos acerca do espaço e do 

tempo escolares, entendendo a cultura escolar como objeto histórico. Para o autor, estudar a 

cultura escolar exige a compreensão de aspectos presentes na sociologia das organizações e na 

antropologia das práticas cotidianas. Nesse sentido, Viñao Frago concebe a cultura escolar como 

um conjunto de práticas, normas, ideias e procedimentos que estão representados pelos modos de 

fazer e pensar o cotidiano da escola e, 

“esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos, ações – 
amplamente compartilhados, assumidos, não postos em questão e interiorizados, servem a 
uns e a outros para desempenhar suas tarefas diárias, entender o mundo acadêmico-educativo 
e fazer frente tanto às mudanças ou reformas como às exigências de outros membros da 
instituição, de outros grupos e, em especial, dos reformadores, gestores e inspetores” (Viñao 
Frago, 2000, p. 100). 

Com argumentos semelhantes àqueles colocados por Viñao Frago, mas acrescentando a 

ênfase no entendimento de que a análise da cultura escolar deve ser realizada considerando o 

conjunto das culturas contemporâneas, Julia (2001) defende a cultura escolar como algo instituído 

e construído social e historicamente ao longo de um determinado período.  
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A cultura escolar representa, assim, normas e práticas que necessitam ser compreendidas 

a partir dos aspectos inerentes ao contexto de sua produção, à sua finalidade, que se altera de 

acordo com o tempo, podendo envolver questões de ordens diversas como: religiosa, sociopolítica 

ou de socialização e, por fim, levar em conta a obediência ou não das normas e das práticas diárias 

do fazer escolar por parte dos sujeitos envolvidos com a instituição. 

“Percebe-se, portanto, que de maneira inicial, o conceito de cultura escolar tem sido 

utilizado para pôr em evidencia a função da escola como transmissora de uma cultura específica no 

quadro do processo de socialização e integração nacional das crianças e dos jovens” (Barroso, 

n.d.). No entanto, no presente estudo, procura-se ampliar esse sentido relacionando a cultura 

escolar, por um lado, com a própria forma escolar de educação e, por outro, com a cultura 

organizacional da escola.  

Considera-se que, como refere Barroso (2005b), uma abordagem política e sociológica da 

escola não deve desconsiderar fatores relacionados a sua dimensão cultural, seja de uma forma 

ampla, nas relações que a escola constitui junto à sociedade, ou numa perspectiva mais específica, 

quando se consideram os próprios aspectos culturais que ela produz e comunica. Nesse contexto, 

não se pode considerar a cultura escolar como, apenas, uma subcultura da sociedade. Torna-se, 

por isso, necessário analisar as diferentes dimensões da cultura escolar tendo em vista, entre 

outros aspectos, as várias abordagens teóricas utilizadas na sua definição e a identificação das 

práticas que a materializam. De modo esquemático, e à semelhança do que foi feito junto aos 

estudos sobre cultura organizacional, pode-se dizer que é possível identificar três tipos de 

abordagens nos estudos sobre cultura escolar: funcionalista; estruturalista e interacionista (Barroso, 

2005b).  

Numa visão funcionalista, a “cultura escolar” equivale a cultura entendida de uma forma 

mais ampla, isto é, a cultura de uma sociedade, produzida e determinada fora do espaço escolar, 

mas que é transmitida pela escola (Barroso, 2005b). Em Bourdieu e Passeron (1992), por exemplo, 

tem-se a afirmação de que a função da escola é a produção e reprodução de cenários, objetivando 

a reprodução cultural e social do contexto no qual ela está inserida.  

De maneira semelhante, Chervel (1998) interroga-se sobre o sentido que será atribuído ao 

conceito cultura escolar: Segundo o autor, “por ‘cultura escolar’ queremos significar a parte da 

cultura global que é difundida pela escola às novas gerações, ou, pelo contrário, uma cultura 
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especificamente escolar, não só no seu modo de difusão, mas também na sua origem, na sua 

gênese e na sua constituição?” (p. 5). 

Nessa perspectiva funcionalista, um dos exemplos mais significativos é a definição de Julia 

(2001, p. 9) para cultura escolar: “conjunto de normas que definem saberes a ensinar e condutas a 

inculcar e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses saberes e a incorporação 

desses comportamentos, normas e práticas que são subordinadas a finalidades que podem variar 

segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização)”. 

Segundo Barroso (n.d.), as práticas, mencionadas por Julia (2001), estariam restritas às 

normas e ambas estariam cingidas à tradução que a escola faz dos interesses da sociedade. É 

inerente a essa interpretação a ideia “de que a escola tem como finalidade transmitir os princípios 

de uma “cultura geral” duma geração para outra, através de um processo de aculturação específico 

que permite passar de uma cultura familiar de grupo, para uma cultura global e social” (Barroso, 

n.d.). Nesse sentido, a cultura escolar não seria mais do que uma espécie de subcultura da 

sociedade em geral, e a escola é reduzida aqui ao papel de simples transmissora de uma cultura 

definida exteriormente, no quadro de um aparente consenso nacional sobre as finalidades da 

educação e os meios de realizá-las (Barroso, 2005b). 

De outra forma, numa perspectiva estruturalista, a cultura escolar equivale à cultura 

proveniente da forma escolar de educação, principalmente pela padronização dos seus formatos e 

estruturas, tanto no plano de estudos e das disciplinas, no modo de organizar-se pedagogicamente, 

como também nos meios auxiliares de ensino.  

Acerca dessa perspectiva, Barroso (2005b) menciona que o princípio da homogeneidade 

(das normas, espaços, tempos, alunos, professores e saberes) representa uma característica 

bastante peculiar da cultura escolar. A organização da escola, nos diversos níveis de ensino, é 

estabelecida a partir de um modelo baseado na classe, isto é, um grupo de alunos que recebiam, 

simultaneamente, o mesmo ensino. A classe, criada inicialmente para promover uma simples 

divisão de alunos, passa a representar um critério de departamentalização do trabalho dos 

professores e também do espaço escolar. Aventa-se, aqui, um processo racional que impõe a todas 

as escolas um mesmo modelo de organização pedagógica, baseado no princípio de ensinar a 

muitos como se fossem um só, que funda um paradigma até hoje vigente e amplamente difundido. 

Inserida nesse cenário, a cultura escolar estaria associada à lógica da integração, 

consequentemente, responsável pela criação de configurações culturais integradoras, derivadas de 



Capítulo III – Cultura e trabalho docente 
 

 176 

padrões organizacionais globais. Destacam-se, nessa perspectiva, “comportamentos convergentes e 

reprodutivos da ordem prescritiva de órgãos centrais, condutas fiéis às estruturas e ‘regras formais’, 

ou seja, um quadro de valores, de crenças, de ideologias estabilizadas e colectivamente partilhadas 

pelos actores escolares” (Torres, 2005, p. 446). No entanto, segundo a autora, essa relação de 

isomorfismo entre a estrutura formal ou oficial e as dimensões simbólicas, presentes na estrutura 

informal existentes nas escolas, ampara o entendimento de uma cultura escolar globalmente 

imposta e localmente reproduzida nas escolas, sem necessariamente existir o conflito ou a 

manifestação de ordens (de ação) contraditórias. 

Finalmente, na perspectiva interacionista descrita por Barroso (2005b), a cultura escolar 

corresponde à cultura organizacional escolar, definida por Torres (2005). Nesse caso, não se fala 

da Escola enquanto instituição global, mas de cada escola em particular. O que está em causa, 

nessa abordagem, é a cultura produzida pelos atores organizacionais nas relações uns com os 

outros, nas relações com o espaço e nas relações com os saberes.  

Desse modo, as organizações escolares, por um processo constante de interação entre 

seus membros, estariam criando uma cultura orientadora das ações desses membros, sem, no 

entanto, constituir-se em um quadro estático. As diferentes visões da organização, os diferentes 

valores e crenças dos atores produzem uma dinâmica manifestada na experiência concreta e nas 

realizações que se processam no interior da escola (Silva, 2001). 

Assim, levando em consideração todos os estabelecimentos de ensino como sendo iguais e, 

apenas, reprodutores de orientações normativas originárias do nível macro do sistema educativo, 

deixa-se de considerar a heterogeneidade presente, também em nível meso, das escolas, que foram 

tomadas como meros instrumentos de transmissão da cultura global, e não como instituições que 

também possuem uma cultura própria (Carvalho, 2006).  

Alguns fatores, contudo, entre os quais desponta o desenvolvimento de uma gama de 

estudos voltados à sociologia das organizações, e valiosas discussões acerca do conceito de cultura 

organizacional, assim como um aumento no foco de estudos preocupados com a instituição escola 

e pelo nível meso de análise, fizeram com que a análise dos processos de mudança e de inovação 

ocorridos na escola necessitassem de uma compreensão das instituições escolares em toda a sua 

complexidade (Nóvoa, 1992).  

Assim é que a educação e o sistema educativo, enquanto fenômenos envolvidos em 

significativa complexidade, haja vista a necessidade de compreensão de diversas variáveis, 



Capítulo III – Cultura e trabalho docente 
 

 177 

necessitam de uma observação e de uma postura que englobe todos os seus níveis de intervenção 

(macro, meso e micro). Mesmo considerando que a maior parte dos estudos abordam os níveis 

micro e macro, percebe-se um incremento de estudos, preocupados com a análise do nível meso 

de intervenção, o que remete a uma maior atenção dada ao estudo da escola e dos traços que a 

caracterizam enquanto sistema e organização (Nóvoa, 1992). 

A partir das diferentes concepções de cultura e sintetizando a diversidade de elementos que 

compõem a cultura escolar, depreende-se que ela seria produto de um processo interativo em que 

o universo dos símbolos e significados estariam constantemente sendo reinterpretados e a realidade 

construída. Numa definição mais lata e atual do conceito de cultura, é possível dizer que, hoje, é 

mais recorrente se travar uma discussão sobre a existência de “culturas” e o desenvolvimento de 

várias culturas numa escola cada vez mais multicultural. 

Ou seja, a compreensão da cultura escolar, enquanto “conjunto dos aspectos 

institucionalizados que caracteriza a escola como organização”, pode ser vista em níveis variados, 

entre os quais, pode referir-se a uma “cultura específica e um estabelecimento docente 

determinado”, isto é, àquilo que existe ou acontece no interior de um mesmo estabelecimento 

escolar (Viñao Frago, 1995, pp. 68-69). Assim, inicia-se a discussão sobre cultura organizacional 

escolar. 

3.3 Cultura organizacional escolar 

A partir das discussões sobre cultura organizacional escolar  Santos (2009, p. 152) 

considera que “como espaço sociocultural, a escola caracteriza-se pela produção de linguagens, de 

valores, de códigos e de símbolos, assim como por seus elementos visuais como os artefatos, a 

arquitetura, os logotipos e os uniformes, e por diversos rituais e regulamentos do seu cotidiano”. 

De acordo com Torres (2013), mesmo que as organizações escolares reflitam, com maior 

ou menor intensidade, os traços dominantes da cultura escolar, as dinâmicas quotidianas 

obedecem a todo um trabalho de intercâmbio sócio-organizacional  

“que combina, numa disposição original, elementos reproduzidos da ordem estrutural e 
elementos resultantes do jogo social, da ação concreta vivida nos contextos de trabalho. A 
forma como cada instituição interpreta, recontextualiza e operacionaliza localmente as 
orientações centrais configura teoricamente a noção de cultura organizacional escolar” (p. 57).  

Dessa forma, segundo a autora, se o contexto aludido pela cultura escolar pressupõe uma 

relação de continuidade e isomorfismo entre as orientações normativas e culturais e os contextos de 
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ação no interior da escola, o segundo panorama, concebido como a cultura organizacional escolar, 

está voltado para aspectos inerentes à ação e ao jogo social no processo de construção da cultura 

organizacional. 

Considerando os dois cenários apresentados como essenciais à formação da realidade 

escolar, faz sentido tomá-los como referência empírica para a compreensão dos processos de 

construção cultural. Assim, Torres (2005) ainda acrescenta “os contextos estruturais formalizados e 

aqui tratados como cultura escolar só adquirem compreensão sociológica quando visualizados a 

partir da interação humana não estruturada, desordenada, aleatória e fluida, isto é, a partir do 

entendimento aqui proposto acerca da cultura organizacional escolar” (p. 447).  

Com outras palavras, Torres (2005) quer dizer que as regras formais produzidas de 

maneira externa à escola, por vezes em forma de política educativa, por mais imperativas que 

sejam, passam por um processo de (re)interpretação no interior da escola. Essa (re)interpretação é 

influenciada por aspectos culturais inerentes a cada escola em particular, podendo até desafiar a 

ordem prescrita e estabelecida. 

Nesse sentido, segundo Torres (2005), o enfoque cultural deve estar voltado para as 

dinâmicas de funcionamento da escola a partir de um debate em torno de quatro eixos 

fundamentais:  

“i) das orientações culturais exógenas (cultura escolar), consubstanciadas nas “regras 
formais”; ii) das apropriações culturais endógenas (cultura organizacional escolar), 
processadas a partir do desenvolvimento de lógicas dos jogos sociais; iii) da apreensão das 
relações entre os dentros e os foras da organização escolar, a partir do grau de 
permeabilização da escola ao meio/comunidade envolvente; iv) em consequência, da natureza 
das manifestações culturais sedimentadas no tempo e conferidoras de uma identidade cultural 
distintiva” (Torres, 2005, p. 448). 

Não se pode, contudo, deixar de cobrar da escola sua responsabilidade quanto à 

socialização e à transmissão da cultura, à sua função ética e educadora, numa visão macro. Isso 

quer dizer que a escola enquanto instituição nunca deixou de privilegiar a metáfora cultural 

(Morgan), isto é, a escola como transmissora de cultura (Durkheim) ou a escola reprodutora de 

cultura (Bourdieu). 

Tais aspectos apontam para a maneira como a escola é instituída e também instituinte de 

uma determinada cultura que a torna única e compõe seu corpo institucional (Santos, 2009). Ainda 

segundo o autor, isto quer dizer que a escola, enquanto espaço societal e instituída, é 

autoconstrução; é um resultado sócio-histórico, o que a torna também instituinte. Nessa relação 
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instituinte e instituída, a escola só pode ser instituição ao se concretizar nos sujeitos que ela cria, 

sendo construída dentro de uma multiplicidade de fatores que se desenvolvem em várias inter-

relações contendo estruturas organizadoras e organizadas. 

Williams (1992) também apresenta alguns elementos para a compreensão desse contexto, 

discutindo a reprodução cultural e a educação. Segundo o autor, 

“Devemos, pois, estar sempre preparados para falar em produção e reprodução e não apenas 
em reprodução. Mesmo tendo dado total valor a tudo quanto se possa descrever 
razoavelmente como réplica, em atividades culturais e sociais mais gerais, e tendo reconhecido 
a reprodução sistemática de certas formas profundas, ainda assim devemos insistir em que as 
ordens sociais e as ordens culturais devem ser encaradas como se fazendo ativamente: ativa e 
continuadamente, ou podem muito rapidamente desmoronar” (Williams, 1992, p. 198). 

Assim, coloca-se em evidência o fato de que a instituição educativa não se limita a 

reproduzir uma Cultura que lhe é exterior, mas produz ela própria uma cultura específica. O próprio 

Chervel (1998, p. 193) reconhece que “apesar de vinculada à sua tarefa de formação, de educação 

e de instrução, a escola funciona como um sistema autorregulado e largamente autônomo”. Para o 

autor, não se encontra, na escola apenas a cultura escolar como cultura adquirida, isto é, a escola 

enquanto difusora da cultura, mas também como produtora e espaço de sua origem (cultura 

organizacional escolar, no entendimento de Torres (2013)). 

Os processos sociais existentes no interior da unidade escolar, dessa forma, podem ser 

observados como ações que criam e externam cultura. Como instituição eminentemente 

sociocultural, ou seja, composta por diferentes sujeitos e grupos que se relacionam ao reproduzirem 

e ao criarem códigos, ações, conjunto de símbolos e normas, a escola, que inicialmente teria a 

finalidade de criar e reproduzir o saber e a cultura, passa a ser um espaço privilegiado de 

reapropriação e reinterpretação da cultura global (Santos, 2009).  

Esse contexto demonstra a forma como a escola reinterpreta e incorpora, consoante os 

seus sistemas de ação, as normatizações, leis e projetos, advindos de órgãos superiores do sistema 

de ensino. Isso implica dizer que a escola não é mera reprodutora de normas e de regulamentos 

impostos “de cima para baixo”, mas é, principalmente, fecunda de valores e ações que interligam 

anseios, percepções e interesses dos sujeitos nela inseridos. As interações e embates, ou as 

diferentes concepções existentes entre os órgãos superiores do sistema de ensino e a escola e seus 

sujeitos (pais, alunos, professores, funcionários etc), implicam a consecução da identidade 

sociocultural da escola (Torres, 2004). 
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Levando em consideração esse cenário, Candido (1977) afirma que “se há uma 

organização administrativa igual para todas as escolas de determinado tipo, pode-se dizer que cada 

uma delas é diferente da outra, por apresentar características derivadas de sua sociabilidade 

própria” (p. 107). Desse modo, os sistemas de relações dos diferentes grupos que fazem parte da 

escola se apoiam nos valores simbólicos e nos rituais que acontecem em seu interior, o que implica 

dizer que a estrutura organizacional da escola não está amparada, apenas, em um plano racional 

determinado pela burocracia. A escola equivale, pois, a algo mais amplo, “compreendendo não 

apenas as relações ordenadas conscientemente, mas, ainda, todas as que derivam de sua 

existência enquanto grupo social” (Candido, 1977, p. 107). 

Essa posição de Candido é ratificada por Nóvoa (1992), quando este último enfatiza que o 

“funcionamento de uma organização escolar é fruto de um compromisso entre a estrutura formal e 

as interações que se produzem no seu seio, notadamente entre grupos com interesses distintos” (p. 

25). Tais considerações percebem uma relação direta entre o estrutural e o cultural, não de forma 

sobreposta ou obedecendo a uma relação dicotômica, mas de maneira inter-relacionada, partindo 

do princípio de que o cultural e o estrutural influenciam-se mutuamente. Nesse contexto, o 

estrutural e o simbólico, os aspectos normativos do sistema de ensino e a autonomia escolar, o 

instituído e o instituinte estão, permanentemente como condição histórica, sociológica, filosófica e 

política para o desenvolvimento e para a configuração do espaço escolar (Santos, 2009). 

Nessa ótica, destaca-se a cultura organizacional escolar como aquela que vislumbra 

diferentes perspectivas acerca das relações de força e interesses no interior da organização, das 

normas formais e informais, das formas de controle da organização para com os indivíduos nela 

inseridos, do processo de ensino-aprendizagem, dos rituais, cerimônias e símbolos que, o tempo 

todo, fazem e refazem a cultura nesse nível meso de análise. Busca-se, assim, observar aquilo que 

constitui a realidade escolar, sua dinamicidade e aquilo que a caracteriza como única sem, contudo, 

desconsiderar o instituído; uma vez que a escola faz parte das formações sociais historicamente 

construídas, se desenvolve, também, nas inter-relações que seus atores têm com o ambiente 

interno e com o ambiente externo (Santos & Castro, 2012). 

Concomitante a essas circunstâncias, emergiram novas tendências e modificações no 

âmbito do sistema educativo, mais especificamente, o aumento da autonomia dada às escolas, nas 

esferas pedagógica, curricular e profissional, que tem permitido um número elevado de estudos em 

nível da escola enquanto organização específica e única. De fato, progressivamente, passou-se, 
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como afirma Barroso (2005b), de um sistema escolar para um sistema de escolas e de uma política 

educativa nacional para políticas educativas locais. Essa maior visibilidade social da escola 

enquanto organização e, consequentemente, uma maior importância dada ao seu estudo, contribui 

para o desenvolvimento dos estudos sobre as culturas organizacionais escolares (Barroso, 2005b). 

Acrescentando a essa colocação de Barroso (2005b), é importante citar Torres (2003), já que 

afirma que, ao se deparar com a evolução das abordagens da cultura em contexto escolar, deve-se 

observá-la a partir de um processo mais global do desenvolvimento do conhecimento científico e 

suas condições sociais, políticas e ideológicas de produção. Ainda segundo a autora, percebe-se 

que a escola, enquanto organização, não fica indiferente ao contexto político-ideológico e econômico 

no qual está inserida. 

Além disso, como afirma Santos e Castro (2012, p. 72), 

“Ao longo das duas últimas décadas, cresceu a necessidade de superar os impasses teóricos e 
metodológicos das pesquisas científicas que focalizam as instituições educacionais escolares e 
de buscar alternativas teórico-metodológicas para além do já produzido, sem, no entanto, 
negar totalmente proposições e saberes que muitos dos estudos revelaram. Aprofunda-se, 
assim, o entendimento de que as escolas não podem ser analisadas fora do tempo e do lugar 
onde atuam, no qual influem tanto as necessidades e os interesses da sociedade quanto as 
próprias ações, os significados e as experiências individuais e coletivas das pessoas que 
passam pelos bancos escolares”. 

É com base nesses argumentos que visões funcionalista e estruturalista da escola, 

apresentadas anteriormente, têm vindo a ser questionadas, em diversos domínios das Ciências da 

Educação (da análise social da educação, aos estudos organizacionais e administrativos sobre a 

escola). Não se poderá, portanto, desconsiderar que, tendo em vista uma cultura escolar global de 

perspectiva homogeneizante, deve também ser ponderada uma realidade local e particular distinta, 

que, frequentemente, intervém ativamente sobre as orientações e diretrizes provenientes do nível 

macro. E é baseado nesse cenário que, ao se interrogar a eficácia de reformas, normas e medidas 

legislativas, não se pode ignorar que a sua implementação transcorre a partir de uma 

reinterpretação e de ajustamentos a contextos diversos, com uma ação decisiva. 

Isto significa que, ao se falar da cultura escolar, não se pode ficar pelo nível macro do 

sistema (o quadro formal-legal), mas é preciso ir ao interior das escolas “concretas” para detectar 

as suas especificidades e o campo de determinação resultante das práticas dos seus atores. Sendo 

que a capacidade de cada escola produzir a sua própria cultura (no quadro de um conjunto de 

constrangimentos externos) está intimamente ligada com o jogo de relações entre as estruturas 

formais e informais da organização (Barroso, 2005b). 
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Para que seja possível entender o significado de cultura da escola, enquanto organização, 

Forquin (1993, p. 167) chama a atenção para o fato de que, entre outras questões, “[...] a escola é 

também um ‘mundo social’, que tem suas características de vida próprias, seus ritmos e ritos, sua 

linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e transgressão, e seu regime próprio 

de produção e gestão de símbolos”.  

Trata-se de fatores e modos de ser e viver que são particulares de determinada instituição, 

que envolvem as demandas do cotidiano, tanto aquelas que se relacionam à materialidade, quanto 

as relacionadas aos significados simbólicos do mundo da escola. Por isso, tal conjunto “[...] inclui 

práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos – a história cotidiana do fazer escolar, objetos 

materiais – função, uso, distribuição do espaço, materialidade física, simbologia, introdução, 

transformação, desaparição –, e modos de pensar, assim como significados e ideias 

compartilhadas” (Viñao Frago,1995, pp. 68-69). 

Nos sentidos explicitados, o conceito da cultura escolar, para Viñao Frago (1995), traz sua 

perspectiva para o interior da escola, para o seu funcionamento interno, na relação dos 

profissionais, em especial dos docentes, sobre as normas postas à obediência e, assim, como uso 

que fazem dos dispositivos pedagógicos postos a circular e, nesse sentido, se aproxima do 

entendimento de cultura organizacional escolar proposto por Torres (2013). Essa cultura escolar, 

ainda segundo o autor, abrange materiais e ritos escolares; métodos de ensino; história e 

programas das disciplinas escolares; normativas; valores preponderantes; estratégias e circulação 

de ideais; as práticas e modos de transposição didática de diferentes conteúdos; comportamentos e 

normas sociais realizados na escola. 

Nesse sentido, Viñao Frago (1995) ainda considera que a cultura escolar envolve diversos 

tipos de manifestações das práticas existentes no interior das escolas, passando por alunos, 

professores, normas e teorias. Para o autor, o conceito de cultura escolar abrange tudo o que se dá 

no interior da escola. Além disso, o autor destaca também que a cultura escolar se transformava 

consoante a instituição investigada; por isso, preferia utilizar a definição de culturas escolares. 

Haveria, dessa forma, tantas culturas escolares quanto instituições de ensino.  

Se um dos objetivos deste trabalho consiste na compreensão dos processos de construção 

e reconstrução da cultura das organizações escolares, suscitado pela convicção da importância 

dessa problemática no desvendamento do funcionamento da instituição escola, impõe-se ao 

investigador, portanto, a tarefa de explorar as dimensões e as variáveis susceptíveis de potenciar 
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um conhecimento mais fecundo sobre o objeto de estudo. Com vistas a promover a exploração 

dessas dimensões buscou-se apoio no enquadramento analítico, proposto por Torres (2005). 

Alicerçada em dois eixos principais, a grelha analítica representada no quadro 14, adaptado 

de Torres (2005), busca demonstrar os diferentes níveis de implicação, articulação e de 

interdependência entre as respectivas categorias pertencentes a um eixo horizontal (fora/dentro) e 

outro eixo vertical (estrutura/ação) no processo de construção da cultura organizacional em 

ambientes escolares. 

De acordo com Torres (2005, p. 444), a intersecção entre os dois eixos resulta em um 

recorte de quatro quadrantes, expressos por fatores que implicam a construção cultural e simbólica:  

“o quadrante 1, na zona de convergência estrutura/dentro, destaca a presença da estrutura 
formal no processo de construção da cultura, demonstrando uma relação imperativa da 
primeira para com a segunda; o quadrante 2, localizado na intersecção entre a ‘ação’ e o 
‘dentro’, enfatiza a importância do indivíduo no interior da organização e, consequentemente, 
na produção da sua cultura; o quadrante 3, representa as inter-relações entre a ‘ação’ e o 
‘fora’, e destaca aspectos  de socialização extra-escolar vivenciadas pelos atores escolares e a 
influência desses aspectos na formação da cultura organizacional escolar; por fim, o quadrante 
4, presente no encontro dos campos estrutura/fora, identifica a predominância dos padrões 
estruturais provenientes do nível político e da esfera profissional no enquadramento das 
orientações normativas e culturais da organização escolar”. 

conforme pode-se observar no quadro 14, a seguir: 

Quadro 14 - Processo de construção da cultura organizacional escolar 
 

Fatores exógenos 

Estrutura/Formal 

Fatores endógenos 

Dimensões políticas e 
profissionais  
- Regras formais 

Dimensão 
organizacional 
- Regras formais e não 
formais 

Dimensões sociais e 
comunitárias 
- Regras comunitárias 

Dimensão de 
sociabilidade 
- Regras não formais 
- Regras informais 
- Regras efetivamente 
atualizadas 

Ação/Informal 

Fonte: Adaptado de Torres (2005). 
 

Ainda segundo Torres (2005), a relevância teórica desses quatro cenários culturais está na 

possibilidade de se observar os efeitos que determinados fatores (internos e externos, formais e 

informais) exercem na construção da cultura da escola enquanto organização, principalmente 

quando se busca encontrar os pontos fortes de diferentes abordagens teóricas, presentes nas 
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diversas agendas científicas, políticas e ideológicas. Além disso, “esta visão recortada da 

problemática, encerra um pertinente exercício de desvendamento das limitações e das capacidades 

explicativas propiciadas por cada constelação cultural, indispensável à problematização da cultura 

organizacional da escola” (Torres, 2005, p. 444). 

De outro ponto de vista, a observação do quadro 14 permite identificar diferentes 

dimensões da cultura organizacional escolar a partir do cruzamento dos fatores internos e externos 

com os fatores formais e informais da escola. A dimensão nomeada por Torres (2005) de política e 

profissional seria consequência da relação entre fatores exógenos à escola e os aspectos formais 

que a envolvem. Essa dimensão pode ser analisada considerando as regrais formais, elaboradas 

externamente, e a maneira como a escola as implementa. Ainda no que diz respeito aos fatores 

exógenos intervenientes na realidade escolar, mas agora observando sua relação com os aspectos 

informais, Torres (2005) propôs a dimensão social e comunitária. O estudo dessa dimensão 

analisaria o que a autora chamou de regras comunitárias, as quais seriam derivadas da 

comunidade externa que circunda a escola, como empresas, pais, entre outros atores sociais. 

Já as dimensões associadas aos fatores endógenos seriam: a dimensão organizacional e a 

dimensão de sociabilidade. A dimensão organizacional considera a relação dos fatores endógenos 

com os aspectos formais da escola. Para tanto, seu estudo aborda as regras formais e não formais, 

isto é, as regras formalmente instituídas e as regras menos estruturadas formalmente e que 

perpassam por interpretações das regras formais. A dimensão de sociabilidade pressupõe a 

interação dos fatores endógenos com os aspectos informais. Pesquisas sobre essa dimensão 

analisam as regras não formais, informais e efetivamente atualizadas. As regras informais 

representam regras não estruturadas formalmente, voltadas para a ação dos atores organizacionais, 

podendo estar orientadas no sentido de oposição às regras formais. As regras efetivamente 

atualizadas, por sua vez, tratam da ação que, de fato, é praticada pela escola, independentemente 

das orientações externas existentes. 

Em um paralelo com o entendimento de cultura escolar obtido em Forquin (1993), verifica-

se que a escola seleciona uma ínfima parte do que a humanidade produziu para que seja 

transmitido às gerações futuras. A seleção do que será transmitido – a cultura escolar – está 

intimamente ligada aos dispositivos cognitivos e simbólicos que estão em ação no campo social, o 

que não quer dizer que isto signifique simples reflexo da cultura dominante. O autor evidencia a 

importância de compreender a relação do que acontece na escola, como se expressam as 
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diferentes dimensões dessa problemática no cotidiano escolar e o reconhecimento da dimensão 

cultural como um dos fatores estruturantes da educação escolar. Em outras palavras, expressa a 

necessidade de analisar, em profundidade, como acontecem não somente as aproximações, os 

diálogos e as trocas, mas também, os distanciamentos e as rupturas entre a cultura da escola 

(cultura organizacional escolar, na visão de Torres (2013)) e a(s) cultura(s) de referência que 

configuram os agentes escolares (cultura organizacional de escola, no entendimento de Torres 

(2013)). 

Assim, Torres (2011) acredita que o avanço nos estudos acerca da cultura organizacional 

em contexto escolar passou a demandar maior aprofundamento em relação às definições até então 

colocadas para cultura escolar e cultura organizacional escolar. Segundo a autora, essa terceira via 

de estudos estaria voltada para os fenômenos que se interpõem entre o ator e o sistema, ou seja, 

“os valores, as práticas e crenças enraizadas nas lógicas de ação coletivas e erigidas em modelo de 

ação, as manifestações identitárias nascidas das esferas da informalidade” (Torres, 2013, p. 58). 

Essa terceira via de estudos da cultura no contexto escolar foi denominada pela autora de cultura 

organizacional de escola.  

3.4 Cultura organizacional de escola 

De acordo com Torres (2013), pesquisas acerca da cultura organizacional de escola estão 

inseridas num contexto de novas formas de regulação da educação, percebidas por meio do uso de 

mecanismos de controle sobre as escolas, pelas discussões acerca da accountability e as formas de 

prestação de contas e foco no desempenho numérico da instituição escolar. Esse cenário fez surgir 

nas escolas várias formas de adaptação contextual às pressões provenientes do sistema escolar e 

da comunidade local. A citada adaptação leva à criação de um modus operandi que acabada sendo 

instituído, de maneira não formal, ao longo do tempo em cada escola de forma particular.  “São 

estes modos de ser e de fazer coletivamente construídos nas escolas, que ultrapassam e estão para 

além das orientações normativas e estruturais que permitem aceder à cultura organizacional de 

escola” (Torres, 2013, p. 58; itálico no original). 

Nessa categoria cultural, verificam-se algumas investigações que procuram “[...] examinar 

nos estabelecimentos escolares as características ou manifestações socioculturais específicas ou a 

diversidade e as diferenças étnico-culturais marcantes entre o corpo docente e discente” (DayrelL, 

1999, p. 21). 
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Os pesquisadores da cultura organizacional de escola procuram, entre aspectos diversos, 

entender como se dão as diferentes formas de assimilação de uma cultura hegemônica por grupos 

culturais diversos; que marcas de identidade são produzidas nas relações socioculturais entre 

professores e alunos, e como a escola é reinterpretada por diferentes grupos socioculturais (Santos 

& Castro, 2012).  

De maneira geral, pode-se afirmar que o interesse principal dessa categoria cultural reside 

na descrição das manifestações de uma ou mais culturas no interior da escola e na apreciação de 

suas relações com o instituído da cultura escolar hegemônica. Como lembra McLaren (1997), 

historicamente poucos estudos, em especial no Brasil, estão voltados para as questões culturais, 

uma vez que, apenas, recentemente novas possibilidades de estudos surgiram nesse campo, 

dirigidas para aspectos do multiculturalismo (ou diversidade cultural).  

Nesse contexto, todo o fenômeno de expansão da Rede de Educação Profissional no Brasil 

e suas relações com a educação e a escola se mostram como um campo relevante de estudos. 

Assim, pretende-se buscar uma nova visão da organização escolar, visando estabelecer um modelo 

teórico de análise, baseado na metáfora cultural como um recurso que vai além da imagem da 

organização educativa observada apenas do ponto de vista de seus aspectos burocráticos. Ampliam-

se, dessa forma, as possibilidades de conhecimento da sua dinâmica interna. 

A escola será visualizada, portanto, como uma entidade sociocultural, constituída por 

grupos que, em suas mútuas relações, vivenciam códigos e sistemas de ação, fazendo dela 

instrumento e produto da cultura. Nessa perspectiva, a escola não pode ser reduzida à sua 

estrutura de cargos e funções, tampouco aos graus e modalidades de ensino ministrados, ou ao 

somatório de salas de aula onde os professores são individualmente responsáveis pela prática 

pedagógica que desenvolvem. Ela constitui um organismo vivo e dinâmico. Possui, além de uma 

estrutura burocrática, uma constituição cultural e simbólica que lhe confere vida própria e lhe 

permite responder às demandas e limitações, impostas pelo sistema que a mantém e pelo meio 

social a que atende (Cândido, 1977, p. 108). 

Ao considerar a unidade escolar em todas as suas dimensões, essa abordagem permite que 

se levem em conta os diferentes interesses e motivações, manifestados pelos atores presentes na 

vida da instituição, individualmente ou em grupos, e os conflitos que aí se manifestam. Não 

tomando a cultura como um valor integrador e uniformizante do agir e do pensar na escola, são 

abertas as possibilidades de percepção dos grupos e subculturas específicos que aí se formam e 
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ganham vida no exercício das práticas que desenvolvem (Torres, 1997, p. 41). Nessa perspectiva, a 

cultura organizacional de escola é a expressão dos denominadores comuns da cultura escolar e 

pode ser revelada a partir da identificação dos traços culturais marcantes na instituição, que se 

organizam em configurações simbólicas ou de sentido, permitindo a definição de diferentes 

contextos simbólicos (Gomes, 1993, pp. 82-84). 

Das contribuições até aqui discutidas, depreendem-se alguns patamares da abordagem 

cultural da escola, conforme quadro 15 a seguir elaborado por Torres (2013): 

Quadro 15 - Patamares na abordagem cultural da escola 
 

GRAU DE FORMALIZAÇÃO PATAMARES ANALÍTICOS CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

Estrutura formal Cultura escolar Fora da escola 
 Cultura organizacional escolar  

Ação informal Cultura organizacional de 
escola 

Dentro da escola 

Fonte: Torres (2013, p. 59). 

 

Segundo a autora, os patamares analíticos contidos no quadro 15, acima, do ponto de vista 

teórico-conceitual, aproxima-se de um enfoque reflexivo e crítico da cultura. A autora baseia esta 

afirmação nos seguintes pressupostos:  

“i) a cultura é um processo dinâmico resultante do jogo da interação social; ii) a cultura 
desenvolve-se na longa duração, com particular incidência nos espaços-tempos socialmente 
partilhados; iii) a cultura apresenta tanto regularidades como descontinuidades; iv) a cultura 
resulta de uma multiplicidade de fatores internos e externos à organização escolar” (Torres, 
2013, p. 59). 

Depreende-se, portanto, que a cultura organizacional, seja nas organizações, de maneira 

genérica, seja no contexto das organizações escolares não pode ser considerada monolítica ou 

harmônica, no que tange às relações entre os integrantes da escola. O que se tem é a instituição 

escolar formada por um tecido de subgrupos possuidores de uma cultura própria e com uma forma 

particular de perceber sua vida dentro da escola. É o que acontece com os docentes, conforme será 

discutido no próximo tópico. 

3.4.1 Cultura docente 

De acordo com Julia (2001), a realização de um recorte cronológico é fundamental para se 

proceder a investigações científicas sobre cultura escolar, na medida em que ela envolve três 

elementos essenciais: o espaço de funcionamento da escola, os cursos seriados e o corpo 
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profissional. Dessa forma, para Julia (2001), um dos elementos imprescindíveis para análise da 

organização educativa são os indivíduos responsáveis pelo seu funcionamento.  

Um dos grupos existentes na organização escolar e que contribui para desenhar o cenário 

educativo é, obviamente, a classe docente. Essa classe, como grupo social e profissional que é, 

também apresenta a sua cultura, dentro da cultura organizacional escolar. O estudo dessa 

(sub)cultura docente no contexto de uma organização educativa é complexo, visto que o 

conhecimento, os valores, as normas e a forma de comportamento de seus integrantes se 

organizam de diversos modos, existindo no interior da organização escolar uma acentuada 

heterogeneidade, que compreende diversos níveis de ensino, escalões salariais, faixas etárias de 

alunos, conteúdos curriculares, localização de escolas, status, recursos disponíveis, condições de 

trabalho etc. Assim, entende-se que, no interior das escolas, existem diversas subculturas. Na visão 

de Lima (2002, p. 25), as culturas dos professores se diferenciam “[...] não só entre escolas, como 

também entre grupos de professores de cada escola”. 

De forma semelhante, Hargreaves (1998) também menciona a existência de diferentes 

culturas entre distintos grupos docentes. Para tanto, esse autor distingue duas dimensões 

fundamentais: conteúdo e forma. Por conteúdo, compreendem-se os valores, crenças, hábitos, 

atitudes, ou seja, o que se pode observar a partir do que os professores pensam, dizem e fazem. Já 

por forma, entendem-se os tipos de relações estabelecidas entre professores, em suas condições 

concretas.  

No cotidiano da escola, os professores agrupam-se em diferentes circunstâncias e situações 

que constituem os microcampos docentes, os espaços onde circulam saberes e códigos próprios, 

afetos ao grupo. A mais conhecida dessas agremiações são os departamentos ou a área de 

conhecimento, ou seja, a junção de professores de uma mesma disciplina ou área de 

conhecimento. Podem existir também microcampos relativos à titulação dos professores, ao tempo 

de trabalho da instituição, entre outros. Hargreaves (1998) denomina isso de balcanização, ou 

cultura balcanizada, o que, frequentemente, leva a situações em que conseguir um consenso ou 

estabelecer acordos (como as reivindicações básicas da categoria) entre os diferentes grupos é 

difícil. Visualizando esse cenário, percebe-se que a cultura docente se constitui em uma totalidade 

composta de diversos microcampos.  

Nesse sentido, parte-se, então, para uma explicitação do conceito de cultura docente. O 

conceito de cultura apresenta não somente uma natureza cognitiva, mas também axiológica e 
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material, visto que integra ideias e perspectivas, além de valores e normas e ainda rituais, símbolos 

e artefatos. Trata-se, pois, de um conceito que procura contemplar a complexidade das formas 

simbólicas de articulação dos professores com o mundo das escolas e da educação. É dessa forma 

que alguns autores definem cultura docente, ou seja, a cultura profissional-ocupacional que trata de 

um conjunto de crenças, valores, hábitos e dispositivos simbólicos, partilhados por uma 

comunidade de professores, assim como os modos politicamente corretos de pensar, sentir, atuar e 

se relacionar entre si em articulação com o contexto em que decorre a prática profissional e os seus 

processos de formação e socialização (Hargreaves, 1998; Pérez Gómez, 2001; Sarmento, 1994).  

As culturas dos professores, contudo, deverão ser perspectivadas, não apenas em termos 

de conhecimentos, de valores, crenças, representações, normas e concepções, mas também de 

comportamentos e práticas, ou seja, modos de ação e padrões de interação consistentes e 

relativamente regulares que os professores interiorizam, produzem e reproduzem durante as suas 

experiências de trabalho. Essa cultura docente também é efeito das pressões e expectativas 

externas, dos processos de socialização e dos demais agentes envolvidos. Como consequência 

desses comportamentos e práticas, ao assumir a(s) cultura(s) docente(s) de sua escola, os 

professores se sentem seguros e protegidos pelo grupo, que passa a oferecer força e sinais de 

identidade da profissão.  

A partir do reconhecimento de suas forças e identidade profissional, a cultura docente 

também pode se comportar como obstáculo às mudanças, às vezes, propostas pelas reformas 

educativas, implementadas a partir do exterior da escola. Viñao Frago (2000) já afirmava que um 

dos principais problemas com que as reformas se confrontam é o de, sistematicamente, ignorarem 

a existência de um conjunto de tradições e regularidades institucionais sedimentadas ao longo do 

tempo, que influenciam profundamente a forma como os professores organizam as suas atividades 

acadêmicas, como lecionam as aulas e como governam a vida da escola. 

Nesse sentido, a cultura escolar passou a ser observada com o objetivo de compreender o 

relativo fracasso das reformas educativas a partir do enfrentamento e divergências entre as culturas 

dos reformadores e gestores (nível macro) e a cultura dos professores (nível micro). 

A conscientização, por parte dos responsáveis da educação, de que as questões 

educacionais só se alteram com a alteração da cultura docente, é fundamental para a 

implementação eficaz dos processos de mudança que as reformas impõem e de que o ensino 
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necessita. Caso contrário, essa classe funcionará como uma força estabilizadora e imobilizante que, 

sequer, os professores mais novos conseguiriam alterar. 

Assim, as reformas educativas, definidas externamente e sem considerar manifestações de 

professores ou de seus órgãos representativos, acabam por se tornar meras exigências 

burocráticas, que produzem ações aparentes nas escolas e que em nada modificam a realidade do 

cotidiano da sala de aula, embora seja utilizado um discurso pedagogicamente correto, ou seja, 

apenas modificam a realidade e o jargão profissional. Confirma-se, com isso, uma das suspeitas de 

que a prática efetiva do cotidiano escolar, da sala de aula, não se modifica por decreto. Essas 

reformas provocam, no máximo, uma saturação nas atividades docentes, burocratizando e 

controlando, cada vez mais, os processos, sem modificar a qualidade das práticas. 

Com o propósito de encerrar as discussões aqui apresentadas, vale ressaltar que a 

sociedade de mercado, conforme Pérez Gómez (2001), introduz, na escola, a obsessão pela 

eficiência aparente e a curto prazo; portanto, na lógica dessa sociedade, os resultados acadêmicos 

se tornam mercadorias, mesmo que sejam apenas resultados aparentes, vazios de aprendizagens 

significativas.  

Destaca-se, contudo, que, no caso específico da escola, embora os professores constituam 

a categoria mais numerosa entre seus profissionais, não se pode confundir cultura escolar com 

cultura docente pois, se a cultura escolar, sua construção e reconstrução constituem um processo 

contínuo na relação entre todos os profissionais da escola, os professores possuem recursos 

práticos e discursivos utilizados na realização de sua tarefa docente que entram na constituição 

dessa cultura com um peso significativo. O trabalho solitário que realizam, isolados de seus pares e 

consubstanciado na relação professor/aluno, estabelece um conjunto de circunstâncias que têm 

implicações na maneira de ser e de agir dos docentes, fazendo com que eles criem e recriem 

concepções próprias e exerçam importantes influências na organização e no funcionamento da 

unidade escolar como um todo, firmando um modo próprio para sua existência. Essas 

características relacionadas ao trabalho docente serão discutidas na próxima seção. 

3.5 Trabalho docente 

A docência, desde que considerada enquanto profissão, representa um cenário de tensões 

variadas. Atualmente, verifica-se que novas situações interferem diretamente na consecução desse 

trabalho e, por isso, são objeto de muitos estudos. Antes, porém, de se partir para uma reflexão 
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acerca das causas de tais tencionamentos, é interessante buscar explanar o significado da 

expressão Trabalho Docente. 

O termo Trabalho Docente surgiu em substituição ao termo Prática Pedagógica e, segundo 

Azzi (1999), pode ser entendido como prática social, tendo, de um lado, contradições, conflito de 

interesses; de outro, um leque de possibilidades, sendo arriscado e, ao mesmo tempo, precário, 

oprimido pelo tempo e pela complexidade.  

Com base nessas interpretações, Brzezinsk e Garrido (2007) definem trabalho docente 

como a expressão do saber pedagógico, sendo ele fundamento e produto da atividade docente que 

acontece no contexto escolar, ou fora dele, em instituições sociais, historicamente construídas. 

Segundo as autoras, tal entendimento demonstra a dimensão criadora e complexa da práxis 

pedagógica, visto que o trabalho representaria fruto do movimento da pesquisa sobre as práticas e 

representações docentes que ora serão discutidas. 

Os estudos sobre o trabalho docente envolvem, portanto, tanto os indivíduos nas suas 

complexas dimensões, experiências e identidades, quanto as condições nas quais esses 

desempenham suas atividades. Abrange, assim, as tarefas, responsabilidades e relações 

materializadas na escola e atreladas aos mecanismos, implantados pela gestão na busca pela 

eficiência e eficácia. 

As discussões relativas ao trabalho docente estão interligadas ao contexto de reformas 

educativas desenvolvidas em vários países do mundo. Nos países da América Latina, mais 

especificamente durante os anos de 1990, essas reformas vêm para propor uma nova regulação 

para as escolas e, como consequência, mudanças significativas para a organização e a gestão 

escolares.  Isso implica, por sua vez, uma reestruturação do trabalho docente, podendo alterar, 

inclusive, a sua natureza e definição. O trabalho docente, agora, não poderia ser definido, apenas, 

como atividade em sala de aula, uma vez que comportaria também a gestão da escola, tendo em 

vista a participação dos professores no processo de planejamento, na elaboração de projetos, na 

discussão coletiva do currículo e da avaliação. O trabalho docente tem o seu campo de atuação 

ampliado e, por conseguinte, as análises a seu respeito tendem a ficar mais complexas (Garcia & 

Anadon, 2009).	

Contemplando essa conjuntura, novos requisitos educacionais passaram a ser exigidos e 

foram articulados aos novos processos de reestruturação educativa. As políticas neoliberais para a 

educação, impulsionadas a partir da década de 1970 e que ganharam mais força no Brasil nos 
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anos 1990, têm considerado o princípio da competência do sistema escolar, pela promoção de 

mecanismos de controle de qualidade externos e internos à escola, que implicam uma 

subordinação do sistema educativo ao mercado, ao mesmo tempo que propõem modelos 

gerencialistas de avaliação do sistema (Hypolito, Vieira, & Pizzi, 2009). Outra característica contida, 

nessas políticas, é o uso combinado da centralização e da descentralização. A centralização estaria 

presente no controle de aspectos pedagógicos, fazendo-se uso de mecanismos de avaliação 

nacional (sistemas de avaliação em larga escala), reformas curriculares objetivando a adoção de um 

currículo nacional (Apple, 1994; Moreira, 1995), e programas de formação para professores, a 

serem executadas de forma aligeirada, tendo para isso o auxílio da Educação a Distância (Freitas, 

2002; Santos, 2004). Já a descentralização ocorreria por meio de transferências de 

responsabilidades para entes federativos locais, caso dos municípios brasileiros, ou ainda o repasse 

de responsabilidades do Estado para organizações da sociedade civil organizada, além de propostas 

de autonomia da gestão financeira, entre outras. 

No caso brasileiro, é possível perceber a implementação de tais políticas a partir das 

seguintes propostas que foram ou estão sendo utilizadas por parte do governo federal: a) um 

sistema de avaliação baseado em provas nacionais, que leva a um ranqueamento das escolas; b) a 

busca por uma organização curricular central (nacional ou regional); c) a organização de programas 

rápidos para formação e atualização docente, que tem, como exemplo, a utilização da Plataforma 

Freire11; e d) a gestão financeira descentralizada com a crescente participação de organizações da 

sociedade civil (caso do programa Amigos da Escola12). Essas práticas seriam justificadas pela 

interpretação que se tem do sistema escolar público, como sendo ineficiente. Para tanto, surge, 

como solução lógica para esse problema, a adoção de critérios que possam melhorar a qualidade e 

a eficiência do sistema; sendo o modelo ideal aquele utilizado pelas empresas (Hypolito, 2005a). 

Depreende-se dessas proposições tanto um discurso descentralizado voltado para a 

autonomia da escola, o que em tese poderia significar um fortalecimento do trabalho docente, mas 

também um discurso centralizador no que diz respeito ao controle pedagógico, o que representaria 

a negação da autonomia docente. Tal contradição demonstra que, aparentemente, o discurso do 

aumento da autonomia escolar e, consequentemente, o fortalecimento do trabalho docente e de 

                                                
 
11 A Plataforma Freire é um sistema eletrônico criado em 2009 pelo Ministério da Educação, com a finalidade de realizar a gestão e 
acompanhamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica - Parfor. 
12 Programa criado pela Rede Globo de Televisão e que tem o objetivo de promover a educação básica nas escolas públicas, onde 
professores, pais, alunos e a comunidade em geral são convidados a participar de forma caridosa. 
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sua influência sobre o trabalho pedagógico, serve, apenas, para encobrir o que, efetivamente, 

ocorre, isto é, uma centralização dos processos de avaliação do sistema de ensino e de controle do 

trabalho pedagógico, que, por sua vez, acabam por delimitar o conteúdo e a forma daquilo que os 

professores devem ensinar (Hypolito, Vieira, & Pizzi, 2009). 

Nesse sentido, parece ficar claro que as reformas educativas propostas pelas políticas 

neoliberais, principalmente a partir dos anos 1990, têm um impacto significativo sobre o trabalho 

docente. Segundo Oliveira (2003), as investigações sobre trabalho docente no contexto brasileiro 

datam do final de década 1970. Nesse período, os temas centrais de estudos versavam sobre a 

natureza do trabalho docente, sua organização e a gestão da escola, predominando uma orientação 

marxista. No final dos anos 1980, os estudos sofrem um direcionamento para aspectos culturais, 

étnicos ou raciais, relações de gênero e questões de subjetividade (Oliveira, 2003). Ao final dos 

anos 1990, surgem novas alterações no foco dos estudos sobre trabalho docente, de maneira que o 

tema passa a ser investigado a partir de inter-relações com a formação docente e, mais 

especificamente, o desenvolvimento de competências (Mancebo, 2007). Nesse mesmo período, a 

autora ainda identificou que os estudos sobre o tema também caminharam da análise das relações 

de trabalho na escola para estudos sobre os aspectos culturais, com destaque para aspectos como 

reformas educacionais e a afluência de estudos pós-modernos e multiculturalistas, de caráter 

etnográfico.  

Na literatura brasileira, estudos voltados à discussão das reformas educacionais, 

implementadas durante as décadas de 1980 e 1990, concordam em vincular as transformações 

que vêm ocorrendo no cenário educacional e no trabalho docente ao surgimento, no pós-guerra, de 

uma nova ordem econômica internacional que, influenciada pelas revoluções científica e 

tecnológica, vem modificando os processos econômicos e as relações de trabalho, e também o 

campo da cultura e os modos de existência e subjetividade dos indivíduos e grupos sociais (Garcia 

& Anadon, 2009), conforme já discutido no capítulo primeiro desta tese. 

Nos seis primeiros anos do século XXI, Mancebo (2007) constatou que o trabalho docente 

recebeu forte impacto das novas ordenações assumidas pelos Estados e as decorrentes políticas 

implementadas para a educação e, para o estudo desses impactos, apontou a existência dois eixos 

de investigação sobre o trabalho do professor: o docente enquanto trabalhador e o produto do seu 

trabalho. Inseridos no primeiro eixo (trabalhador docente) foram identificados cinco temas: a 

precarização do trabalho docente; a intensificação do regime de trabalho; a flexibilização do 
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trabalho; a descentralização gerencial e os sistemas avaliativos. Assim é que se pretende estruturar 

a presente seção de acordo com essa divisão temática apresentada por Mancebo (2007). 

3.5.1 Precarização do trabalho docente 

Antes de se discutir precarização do trabalho docente, é válido esclarecer que este termo 

deriva dos estudos na área de ciências sociais, os quais discutiam a precarização do trabalho de 

maneira geral. Sobre esse tema, salientam-se os escritos de Pochmann (1999) o qual, analisando o 

mercado de trabalho, identificou variáveis inerentes aos processos de trabalho que teriam sofrido 

influência da expansão do neoliberalismo em vários países, incluindo o Brasil. Nesse sentido, 

grande parte dos trabalhos que tratam da temática no contexto educativo relaciona o avanço do 

neoliberalismo e as políticas públicas educacionais dele decorrentes, principalmente a partir da 

década de 1990, com mudanças na forma de realizar o trabalho docente (Marin, 2010). Tais 

mudanças dizem respeito à organização escolar, à atividade docente e ao seu fazer pedagógico, e, 

ainda, às consequências de tais alterações na autonomia e no controle do professor em relação ao 

seu trabalho.  

Essas alterações implicam um processo de empobrecimento gradativo e sistemático do 

trabalho do professor e, uma decorrente falta de motivação profissional desses indivíduos, 

resultando em sua proletarização e na precarização de seu trabalho. Esses dois termos são 

apresentados com certa afinidade na literatura brasileira, sendo ambos relacionados ao processo de 

trabalho. Por considerar as colocações de Tumolo e Fontana (2008), que afirmam que o termo 

proletário diz respeito ao processo de produção de capital, e não ao processo de trabalho, é que o 

termo aqui utilizado será precarização do trabalho docente.  

O termo proletarização do trabalho do professor, segundo Costa (2009), deriva dos escritos 

marxistas e caracteriza os trabalhadores desprovidos dos meios de produção; por isso, vendem a 

sua força de trabalho para sobreviver. Inserida nesse cenário, a proletarização docente apresenta 

algumas características discutidas por diferentes autores (Costa, 2009; Fidalgo, Faria, & Mendes, 

2008): 1) simplificação do trabalho docente a rotinas preestabelecidas; 2) achatamento salarial; 3) 

perda de controle sobre o processo e sobre o produto do trabalho; 4) separação entre concepção e 

execução do trabalho; 5) caracterização do professor como produtor de mais-valia; 6) perda de 

autonomia por parte dos docentes; 7) excessiva regulamentação do ensino. 



Capítulo III – Cultura e trabalho docente 
 

 195 

Como contraponto ao conceito de proletarização do trabalho docente, Abreu e Landini 

(2003) lembram os posicionamentos de Saviani (1984)13, Hypolito (1997)14, Silva (1991)15 e Paro 

(1986)16 que questionam os argumentos de proletarização do trabalho docente por considerarem 

que esse tipo de trabalho não se encontra ligado à lógica capitalista, uma vez que não produz mais-

valia. 

Tendo em vista discutir algumas especificidades da profissão docente, Enguita (1991) 

aparece em boa parte dos estudos realizados no Brasil acerca do tema precarização do trabalho 

docente. Descolado da discussão marxista que considera o termo proletário com base numa relação 

social de produção, Enguita (1991) desenvolve seus argumentos a partir de características 

concernentes ao processo de trabalho. Segundo Enguita (1991), não obstante as determinações 

provenientes das relações capitalistas, os profissionais possuem autonomia e controle sobre o seu 

processo de trabalho; enquanto isso, os proletários não possuem o controle sobre os meios, o 

objetivo e o processo de trabalho, ao mesmo tempo que são sujeitos essenciais na produção e 

reprodução do capital. 

Como forma de criar um meio-termo na relação entre profissionais e proletários, Enguita 

(1991) dispõe sobre o conceito de semiprofissionais, os quais representariam uma categoria 

intermediária de trabalhadores, uma vez que apresentariam aspectos de ambas as “classes”. De 

acordo com o autor, as semiprofissões são 

“geralmente constituídas por grupos assalariados, amiúde parte de burocracias públicas, cujo 
nível de formação é similar ao dos profissionais liberais. Grupos que estão submetidos à 
autoridade de seus empregadores mas que lutam por manter ou ampliar sua autonomia no 
processo de trabalho e suas vantagens relativas quanto à distribuição da renda, ao poder e ao 
prestígio. Um destes grupos é o constituído pelos docentes” (Enguita, 1991, p. 43). 

O autor considera a profissão docente como uma semiprofissão partindo do princípio de 

que ela se encontra próxima da atuação de trabalhadores proletários mas, ao mesmo tempo, a 

qualificação necessária ao desenvolvimento de sua atividade e o controle sobre o seu processo de 

trabalho a deixe mais próxima do conceito de “profissionais”.  

                                                
 
13 Saviani, D. (1984). Ensino público e algumas falas sobre universidade. São Paulo: Autores Associados. 
14 

Hypólito, Á. M. (1997). Trabalho docente, classe social e relações de gênero. Campinas: Papirus. 
15 Silva, T. T. (1991). O trabalho docente: um processo de trabalho capitalista. In Silva, Tomaz T. O que produz e o que reproduz em 
educação: ensaios de sociologia da educação. Porto Alegre: Artes Médicas. pp. 174-183. 
16 

Paro, V.H. (1986). Administração escolar: introdução crítica. São Paulo: Cortez. 
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Essas definições apresentadas por Enguita (1991) são criticadas por Tumolo e Fontana 

(2008), com base no argumento de que o primeiro “não diferencia processo de trabalho e processo 

de produção e, por isso, confunde categoria profissional com classe social” (p. 172). Para Tumolo e 

Fontana (2008), os professores com características de “profissionais” ou “semiprofissionais” 

podem, ao mesmo tempo, ser ou não proletários, visto que ser proletário é uma condição de classe, 

que depende da relação social de produção na qual o professor esteja inserido. 

Tendo conhecimento dessas inconsistências e divergências em torno do conceito, será 

utilizada, para fins desta tese, a terminologia precarização do trabalho docente, mesmo nos casos 

em que os autores consultados utilizem o termo “proletarização”. Para tanto, é necessário que as 

características apresentadas para o termo sejam as mesmas. 

No caso específico do ensino brasileiro, a precarização do trabalho docente não é um 

fenômeno recente. Nos governos militares (1964-1985), segundo diz Ferreira Jr. e Bittar (2006), já 

era possível identificar três fenômenos com essas perspectivas: uma rápida expansão demandada 

pela obrigatoriedade da escola fundamental de oito anos instituída pela Lei n°. 5.692/1971; a 

formação docente realizada de forma acelerada, proposta pela reforma universitária de 1968; e o 

arrocho salarial durante todo o período de governo da ditadura militar. 

Os estudos que versam sobre essa dimensão (precarização do trabalho docente) discutem, 

principalmente, o “arrocho salarial” a que os professores vêm sendo submetidos. Tal situação está 

inserida em um contexto de reformas do aparelho do Estado que implicam a perda de direitos 

trabalhistas e previdenciários e um quadro de instabilidade e precariedade do emprego no 

magistério público (Oliveira, 2004); e a pauperização do trabalhador que, de forma ampla, contribui 

para a precarização das suas condições econômicas, sociais e culturais, isto é, para a pauperização 

de sua vida pessoal (Sampaio & Marin, 2004). 

Depreende-se, portanto, que a precarização do trabalho docente aumenta com uma 

desvalorização salarial do professor, acrescida de uma desvalorização social da profissão docente, 

uma vez que o professor, diante das variadas funções assumidas pela escola, tenta responder às 

exigências que, às vezes, estão além de sua formação (elaboração de projetos, participação em 

conselhos etc). Isso, evidentemente, contribui para um sentimento de desprofissionalização, de 

perda da identidade profissional, do anseio de que ensinar não é o mais importante. 

Associadas a estas, outras características acrescentadas ao trabalho docente, contribuem 

para a sua precarização. Entre elas, vale mencionar  
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“urbanização e a expansão do ensino público e privado, e a consequente hierarquização da 
organização escolar, [...] redução da autonomia docente no processo educacional”. A 
padronização dos programas de ensino e dos currículos escolares contribuiu para uma 
diminuição na participação do professor no resultado do seu trabalho, já que estas 
regulamentações influenciam no conteúdo que o professor deve ensinar e em como ele irá 
ensinar” (Tumolo & Fontana, 2008, p. 164). 

Por fim, em uma análise da literatura acerca da temática, tem-se que a precarização do 

trabalho docente, segundo Mancebo (2007), é o tema mais recorrente nas investigações sobre 

trabalho docente na literatura brasileira. A autora aponta algumas variáveis presentes nos estudos 

dessa natureza e já mencionadas nas discussões iniciais deste tópico, quais sejam, “a baixa 

remuneração; a desqualificação e fragmentação do trabalho do professor; a perda real e simbólica 

de espaços de reconhecimento social; a submissão crescente e o controle do professor em relação 

ao seu trabalho” (p. 470). Assim, tais investigações estudam uma situação de precarização do 

trabalho do professor, consequentemente, de seu status, de maneira a torná-lo semelhante aos 

trabalhos realizados por “setores proletarizados”. 

3.5.2 Intensificação do regime de trabalho 

O conceito de intensificação do trabalho é proveniente da discussão acerca do processo de 

trabalho que, de acordo com Dal Rosso (2008), remete-se ao ato de trabalhar individual ou 

coletivamente, isto é, a energia gasta pelo(s) trabalhador(es) no desenvolvimento da atividade 

concreta, seja ela física, intelectual ou psíquica.  

A intensificação do trabalho, para Dal Rosso (2006, p. 69), significa pois 

“trabalhar mais densamente, ou simplesmente trabalhar mais, [...] supõe um esforço maior, 
um empenho mais firme, um engajamento superior, um gasto de energias pessoais para dar 
conta do aumento da carga de trabalho, em termos de carga adicional ou de tarefa mais 
complexa”. 

Tal complexificação pode ser percebida pelo aumento do número de atividades a serem 

realizadas, simultaneamente, por uma mesma pessoa ou equipe. Esse esforço por parte do 

trabalhador implicará “um desgaste também maior, uma fadiga mais acentuada e correspondentes 

efeitos pessoais nos campos fisiológico, mental, emocional e relacional” (Dal Rosso, 2006, p. 69). 

Assim, a intensificação do trabalho tanto pode ser consequência do crescimento da 

produção sem incremento do efetivo, como da diminuição do efetivo sem que haja redução na 

produção. Mas é no domínio da atividade que o processo de intensificação se expressa, pois 

compete ao trabalhador regular os efeitos da ampliação da complexidade ou do aumento do 
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número de tarefas a serem realizadas por uma mesma pessoa ou equipe (Assunção & Oliveira, 

2009). 

A intensificação do trabalho docente, de maneira mais específica, tem sido alvo de 

investigações por parte de alguns pesquisadores, como Apple (1995), Hargreaves (1995), Ball 

(2003) e, no Brasil, Oliveira (2005, 2008), Mancebo (2007), Garcia e Anadon (2009), entre outros.  

A intensificação do regime de trabalho dos professores, segundo Mancebo (2007), também 

vem sendo alvo de uma gama de estudos, cuja pauta envolve  

“mudanças ocorridas na jornada de trabalho de ordem intensiva (aceleração na produção num 
mesmo intervalo de tempo) e extensiva (maior tempo dedicado ao trabalho) [...] análises sobre 
o aumento do sofrimento subjetivo [...]; os efeitos de neutralização da mobilização coletiva e 
aprofundamento do individualismo competitivo” (p. 470). 

A proposta de estudo referente à intensificação do trabalho docente teve seus primeiros 

registros na discussão feita por Larson (1980), e tem marcado as discussões acerca do trabalho 

docente, influenciando o incremento de categorias analíticas como proletarização, 

profissionalização, intensificação e diferentes tipos de profissionalismo (Garcia, Hypolito, & Vieira, 

2005). O ponto de partida para esses estudos tem sido o impacto contraproducente e inibidor das 

demandas externas sobre o trabalho docente.  

A tese da intensificação do trabalho docente discutida por Apple (1995), utilizando-se do 

trabalho de Larson (1980), traz uma contribuição teórica para a compreensão das modificações do 

trabalho docente ao demonstrar que ao mesmo tempo que passa a existir um maior controle sobre 

o trabalho do professor, a autonomia acerca do processo de ensino-aprendizagem diminui (Apple, 

1995, 1996). 

A expressão “intensificação do trabalho docente” tem sido empregada por Apple (1995), 

Hargreaves (1998) e Ball (2003) no cenário de investigações que buscam analisar os métodos de 

racionalização e controle do processo de trabalho na escola, tendo, como parâmetro, a organização 

do processo de trabalho capitalista, a administração científica do trabalho e o uso de ferramentas 

gestionárias nas escolas. 

Segundo Apple (1995), a intensificação, de forma geral, “representa uma das formas 

tangíveis pelas quais os privilégios de trabalho dos(as) trabalhadores(as) educacionais são 

degradados” (p. 39), implicando o aumento do número de atribuições, a falta de tempo dedicado às 

atividades da vida pessoal e, ainda, a percepção de cansaço crônico dos trabalhadores intelectuais, 

decorrente de uma carga excessiva de trabalho. Apple (1995) também relata o fenômeno da 
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intensificação do trabalho docente em pesquisas sobre os movimentos de reforma nos Estados 

Unidos que visavam à racionalização do trabalho escolar e docente por meio do estabelecimento de 

objetivos comportamentais, de programas instrucionais e do controle burocrático do processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o autor relacionou a intensificação do trabalho docente 

principalmente à colonização administrativa e burocrática do tempo de trabalho dos professores 

junto a uma sobrecarga de atividades e mais a prestação de contas do ensino e da aprendizagem, 

bem como ao movimento de proletarização da categoria docente.	

Corroborando Apple (1995), Hargreaves (1998, p. 121) também dá ênfase à “colonização” 

administrativa e burocrática do tempo de trabalho dos docentes, sendo ela “o processo pelo qual os 

administradores absorvem ou “colonizam” o tempo e os espaços dos professores com os seus 

próprios propósitos”, o que implica a ocupação do tempo dos docentes com tarefas e atribuições 

exigidas pelas instâncias administrativas e relacionadas ao ensino e à gestão dos currículos e da 

escola, com vista ao alcance de melhor produtividade e controle (Garcia & Anadon, 2009).	Ball 

(2005) aborda essa “melhor produtividade” a partir do termo performatividade. Conforme o autor, a 

performatividade “é uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação que emprega 

julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, atrito e mudança” (p. 543) 

no que se refere ao desempenho do indivíduo ou da organização. 

Hargreaves (1998) ainda destaca que, além dessas formas de “colonização” administrativa 

do tempo e do espaço dos docentes em seu lugar de trabalho, estão sendo implementadas, nos 

últimos anos, novas maneiras para tal colonização que tendem a incluir espaços e atividades da 

vida profissional dos professores; esses espaços não são utilizados para o desenvolvimento de 

atividades diretamente produtivas como, por exemplo, os intervalos entre as aulas, ou a inclusão na 

jornada de trabalho do professor do tempo de preparação de aulas. 

Oliveira (2006), por exemplo, refere três categorias nas quais pode ser verificada a 

intensificação do trabalho docente. A primeira delas trata de ações que estão inseridas na jornada 

de trabalho do professor, caracterizadas por estratégias sutis de exploração a partir das quais os 

docentes passam a assumir novas funções e responsabilidades, como forma de responder às 

exigências dos órgãos sistêmicos, da comunidade, ou calhadas pelas reformas educacionais e que 

se aproximam das descritas anteriormente.  

Outra categoria abordada por Oliveira (2006) que implicaria uma intensificação do trabalho 

remete ao aumento da jornada individual de trabalho em circunstâncias nas quais o docente 
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assume mais de um emprego, caso que acontece quando, na rede pública federal de ensino, ele 

não é admitido em regime de trabalho de dedicação exclusiva. E uma terceira categoria da 

intensificação do trabalho docente, de acordo, ainda, com Oliveira (2006), é proveniente do 

aumento da jornada dentro do próprio estabelecimento de ensino onde o profissional trabalha. Esse 

incremento da carga de trabalho se dá sem qualquer remuneração adicional, de maneira que as 

atividades docentes extrapolam a jornada de trabalho, e o profissional é pressionado a concluir o 

seu trabalho em domicílio (Oliveira, 2006). 

Ainda na literatura brasileira, os estudos de Garcia e Anadon (2009) retomam as discussões 

de Apple e Hargreaves ao enfatizar a intensificação do trabalho docente como  

“resultado de uma crescente colonização  administrativa das subjetividades das professoras e 
das emoções no ensino, sendo indícios desse fenômeno a escalada de pressões, expectativas, 
culpas, frustrações, impelidas burocraticamente e/ou discursivamente, em relação àquilo que 
as professoras fazem ou deveriam fazer, seja no ambiente escolar ou mesmo fora da escola” 
(Garcia & Anadon, 2009, p. 71).  

Essas autoras destacam que as reformas educativas realizadas no Brasil, nos anos 1990, 

tiveram como principal pauta buscar a aceitação e o engajamento dos docentes nessas reformas. O 

discurso dessas reformas convocava os docentes a se engajarem (como se já não o fizessem) nas 

ações da escola e a assumirem responsabilidade por suas vitórias e fracassos, assim como 

compartilhar com o poder público a gestão dos diversos problemas enfrentados pela escola. 

Verifica-se aqui uma confusão entre a intensificação do trabalho e o profissionalismo, sendo esse 

sentimento estrategicamente utilizado pelas exigências do sistema central de ensino para fazer com 

que os professores se comportem conforme as novas exigências do Governo, o qual também faz 

uso de um apelo a uma ética de autorresponsabilização moral e individual pelo sucesso da escola 

(Garcia & Anadon, 2009).  

Essa discussão sobre as emoções dos professores e sobre profissionalismo foi realizada 

anteriormente por Ball (2003 e 2005). De acordo com Ball (2003), a inserção na rotina de trabalho 

docente de classificações e graduações estabelecidas a partir da competição entre indivíduos ou 

grupos traz consigo um conjunto de sentimentos que envolvem orgulho, culpa, vergonha, inveja 

entre outras emoções, o que acaba por atribuir à dimensão emocional um status  semelhante ao da 

dimensão racional e objetiva que circunda o trabalho docente. Além disso, Ball (2005) procura 

deixar claro seu entendimento acerca do termo profissionalismo, e sua separação do contexto de 

intensificação do trabalho docente. Para o autor, o profissionalismo, como categoria, “baseia-se na 

reflexão moral – na tentativa de organizar a prática mediante a tomada da decisão ‘correta’” (p. 
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541). O autor finaliza ao argumentar que a tentativa de redefinir o termo retirando dele sua 

racionalidade substantiva provém do uso de técnicas de performatividade e gerencialismo. Admite-

se, assim, que as propostas das reformas educacionais criam uma perspectiva de que esses 

processos do profissionalismo complexo (Hargreaves, 1998) exigem, cada vez mais, intensificação, 

ou seja, autointensificação. 

No caso brasileiro, é possível constatar a afirmação do parágrafo anterior ao se consultar os 

artigos n°. 12, 13 e 14, da LDBEN n°. 9.394/1996, os quais enfatizam o trabalho coletivo, 

passando, assim, a exigir do professor, além da preparação de suas aulas, o desenvolvimento de 

conteúdos com seus alunos e de todas as atividades pedagógicas pertinentes; a participação na 

elaboração do Projeto Pedagógico da Escola, na elaboração dos Planos de Estudo, de seu Plano de 

Trabalho, de ações junto à comunidade e que adote maior flexibilidade e transversalidade em suas 

práticas pedagógicas e avaliativas. 

Essas alterações na organização do trabalho da escola vieram ainda acompanhadas da 

ampliação de 180 dias letivos para 200, ou 800 horas anuais (BRASIL, 1996). Com isso, já se 

observa um aumento, no plano legal, do que constitui o pleno exercício da atividade docente. 

Atrelado a isso, há uma pressão para o aumento da quantidade de trabalho do professor dentro da 

jornada de 40 horas com base no argumento de que os docentes devem ser “mais produtivos”, 

correspondendo à “produção” a quantidade de “produtos” relacionados ao mercado (aulas, 

orientações, publicações, projetos, patentes etc) realizados pelo docente (Bosi, 2007). Esse cenário 

foi descrito por Ball (2005) como repleto de novos papéis atribuídos aos docentes, que são 

transformados em “produtores/fornecedores, empresários da educação e administradores e ficam 

sujeitos à avaliação e análise periódicas e a comparações de desempenho” (p. 546). 

Relativamente a esse contexto, Sampaio e Marin (2004) acrescentam que, a partir da 

década de 1990, diversas instituições de ensino passaram a apresentar uma divisão para as horas 

de trabalho do professor, de maneira que se passa a associar uma carga horária específica para 

cada tipo de atividade, desenvolvida pelo docente tais como: preparo de aulas, correção de 

trabalhos de alunos, apoio aos alunos nas atividades extracurriculares e para a qualificação em 

serviço dos professores.  

Outro aspecto que também interfere numa intensificação do trabalho do professor é o 

tamanho das turmas em que o docente leciona.  Em algumas escolas, para alcançar indicadores 

quantitativos de eficiência e eficácia, foi necessário discutir a formação de turmas iniciais 
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excessivamente numerosas de forma a diluir, ao longo do curso, a evasão dos alunos e, assim, 

obter um quantitativo de egressos mais próximo ao número de ingressos (Sampaio & Marin, 2004).   

3.5.3 Flexibilização do trabalho 

A flexibilização do trabalho ocorre, segundo Pochmann (1999), tanto numa perspectiva 

interna quanto externa. Externamente, a flexibilização acontece em relação às formas de contratos e 

da legislação social e trabalhista, enquanto, internamente, ela se dá em relação à flexibilização 

qualitativa do modo de produção que, associada à automação, leva a novos processos produtivos. 

Outro autor que aborda a temática da flexibilização quanto ao contexto interno ou externo de sua 

aplicação é Castel (1998). Esse autor considera como consequência da flexibilização externa 

estratégias de subcontratação de funcionários. Já a flexibilização interna implicaria a necessidade 

de o funcionário desenvolver uma polivalência ou uma capacidade de enfrentar e se adaptar a 

vários tipos de mudanças que ocorrem na realidade organizacional. 

A flexibilização do trabalho, segundo Mancebo (2007), está presente na literatura sobre 

trabalho docente de diferentes formas; entre elas, merecem destaque  

“a diversificação dos estabelecimentos, objetivando a expansão dos sistemas de ensino mas 
com contenção nos gastos públicos; a implementação de contratos de trabalho mais ágeis e 
econômicos, [...] as novas atribuições agendadas para os professores, alertando que o 
professor hoje é responsável não apenas pela sala de aula” (p. 471).	

Além da intensificação, o trabalho dos professores tem sido fortemente flexibilizado. 

Exemplo disso é a introdução de professores contratados, no setor público, conforme demonstram 

dados da pesquisa de Tenti Fanfani (2005). O número de professores sem direitos garantidos, 

sendo mantidos na provisoriedade do emprego, tem aumentado significativamente.  

Acredita-se, portanto, que cada vez mais são impostas novas tarefas ao professor, que 

precisa assumir novas responsabilidades, além de sua sala de aula. Essas estratégias levam, de 

certa forma, a instrumentos de controle do trabalho docente que existiam quando da organização 

curricular da década de 1970, pautada no monitoramento e supervisão direta dos professores pelos 

ditos especialistas da educação e no aumento da carga de trabalho burocrático para prestação de 

contas do ensino. 

Os docentes ainda são demandados a implementar novas metodologias de ensino e a 

assumir novas responsabilidades na gestão da escola, incluindo a participação no conselho escolar, 

na elaboração do projeto pedagógico e, também, a participar de um crescente número de reuniões 
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administrativas. De outra forma, autoridades educacionais reclamam da dificuldade que tem o 

professor em adotar novas práticas, assinalando maneiras de como esses docentes burlam o 

sistema. 

Inserido nesse cenário, o professor ainda deve trabalhar com os colegas na elaboração de 

propostas coletivas de trabalho, visando à superação da organização disciplinar dos conteúdos, 

orientando o processo de aprendizagem a partir de questões mais significativas e afinadas com a 

realidade política, econômica, social e cultural do mundo. O docente precisa, também, 

compreender os novos princípios de organização das turmas, as novas propostas de avaliação da 

aprendizagem, os novos critérios para a escolha do livro didático, as novas metodologias de ensino 

compatíveis com as especificidades dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais 

e dos alunos com dificuldades de aprendizagem. O trabalho docente passa, então, a envolver não 

apenas as atividades em sala de aula, mas também as reuniões pedagógicas, a participação na 

gestão da escola, o planejamento pedagógico, entre outras atividades (Oliveira, 2006). 

Espera-se, portanto, que os professores sejam capazes de garantir que seus alunos 

consigam aprender os conteúdos escolares, alcançando bons resultados nos testes dos sistemas 

nacional de avaliação do desempenho escolar; além disso, é preciso formar os alunos para o 

exercício da cidadania, o que envolve o desenvolvimento de habilidades de participação, construção 

de valores democráticos e consciência crítica (Santos & oliveira, 2009).  

Esses autores acreditam que tal situação irá exigir do docente sua participação na 

elaboração de propostas de currículo, nas formas de recuperação dos alunos com atraso escolar ou 

defasagem de aprendizagem, projetos de inclusão dos alunos com qualquer tipo de dificuldade ou 

de necessidades especiais, o que faz parte do Projeto Pedagógico da Escola. Ademais, exige sua 

participação no planejamento de atividades pedagógicas; nas reuniões do Conselho de Classe, 

como parte do processo de avaliação; nos encontros com pais; na elaboração de regimentos para o 

funcionamento do Conselho Escolar e do regimento da escola; nas assembleias e reuniões 

administrativas e pedagógicas para discutir projetos gerados na própria escola, ou sugeridos a ela 

por órgãos superiores. Os professores devem se envolver ainda na discussão de questões 

relacionadas à aplicação de recursos financeiros, aprovação de prestação de contas, de atas e de 

outras propostas pedagógicas e administrativas, além dos cursos e reuniões promovidas pelo órgão 

central do sistema educativo (Santos & Oliveira, 2009). 	
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Para enfrentamento desses novos desafios, outras formas de divisão do trabalho acabam 

sendo criadas no interior da escola e isso acontece porque, ao mesmo tempo que as 

Secretarias/Ministério de Educação criam serviços especializados, os próprios docentes buscam 

formas de divisão de trabalho que os auxiliem na resposta às novas demandas de trabalho (Van 

Zanten, 2008). Assim, além das diferentes formas de contratação de profissionais docentes, 

conforme mencionado anteriormente, algumas redes de ensino introduzem, na escola, um corpo de 

agentes técnicos cuja função é auxiliar o professor em atividades rotineiras, tais como: acompanhar 

alunos com dificuldades educacionais especiais e/ou trabalhar na gestão do comportamento dos 

alunos (Santos & Oliveira, 2009). No caso das instituições pertencentes à Rede Federal de 

Educação Profissional, especificamente, existem, na sua estrutura organizacional, os cargos de 

Pedagogo; Técnico em Assuntos Educacionais; Assistente de Aluno e Assistente de Laboratório 

entre outros. 

Tardif e Vasseur (2004), em estudo efetivado no Canadá, analisam essa nova forma de 

divisão do trabalho nas escolas e tentam descrever como esse processo ocorreu ao longo do tempo. 

Os autores salientam que, ao longo do tempo, outros profissionais foram sendo inseridos como 

responsáveis pelo processo educativo.  Esse cenário é exemplificado pela introdução do supervisor 

pedagógico e pela introdução, nas séries iniciais do ensino fundamental (em que havia um 

professor por classe), de professores especializados por matéria (educação física e artes, por 

exemplo). Depois, seguiu-se com a introdução, nas escolas, de profissionais não-docentes como 

psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, conselheiros de orientação, entre outros. Mais 

recentemente, tal divisão de trabalho está sendo acentuada pela introdução de profissionais 

técnicos, denominados de assistentes de educação. 

Convém ressaltar, contudo, que mesmo considerando esse cenário apresentado por Tardif 

e Vasseur (2004), na realidade escolar latino-americana os professores tendem a assumir cada vez 

mais a escola em sua totalidade (Santos & Oliveira, 2009). Além disso, os próprios autores 

observam que, às vezes, as exigências de um trabalho mais colaborativo e em equipe também 

representam fontes de tensões e conflitos entre os funcionários e professores, provocando uma 

confusão de papéis dentro da escola. 

O trabalho dos estagiários na rede privada de ensino e a presença do bolsista na rede 

pública, por exemplo, também contribuem para a tese da desprofissionalização, ao mesmo tempo 

que contribuem para o interesse econômico, já que essa força de trabalho recebe baixa 
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remuneração. Além disso, os empregadores ficam isentos dos encargos sociais associados à 

contratação desses profissionais, o que representa uma grande economia de recursos para os 

sistemas de ensino. Destaca-se ainda que, como consequência à desprofissionalização, certos 

serviços prestados aos alunos passaram a ser confiados a um pessoal, em princípio, menos 

qualificado.  

Essas medidas são tomadas, às vezes, distante do núcleo administrativo das escolas, 

centralizado em um órgão nacional de gestão da educação. Às escolas cabe, apenas, atuar como 

órgão executivo das decisões provenientes desse órgão central de gestão. É sobre essa relação de 

centralização e descentralização que ocorrerá a discussão do tópico seguinte.  

3.5.4 Descentralização gerencial 

Para discussão acerca da descentralização, convém apresentar diferenças existentes entre 

alguns conceitos relativos ao assunto. Antes de discutir a descentralização, Rivas (1991), por 

exemplo, conceitua a centralização. Para o autor, a centralização caracteriza-se como a gestão do 

sistema educativo formal realizada de forma que as decisões públicas e administrativas sejam 

tomadas por um órgão central com aplicação para toda a nação, no caso do Brasil, esse órgão é o 

Ministério da Educação. 

Já no que se refere à descentralização, alguns autores (Mcmeekin, 1993; Rivas, 1991) 

sugerem discuti-la de forma diferente do conceito de desconcentração.  Para esses autores, é 

possível observar a execução de uma política pública a partir de um ou de outro conceito. A 

desconcentração está presente numa situação em que o órgão gestor central transfere funções a 

outros órgãos que possuem relação de dependência para com o primeiro. Nesse cenário, esses 

órgãos dependentes não possuem total autonomia para tomar suas decisões, justamente em 

virtude dos fatores que os colocam como subordinados ao órgão gestor central, como o 

financiamento das ações, por exemplo. A descentralização, por sua vez, pressupõe que os órgãos 

para os quais seriam transferidas as funções apresentam maior grau de autonomia e poder de 

decisão. 

Nesse sentido, Paro (2001, pp. 83-84) argumentava que:  

“É preciso, entretanto, estar atento para, com relação à autonomia administrativa, não 
confundir descentralização de poder com desconcentração de tarefas, [...]. A descentralização 
do poder se dá na medida em que se possibilita cada vez mais aos destinatários do serviço 
público sua participação efetiva, por si só, ou por seus representantes, nas tomadas de decisão 
[...]”. 
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A descentralização também pode ser considerada a partir de uma perspectiva territorial e 

de uma perspectiva funcional. A descentralização territorial pode ser entendida como a 

transferência da responsabilidade de planejamento e de gestão do governo central para níveis mais 

baixos; enquanto a descentralização funcional ocorreria do governo central para unidades de 

governo mais especializadas (Rondinelli, Nellis, & Cheema, 1983). Esse é, pois, o entendimento que 

será utilizado para a análise dos dados do presente estudo. 

Um aspecto que está fortemente relacionado ao processo de descentralização 

administrativa é a democratização das relações sociais, uma vez que a descentralização de funções 

tende a ampliar os espaços de participação dos sujeitos na esfera pública. Assim, para Formosinho 

(1998), “só poderíamos falar de descentralização se existissem organizações e órgãos locais não 

dependentes hierarquicamente da administração central do Estado [...], autónomas administrativa e 

financeiramente, com competências próprias e representando os interesses locais” (p. 2). Esse 

autor ainda considera a descentralização gerencial como uma questão predominantemente política 

e não técnica, sendo no campo político que se encontram suas vantagens para a sociedade, como a 

participação substantiva nas decisões locais da escola. Offe (1984), de maneira crítica, considera 

que a descentralização também é utilizada como estratégia para gerir conflitos, visto que pode criar 

uma ilusão de participação por parte da sociedade.  

No que tange à educação, não é diferente. Nela, a descentralização administrativa está 

associada à democratização dos processos de gestão do sistema educacional em todos os níveis e 

pressupõe uma colaboração entre várias esferas do sistema de ensino (Ministério da Educação, 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e as Unidades Escolares) no processo de 

concepção e implementação da política educacional (Cabral Neto, 2010). 

Segundo Gorostiaga (2010), políticas de descentralização da gestão educativa passaram a 

ganhar ênfase, em diversas regiões do mundo, a partir da década de 1980. Antes disso, no Brasil, 

preponderava uma organização do sistema educativo altamente centralizada, ao menos, até a 

década de 1970. 

Nesse sentido, a partir dos anos 1980 e, principalmente a partir da década de 1990 no 

Brasil, algumas reformas administrativas do aparelho do Estado tiveram, como uma de suas 

principais práticas, no contexto escolar, a descentralização administrativa, financeira e pedagógica. 

Tais reformas implicaram uma transferência de responsabilidades para o nível local, além da ênfase 
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à participação dos atores sociais na gestão da escola, como condição relevante para o sucesso ou 

fracasso das ações implementadas (Oliveira, 2009).  

Para os propositores dessas reformas, a descentralização da gestão escolar iria garantir a 

melhoria da qualidade da escola, o aumento de sua eficiência, a sua eficácia e produtividade. 

Precisava-se, para tanto, substituir o modelo, até então, vigente e oferecer espaços para a 

participação da comunidade escolar no processo decisório da instituição. Essas estratégias 

utilizadas pelas reformas voltadas para o sistema educativo podem ser observadas nos estudos de 

Anderson (2002) e Ball (2002).  Nesse cenário, Formosinho (1998) discutia, no contexto português, 

a diferença entre democracia representativa centralizada e democracia participativa descentralizada. 

No primeiro caso, o Estado é a única instituição politicamente relevante no que tange ao processo 

decisório presente na administração escolar. No segundo, apesar de uma atuação ainda forte do 

Estado, ganham força atores intermediários que agem entre a atuação do Estado e do cidadão.   

Tratando especificamente da relação entre as estratégias de descentralização gerencial da 

educação e o trabalho docente, Oliveira (2004) levanta uma discussão sobre a complexidade, os 

impasses e os desafios, enfrentados pelos professores nesse contexto. Conforme a autora, as 

reformas incidentes sobre as instituições educativas atuam no sentido de exigir uma maior 

responsabilização dos docentes e um maior envolvimento da comunidade na gestão e organização 

do trabalho escolar. Isso pode sugerir uma perda de autonomia do gestor escolar e consequente 

desvalorização e desqualificação do magistério. 

Os argumentos a favor da descentralização a associam à necessidade de se fazer uma 

gestão democrática, de maneira que, apenas, localmente é possível promover a gestão democrática 

do processo educacional. No entanto, conforme aponta Cabral Neto (2010), não há uma relação 

direta entre a descentralização e a democratização, visto que a primeira representa uma estratégia 

para aliviar as demandas das instâncias centrais da administração, criando mecanismos de gestão 

e de financiamento. 

Em trabalho anterior, mas como posicionamento semelhante, Cabral Neto e Almeida 

(2000) já enfatizavam que a implementação de estratégias de descentralização não passa, 

necessariamente, pela democratização da gestão, mas pela busca de administrar os recursos 

visando à produtividade dos sistemas e ao controle dos gastos públicos. Tais autores ainda criticam 

o caso específico brasileiro, em que a descentralização se mostra como uma maneira 

antidemocrática de transferência de responsabilidades do Estado para outras esferas da sociedade, 
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sem que se promovam formas de financiamento mais acessíveis. De modo geral, o que se verifica, 

de acordo com Castro (2008), é a dificuldade de institucionalização de uma gestão democrática 

participativa em contextos educacionais, marcados por relações de clientelismo e de corporação. 

Assim, o que se tem verificado acerca da descentralização, principalmente nas duas últimas 

décadas, é o uso de um modelo de gestão dos sistemas educacionais que combina medidas 

centralizadoras, como a concepção e a supervisão das políticas, a regulação da equidade, a 

coordenação e a provisão de informação pública e a avaliação dos resultados; e descentralizadoras, 

como a desconcentração administrativa, fortalecimento da autonomia administrativa, curricular e 

pedagógica, assim como a ampliação dos espaços de decisão em nível dos estabelecimentos de 

ensino (Gajardo, 1999; Gorostiaga, 2010). 

Assim, de acordo com Mancebo (2007), o tema descentralização gerencial que vem sendo 

investigado por alguns estudos, focaliza, principalmente, o fato de que os principais parâmetros 

educacionais continuam a ser estabelecidos, de maneira concentrada em nível macro, mas com 

descentralização da gestão administrativa, criando-se uma “ilusão de participação” (Lima, 1997a), 

e um apelo a um maior compromisso e envolvimento dos professores. Em entendimento 

semelhante sobre o processo de descentralização utilizado na gestão escolar, Bacelar (1997) 

aponta que não há um real processo de descentralização, mas de desconcentração das 

responsabilidades, de maneira que o órgão gestor central acaba por manter o controle sobre a 

forma de atuação das escolas. 

Em síntese, depreende-se que as mudanças, impostas nas instituições educativas a partir 

das reformas do aparelho do Estado implementadas nas duas últimas décadas, têm sido 

caracterizadas pela padronização de processos administrativos e pedagógicos, que implicam custos 

baixos, e pelo controle central das políticas. Assim, o modelo de gestão escolar adotado pressupõe 

um planejamento e controle centralizados, e uma descentralização administrativa para execução 

das políticas públicas. Isso significa que, nas palavras de Elliot (2001), apesar de a nova forma de 

gerir a escola divulgar como forma de atuação a descentralização e a autonomia organizacional, tais 

estratégias implicam um novo tipo de controle regulador, baseado em sistemas avaliativos que 

paradoxalmente concentram a governança no topo da hierarquia. Esses sistemas avaliativos serão 

tratados no próximo tópico. 
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3.5.5 Sistemas avaliativos 

Como forma de contextualizar a ênfase dada aos sistemas avaliativos das escolas, Afonso 

(2009) aponta alguns fatos sociais que poderiam explicar uma maior relevância atribuída a esse 

discurso, quais sejam: 1) a crise da escola agravada pela divulgação de rankings internacionais e a 

busca pela sua inserção nos lugares cimeiros desses rankings; 2) a emergência neoliberal e 

neoconservadora que implicou a criação de mercados e quase-mercados em educação; 3) a 

redução da atuação do Estado como provedor de serviços educativos e aumento de sua atuação 

como controlador da oferta desses serviços; 4) a racionalização de custos e investimentos públicos 

e o incentivo às lógicas de corresponsabilização da sociedade civil e processos de autonomia e 

descentralização gerencial das escolas; 5) o direito à informação por parte dos cidadãos; e a 6) 

aplicação de testes estandardizados. 

No que diz respeito a essa última dimensão de análise do trabalho docente (sistemas 

avaliativos), Mancebo (2007) identificou algumas variáveis presentes nos estudos sobre a temática 

e que abordam sua relação com os sistemas avaliativos. Nesse sentido, as discussões tratam da 

“submissão das instituições e docentes a rigorosos e múltiplos sistemas avaliativos; [...] a 

objetivação da eficiência do professor e sua produtividade em índices e a consequente diferenciação 

dos docentes em função de indicadores de produtividade” (p. 471). 

Aqui é possível resgatar a definição de accountabiblity proposta por Afonso (2010). 

Tratando da aplicação do termo aos modelos recentes de gestão das escolas portuguesas o autor, 

apesar de considerar o termo polissêmico e denso, define-o como um processo integrado de 

avaliação, prestação de contas e responsabilização. Segundo o autor, 

“A avaliação surge como condição necessária para a prestação de contas, sendo que esta, por 
sua vez, implica fornecer e disponibilizar informações e dar justificações sobre as decisões e os 
actos praticados [...]. Finalmente, a imputação de responsabilidades e a imposição de sanções 
[...] traduzem uma outra importante característica dos sistemas ou modelos de accountability” 
(p. 22). 

Esse modelo ou sistema, de acordo com Afonso (2009), pode envolver avaliação do 

desempenho docente; avaliação institucional das escolas; exames nacionais e a publicação de 

rankings. Em se tratando da atuação docente, o autor acredita que a competição que passa a existir 

entre as escolas para que possam estar presentes nos rankings interfere e pressiona o trabalho do 

professor, de maneira que este irá desenvolver suas atividades tomando por base a imagem da 
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escola e a sua própria imagem, ou seja, o professor irá desempenhar seu trabalho priorizando 

aquilo que será alvo de avaliação posterior. 

Afonso (2009) adverte, contudo, que tal sistema deve estar referendado por valores como 

“a justiça, a transparência, o direito à informação, a participação, a cidadania” (p. 16), e não ser 

associado a perspectivas instrumentais e gestionárias, com foco apenas no caráter punitivo da 

avaliação, tampouco, ser reduzido ao uso de instrumentos de controle centralizados no Estado. 

Com objetivo de discutir as variáveis apontadas por Mancebo (2007) e Afonso (2009), 

parte-se para uma explanação acerca de cada uma delas. Quanto à atividade de pesquisa, sob a 

responsabilidade dos professores, por exemplo, é possível perceber uma avaliação com foco na 

produtividade realizada pelos órgãos de fomento à produção científica, visto que a nomenclatura 

utilizada para o indicador de avaliação é “produção docente”, como se o produto do trabalho do 

professor fosse a publicação de artigos, livros etc. Esses órgãos partem de uma perspectiva 

instrumental ao submeter seus recursos para pesquisas e estudos ao interesse do capital.  

Como forma de ilustrar esse cenário na Europa, Lima (2010c) já resgatava expressões 

como “capitalismo acadêmico” e “investigador empreendedor”. Ambos os termos, segundo o autor, 

representariam um ambiente de concorrência entre os docentes que, por sua vez, procurariam 

responder, funcionalmente, aos novos problemas sociais, reduzindo sua atuação à “prestação de 

serviços  subordinados às agendas de Estado, dos sectores privados e de toda a sorte de 

financiadores” (p. 63). 

Nesse caso, os professores têm seu trabalho mensurado pela sua inserção na pós-

graduação; pela quantidade de publicações; e por valores monetários que ele consegue agregar ao 

seu salário e à própria instituição (Bosi, 2007). Essa circunstância leva a uma diferenciação entre 

os docentes que estimulam a formação de uma “elite” estabelecida a partir do desempenho 

alcançando nos escores da produtividade acadêmica. 

De forma semelhante, mas, tomando por base o contexto inglês, Lima (2010c) menciona a 

criação de rankings por área científica e a alocação seletiva de recursos financeiros a partir da 

“avaliação de indicadores bibliométricos e índices de citação, avaliação de impactos na economia e 

na sociedade” (p. 69). Essa avaliação, segundo o autor, teria por base indicadores quantitativos 

para a “produção docente” como, teses, relatórios, pareceres, estudos, consultorias, entre outros. 

Rigor, originalidade e significância, de acordo com Lima (2010c), seriam as dimensões centrais 

dessa avaliação. 
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Segundo Bosi (2007), esse cenário tem implicado a rotina do trabalho do professor que, 

submetido a um novo padrão de produtividade, percebe uma concentração dos meios de produção 

acadêmicos, como laboratórios e equipamentos, para determinadas áreas de estudos (professores) 

que conseguem transformar ciência e tecnologia em recursos para a instituição. 

O contexto do trabalho docente na pós-graduação não é diferente daquele percebido na 

pesquisa. Especificamente na pós-graduação lato sensu, Bosi (2007) afirma que o trabalho docente 

tem sido utilizado para melhorar as condições de trabalho, pela compra de equipamentos, ou 

mesmo, a reforma de áreas físicas, assim como para recompor os salários dos docentes. De acordo 

com o autor, isso é possível porque elas não são oferecidas à sociedade de forma gratuita, mas 

vendidas por intermédio de fundações de apoio ligadas às instituições de ensino. Também fazem 

parte do leque de produtos/serviços a serem vendidos pelas fundações às consultorias; ofertas de 

cursos in loco e o desenvolvimento de protótipos que acabam por transformar o trabalho docente, 

que, antes, seria caracterizado como extensão universitária, em algo mercantilizado, no qual o 

professor transforma-se em um captador de recursos extraorçamentários (Bosi, 2007). 

Nessas circunstâncias, segundo Bosi (2007), o docente parece acreditar que 

“o seu desempenho é excepcional, fruto de algum tipo de genialidade que o distingue de seus 
pares. Em essência, geralmente passa despercebido que sua suposta genialidade é eleita por 
critérios definidos pelos interesses do mercado e que, ela mesma, é produto da própria 
escassez dos recursos que se tornam alvo de disputa. Por esse processo, surge uma 
identidade docente diferenciada por status e prestígio decorrentes da escassez e do caráter 
mercantil dos recursos para pesquisa” (p. 1516). 

Essa nova lógica de atuação do Estado, agora Estado controlador/avaliador, passa a 

privilegiar a análise do desempenho das pessoas e das instituições e tenta sua legitimação, perante 

a sociedade, pela justificativa de tornar transparente para o público a forma como as instituições 

atuam e utilizam os recursos públicos para a prestação de serviços de qualidade (Santos & Oliveira, 

2009).  

Elliot (2001), por exemplo, afirma que, em uma cultura do desempenho, a qualidade é 

identificada como o resultado da relação entre inputs e outputs. Assim, qualidade é definida em 

função do dinheiro gasto, incorporando características operacionais voltadas à melhor utilização dos 

recursos públicos (inputs); alcance de resultados e modificação da realidade social (outputs). 

Na mesma direção, Ball (2002, p. 4) denuncia que performatividade/desempenhabilidade  

“é uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação que emprega julgamentos, 
comparações e termina se revelando como meio de controle, de desgaste e de mudança. Os 
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desempenhos dos sujeitos individuais e/ou das organizações servem como medida de 
produtividade ou output, ou expõem a qualidade, ou ‘momentos’ de promoção ou inspeção”.  

A principal crítica de Ball (2002) acerca das medições de desempenho está no fato de que 

elas identificam apenas o que há de negativo no trabalho das instituições de ensino e dos 

professores. Dito de outra forma, o que o autor critica é o fato de se explicitar para a comunidade 

educacional e a sociedade não os pontos fortes das atividades desenvolvidas pelas escolas, mas 

apenas as carências que estas apresentam, sem apresentar uma abordagem analítica que vise 

trabalhar as circunstâncias que levaram a tal desempenho. 

Além disso, Ball (2004) ainda lista outros efeitos negativos causados pela cultura de 

performatividade, ao trabalho docente, tais como: aumento das pressões e do estresse emocional; 

do ritmo e da intensificação dos esforços realizados; e das atividades burocráticas, em função do 

número sempre crescente de registros e relatórios. 

Outra característica desse sistema avaliador é a mensuração do desempenho por meio de 

informações precisas (indicadores de desempenho) o que implica dizer que as atividades que não 

possam ser mensuradas por tais indicadores irão perder sua relevância e, consequentemente, 

restringe formas mais flexíveis e diferenciadas de trabalho pedagógico. 

Resumidamente, considera-se que o uso de sistemas avaliativos desempenha seu papel na 

implementação das políticas educacionais contemporâneas, uma vez que facilita o monitoramento 

das instituições educativas por parte do Estado e propicia sua interferência nas culturas da mesma 

e de seus profissionais; com isso, transforma o processo de ensino-aprendizagem em produto, com 

níveis de desempenho e padrões de qualidade (Moreira, 2009). Assim, as instituições e os docentes 

acabam por perder o interesse em planejar e promover atividades que não se relacionem 

diretamente com os indicadores de desempenho, aceitos pelo sistema (Ball, 2010; Elliot, 2001).  

Assim é que, paradoxalmente, o objetivo dos sistemas avaliativos de revelar o desempenho 

das pessoas e das instituições acaba por encobrir fatores relevantes do que acontece no interior das 

escolas. Conclui Santos (2004) que, para esses sistemas, as formas de atuação do professor, e do 

aluno, no que tange ao processo ensino-aprendizagem, são rebaixadas a um segundo plano, em 

função daquilo que foi definido pelos órgãos centrais como indicadores de bom desempenho. E 

Lima (2010c) ainda acrescenta que uma concepção instrumental, tecnicista e prescritiva, por parte 

dos órgãos centrais, não contribuirá a contento para a consolidação de campos de estudos como o 
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das ciências educativas, tampouco para sua função crítica ou mesmo seu impacto social e 

econômico. 

3.6 Articulações entre cultura e trabalho docente 

As três categorias propostas por Torres (2013) para a análise das dimensões culturais 

contribuem, de forma especial, para o estudo da articulação entre a cultura e o trabalho docente. A 

categoria denominada de cultura escolar, caracteriza-se por ser deduzida do nível macro e 

apresenta, predominantemente, uma perspectiva integradora em relação à cultura, isto é, tem uma 

relação de submissão às políticas educativas propostas pelos órgãos centrais do governo, cujos 

valores centrais deveriam ser compartilhados pelos membros de um número significativo de 

organizações, como o caso das instituições que fazem parte de Rede Federal de Educação 

Profissional. Nessas instituições, a possibilidade da construção de uma identidade coletiva vinculada 

à cultura escolar proveniente dos órgãos gestores centrais é maior, uma vez que se torna mais 

presente a possibilidade de as pessoas e de os grupos pensarem do ponto de vista do “nós”. 

Também tende a ser, nesse contexto, que práticas ditas preocupadas como o trabalho do professor 

são adotadas de forma mais ampla, tais como a democratização da gestão escolar e a possibilidade 

de participação nas decisões da instituição; a atribuição ao professor de maiores responsabilidades 

pelo desempenho da escola; a atribuição de mérito aos docentes com melhor desempenho na 

execução de suas funções, entre outras.  

A categoria cultura organizacional escolar está presente no nível meso de análise 

organizacional e, diferentemente da cultura escolar, apresenta características associadas à 

perspectiva da diferenciação. Dessa forma, essa categoria é marcada pela inconsistência entre os 

valores explicitados e as decisões e práticas efetivadas. Tal categoria pode ser observada em 

organizações que, procurando manter ou conquistar uma cultura compartilhada, anunciam políticas 

e programas propostos pelos órgãos gestores centrais, entretanto podem não os levar a efeito. Essa 

situação, marcada pelas contradições entre o modo de gestão prescrito e o modo de gestão real 

(Chanlat, 1996), não fornece uma base sólida para a formação de um sentimento de confiança 

recíproco, tampouco oferece um ambiente propício para o florescimento de identidades coletivas. 

Desse modo, a preocupação com as práticas de trabalho, às vezes, mostra-se inconsistente e os 

trabalhadores identificam que há muito discurso e pouca prática em relação à constituição de um 

bom ambiente para trabalhar, gerando, muitas vezes, um elevado grau de insatisfação no trabalho. 
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A terceira categoria, denominada de cultura organizacional de escola, com frequência 

assume o lugar central no nível micro de análise organizacional, ou seja, essa categoria aborda as 

diferentes culturas docentes que podem existir no interior da organização educativa. Pertinente às 

diferentes culturas, pode-se dizer que, nessa categoria, prevalece a perspectiva da fragmentação 

quando se fala em análise da cultura, caracterizada pela ambiguidade, e pouco há de pressupostos 

básicos compartilhados. Isso quer dizer que diferentes indivíduos e grupos, no caso docentes, 

“passam” pela organização, com valores e linguagens próprias, o que acaba por reforçar as suas 

identidades individuais, e limitar a construção de uma identidade coletiva ligada à organização. 

Nesse contexto, os diferentes grupos existentes dentro da organização, a forma como eles lidam 

com a tecnologia, os espaços onde atuam e os ambientes sociais dos quais fazem parte também 

constituem variáveis determinantes a incidir na definição de estratégias voltadas à melhoria das 

condições de trabalho dos professores.  

No intuito de melhor ilustrar essas relações, apresenta-se a figura 4, a seguir: 

 

Figura 4 - Matriz de análise Cultura x Trabalho Docente 

Fonte: Elaborada a partir de Torres (2013) e Mancebo (2007). 

Acredita-se, portanto, que as alterações concernentes ao trabalho docente são influenciadas 

diretamente por políticas educativas e estratégias de gestão, impostas pela gestão central do 
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sistema educativo, ao mesmo tempo que também sofre influência da forma como cada organização 

educativa interpreta tais políticas e estratégias de gestão, assim como depende dos processos de 

construção de identidades, no caso em estudo, dos professores que trabalham nessas escolas. 

Observa-se, enfim, que as articulações apresentadas entre as três categorias propostas por Torres 

(2013) e as dimensões do trabalho docente identificadas por Mancebo (2007) podem ser úteis para 

a descoberta de como as alterações, no ambiente e na cultura do IFRN, reconfiguram-se e 

interferem no trabalho dos docentes mediante a política de expansão da educação profissional no 

Brasil. 
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O objetivo deste capítulo é apresentar e fundamentar as opções metodológicas para o 

estudo das dimensões estruturantes da cultura organizacional do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e suas consequências para o trabalho docente 

na instituição, a partir da expansão da Rede de Educação Profissional, proposta em 2008, e que 

teve início com a transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet’s) em 

Institutos Federais de Educação (IFs). 

A primeira seção deste capítulo tenta resgatar as principais opções metodológicas 

empregadas aos estudos da cultura organizacional e ao trabalho docente com vistas a justificar e 

fundamentar as escolhas realizadas para execução do presente estudo. A segunda seção do 

capítulo aborda o delineamento da pesquisa. Nela, se expõe como foi delimitado o enfoque da 

pesquisa, o trabalho de campo, o método e os tipos de pesquisa utilizadas para a sua realização. 

Em seguida, estrutura-se o capítulo em outras duas seções. Na terceira seção, discorre-se acerca 

dos procedimentos utilizados para a coleta dos dados, com ênfase para o uso do inquérito por 

questionário e da pesquisa documental. Ainda, nesta seção, discute-se o procedimento para a 

escolha da amostra dos professores respondentes do inquérito, assim como os documentos a 

serem analisados. Por fim, na última seção, abordam-se as técnicas utilizadas para análise dos 

dados. 

Mediante esse percurso, traçaram-se pontos de análise que possibilitaram um melhor 

entendimento de como, pelas normativas oriundas das políticas de expansão da educação 

profissional, centradas na produtividade, se reconfigura a cultura organizacional e, 

consequentemente, o trabalho do professor.  

4.1 Opções metodológicas dos estudos da cultura organizacional e do trabalho docente 

Os estudos sobre a problemática da cultura organizacional têm utilizado tanto metodologias 

qualitativas como quantitativas, assim como vem aumentando o número de pesquisas que adotam 

estratégias diversas para a coleta de dados (Ferreira & Assmar, 2004). Assim, há trabalhos 

abordando aspectos da cultura organizacional que, segundo os autores, são passíveis de 

quantificação (Hofstede, 2003; Deal & Kennedy, 1982), caracterizando-se pelo emprego de 

instrumentos de coleta de dados estandardizados, preocupados em coletar dados que sejam 

consistentemente verificados e replicados por outros estudiosos, assim como submetidos a diversas 

análises estatísticas. No que tange à perspectiva epistemológica, esses estudos empregam uma 
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visão objetivista/positivista da realidade social, uma vez que a consideram uma estrutura concreta e 

mensurável, compreendida a partir de termos semelhantes, bem definidos e generalizáveis. 

Ademais, há trabalhos de enfoque eminentemente qualitativo, abordando aspectos da 

cultura nas organizações, voltados à abordagem de aspectos mais descritivos, e que envolvem a 

coleta de dados específicos, pautados em apreciações e experiências participadas indiretamente ao 

pesquisador e, na maioria das vezes, não comparáveis a outras circunstâncias ou contextos, os 

quais se prestam a análises interpretativas (Martin & Frost, 2001; Meyerson & Martin, 1987). 

Depreende-se, portanto, que a abordagem metodológica mais apropriada à investigação da 

cultura, no contexto organizacional, irá depender do enfoque teórico-epistemológico do pesquisador, 

o qual influencia na escolha das manifestações culturais a serem examinadas. 

Entre as abordagens qualitativas mais usadas no estudo da cultura, no contexto 

organizacional, sobressai o método etnográfico (Malinowski, 1978). O método etnográfico, 

proveniente da antropologia e sociologia, utiliza-se de observações participantes, complementadas 

por entrevistas, com o objetivo de descrever, em profundidade, as particularidades do fenômeno 

cultural.  

De outra forma, as metodologias quantitativas para o estudo da cultura organizacional, 

empregam, predominantemente, instrumentos como o inquérito por questionário e a entrevista 

estruturada. A utilização dessas técnicas implica a adoção dos seguintes procedimentos:  

“clarificação dos elementos culturais a serem investigados; identificação a priori das categorias 
e dimensões nas quais esses elementos se diferenciam, a qual deverá se respaldar em 
modelos teóricos e pesquisas anteriores; definição das unidades organizacionais, 
departamentais ou funcionais em que a pesquisa será realizada; avaliação das características 
psicométricas dos instrumentos (precisão e validade); aplicação dos questionários em um 
número representativo de respondentes” (Ferreira & Assmar, 2004, pp. 7-8).  

Mais recentemente, contudo, percebe-se uma convergência no uso técnicas de recolha de 

dados quantitativos e qualitativos, o que implica a adoção de um método que seja capaz de permitir 

o uso de diversificados instrumentos. Nesse sentido, Rousseau (1990) defende que a análise 

quantitativa de dados qualitativos permite uma exploração mais rigorosa de atributos que se 

mostram inadequados a uma avaliação por meio de instrumentos padronizados. Ou, de outra 

forma, a análise interpretativa de dados coletados, por meio de questionários, possibilita uma 

melhor compreensão dos padrões culturais.  
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Tem-se, portanto, que, no início, o estudo sobre a cultura no contexto organizacional foi 

dominado por trabalhos com uma perspectiva funcionalista, de ontologia realista e epistemologia 

positivista (Barney, 1986; Denison, 1990; Wilkins & Ouchi, 1983). Posteriormente, os trabalhos 

interpretativistas, de epistemologia antipositivista passam a apresentar outra orientação, que 

entende as organizações como espaços caracterizados pela heterogeneidade e fragmentação 

(Meek, 1988; Riad, 2005; Sackmann, 1992). 

A esse respeito, Torres (2004) apresentou tendências metodológicas internacionais relativas 

à problemática da cultura organizacional. A autora aponta alguns contornos teórico-metodológicos, 

presentes nos estudos sobre a cultura organizacional, com destaque para a perspectiva integradora 

e que estaria correlacionada com impacto que as políticas de feição neoliberal causariam nas 

reformas do sistema educativo. Ainda segundo a autora, essa perspectiva estaria presente, 

principalmente, nos estudos efetivados em organizações educativas de ensino não superior que, por 

sua vez, tomariam por base metodologias predominantemente quantitativas. No entanto, de 

maneira geral, a autora descreve um cenário metodológico da cultura organizacional em contexto 

escolar com uma orientação mais qualitativa das investigações empíricas e utilizando-se de mais de 

duas técnicas de recolha dos dados, sendo o inquérito por questionário o instrumento mais 

utilizado. 	

No que diz respeito aos estudos sobre o trabalho docente e suas respectivas opções 

metodológicas, parte-se de levantamento realizado por Caldas (2010). Nesse levantamento, a 

autora pretendia “exarar as principais tendências de pesquisa observadas nos estudos sobre o 

trabalho docente, indexadas nos últimos 20 anos, buscando avaliar sinteticamente o estado da 

discussão, os temas mais abordados e as metodologias empregadas” (p. 354), analisando, para 

tanto, periódicos brasileiros; anais das Reuniões Anuais dos Grupos de Trabalho da Anped 

(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação); um banco de teses e 

dissertações e, ainda, uma base de dados latino-americana. 

Com base nesse arcabouço, Caldas (2010) identificou que os estudos acerca do trabalho 

docente, até então publicados, eram, predominantemente, qualitativos, com uso de técnicas de 

recolha de dados, tais como: entrevista, observação e análise documental. Os métodos mais 

utilizados foram o estudo de caso, a pesquisa etnográfica e a pesquisa ação. Instrumentos de coleta 

de dados de cunho quantitativo também foram utilizados, mas com o objetivo de complementar as 
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análises qualitativas. Como instrumento quantitativo, sobressai o questionário, com os dados 

analisados mediante testes estatísticos e da análise de variância. 

Assim, o presente trabalho fará uso de uma abordagem predominantemente qualitativa, 

que decorre do processo de construção teórica que foi iniciado em capítulos anteriores. Ao mesmo 

tempo, em nível técnico e operacional, se fará uso do inquérito por questionário, técnica largamente 

utilizada nos estudos sobre cultura organizacional e trabalho docente, e da pesquisa documental, 

também presente na literatura sobre as temáticas. 

4.2 Caracterização da pesquisa 

A partir do objetivo deste trabalho, que é analisar a forma como o ambiente e a cultura da 

organização estão a reconfigurar-se e a interferir na realização do trabalho dos docentes do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte mediante a proposta de 

expansão da educação profissional no Brasil, optou-se pela adoção de uma metodologia 

predominantemente qualitativa, com recurso ao método do estudo de caso e às técnicas do 

inquérito por questionário e pesquisa documental. 

A metodologia utilizada no presente trabalho, portanto, do ponto de vista da sistemática e 

da forma de abordagem do problema, é de natureza predominantemente qualitativa, tendo em vista 

que objetiva traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, visando reduzir a 

distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação (Van Maanen, 

1979).  

Com a intenção de justificar tal orientação metodológica, apresenta-se o pensamento de 

Fleury (1987), a qual afirma que não são muitos os autores que defendem o uso de metodologias 

quantitativas para o estudo da cultura nas organizações. Além disso, aponta como técnicas a serem 

utilizadas pelos estudos da cultura organizacional a pesquisa em documentos e o inquérito por 

questionário, entre outras. Cenário semelhante, conforme colocado por Caldas (2010), se apresenta 

para a temática do trabalho docente. 

Assim, a abordagem qualitativa aqui utilizada está voltada para o aprofundamento e 

compreensão da realidade social vivenciada pelo IFRN, e utiliza-se das quatro bases teóricas 

definidas por Flick (2009), quais sejam: 1) a realidade enquanto construção social de significados; 

2) ênfase no caráter processual e na reflexão; 3) observação da realidade objetiva por meio de 
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significados subjetivos; 4) o ponto de partida da pesquisa é a apreciação do processo de construção 

da realidade social por meio do caráter comunicativo dessa realidade. 

Busca-se, dessa forma, compreender os significados que determinado cenário, no caso, a 

proposta de expansão da educação profissional, assume para os atores da investigação 

(professores), ressaltando a importância da interação simbólica e da cultura para a compreensão da 

organização (Bogdan & Bicklen, 1994). 

Acredita-se, pois, numa perspectiva epistemológica, ter-se adotado de uma abordagem 

interpretativa que parte do pressuposto de que a realidade não existe de forma determinística, ou 

seja, o conhecimento sobre a realidade não pode ser obtido a partir de sua observação direta, 

porque os fenômenos sociais e seus significados são construídos pelos sujeitos nas suas interações 

cotidianas, enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. Dito de 

outra forma, Stake (1999), argumenta que, seguindo a suposição da investigação qualitativa, a 

realidade não pode ser descoberta, mas sim interpretada e construída.  

Stake (1999), acerca das formas de conhecer a realidade, reconhece o estudo de caso 

como método a ser utilizado. Para o autor, esse método tem um caráter predominantemente 

interpretativista, não determinista e, por consequência, qualitativo, o que assegura relação com a 

posição epistemológica aqui assumida. 

Com base na afirmação de Stake (1999, p. 236), de que o “Estudo de caso não é uma 

escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser estudado”, o presente estudo procura 

focalizar um fenômeno particular (relações entre cultura e trabalho docente), levando em conta seu 

contexto (IFRN) e suas múltiplas dimensões (macro, meso e micro). Assim sendo, parte-se do 

aspecto unitário, isto é, a organização, mas sem perder de vista a necessidade da análise situada e 

em profundidade, que pode levar a novas descobertas ou à confirmação de teorias. 

Almeida e Pinto (1982) consideram que o método tem uma relação de interioridade com as 

práticas de investigação, representando certo nível de controle formal sobre a maneira como a 

pesquisa é desenvolvida. Fazendo referência a Greenwood (1965), os autores distinguem três 

métodos fundamentais, entre eles, o estudo de caso. Esse método é caracterizado pela 

multiplicidade das facetas a explorar na análise da unidade de investigação, e pela grande 

quantidade de material informativo recolhido sobre a unidade de análise, resultante da utilização de 

diferentes técnicas (Almeida & Pinto, 1982). 
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Quanto ao método de pesquisa, a investigação caracteriza-se como um estudo de caso, 

tratando de trabalho que focaliza acontecimentos contemporâneos reais e não envolve controle ou 

manipulação de eventos (Yin, 2001). Ou ainda, nas palavras de Greenwood (1965): 

“O método de estudo de casos consiste no exame intensivo, tanto em amplitude como em 
profundidade, e utilizando todas as técnicas disponíveis, de uma amostra particular, 
seleccionada de acordo com determinado objectivo (ou, no máximo, de um certo número de 
unidades de amostragem), de um fenómeno social, ordenando os dados resultantes por forma 
a preservar o carácter unitário da amostra, tudo isto com a finalidade última de obter uma 
ampla compreensão do fenómeno na sua totalidade.” (p. 331). 

Coerente com o objetivo do estudo de caso de promover “generalizações naturalísticas” 

(Stake, 1999), a escolha do caso pautou-se pelos propósitos de entendimento do mesmo e de 

maximização do aprendizado, e não pela busca de um caso que represente outros.  

Visando tipificar o estudo de caso ora desenvolvido, recorreu-se a Stake (1999) e Bogdan e 

Biklen (1994). Com base em tipologia proposta pelo primeiro autor, a presente pesquisa pode ser 

considerada, quanto a sua finalidade de investigação, um estudo de caso intrínseco, no qual o 

investigador busca uma melhor compreensão de um caso particular (IFRN) que contém, em si 

mesmo, o interesse da investigação, isto é, quando o estudo não visa à formulação de “leis 

universais”, mas a compreensão do caráter multifacetado de um objeto específico. É valido informar 

que a escolha do IFRN, como alvo do estudo, não se deu apenas por conveniência, mas a partir do 

interesse institucional expresso no protocolo de cooperação firmado com a UMinho.  

De outra forma, consoante tipologia proposta por Bogdan e Biklen (1994), este estudo pode 

ser tipificado, quanto ao objeto de investigação, como um estudo de caso único (IFRN), e com 

caráter situacional, pois estuda um acontecimento (transformações na cultura e no trabalho docente 

a partir da expansão da educação profissional) na perspectiva de quem dele participou (docentes). 

Ressalta-se, contudo, que tipologias distintas podem ser elaboradas a partir da utilização de outros 

parâmetros.  

Assim, apresenta-se, a seguir, conforme figura 5, o esquema teórico para desenvolvimento 

do caso em estudo: 
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 Figura 5 - Esquema teórico para desenvolvimento do caso em estudo 

Fonte: Adaptado de Lima, Antunes, Mendonça Neto e Peleias (2012) e elaborado, inicialmente, a partir de Yin (2001) e 

Stake (1999). 
 

Relacionando o esquema anterior ao presente estudo, é possível discriminar os momentos 

da seguinte forma: 

Formulação do problema: De que forma o ambiente e a cultura da organização está a reconfigurar-

se e a interferir na realização do trabalho dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) mediante a proposta de expansão da educação 

profissional no Brasil? 

Definição da unidade caso: Estudo de caso intrínseco (Stake, 1999) no IFRN. 

Determinação do número de casos: Estudo de caso único (Bogdan & Bicklen, 1994), com 

professores de dois campi da organização estudada. 

Elaboração do protocolo17: Atendendo recomendação de Yin (2001), buscou-se documentar e 

organizar os dados, de forma a atribuir maior clareza ao processo de realização do estudo. Sendo 

assim, é possível descrever os seguintes passos seguidos nesse estudo: 

                                                
 
17 O protocolo aqui apresentado serve apenas para ilustrar e informar o leitor sobre os passos seguidos ao longo da pesquisa pois, 
baseado em entendimento de Stake (1999), acredita-se que o estudo de caso qualitativo deve presar pela intuição e conhecimento 
do pesquisador acerca da realidade que está sendo estudada, não devendo ser limitado por protocolos previamente definidos.  
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1. Revisão teórica e estabelecimento das dimensões de análise. 

2. Definição das representações (campi) da unidade caso (IFRN).  

3. Obtenção da carta da anuência do IFRN para realizar a pesquisa.  

4. Definição das fontes de evidências (inquérito por questionário e pesquisa 
documental).  

5. Realização do pré-teste dos instrumentos de coleta de dados.  

6. Delineamento das variáveis propostas para o questionário e para a análise 
documental. 

7. Armazenamento das respostas obtidas dos sujeitos da pesquisa e extraídas dos 
documentos.  

8. Definição das técnicas de análise de dados apropriadas à pesquisa.  

9. Análise, interpretação e discussão dos resultados (triangulação).  

10. Elaboração do relatório final.  

Coleta de dados: Administração de inquérito por questionário aos docentes e levantamento dos 

documentos que delineiam a forma de atuação docente na instituição, atendendo recomendação de 

Yin (2001) e Stake (1999), que afirmam que levantar dados por meio de procedimentos múltiplos é 

importante para atribuir qualidade aos resultados obtidos. 

Validade do construto: utilizar-se de procedimentos técnico-operacionais adequados para os 

conceitos em estudo (Yin, 2001).  

Confiabilidade: documentar e demonstrar os procedimentos seguidos pelo estudo, para que sejam 

passíveis de replicação em outros contextos (Yin, 2001). 

Triangulação dos dados: Análise quantitativa do inquérito por questionário por meio do software 

estatístico IBM SPSS Statistics, versão 19, IBM SPSS AMOS, versão 22, e análise de conteúdo 

aplicada aos documentos. Stake (1999) e Eisenhardt (1989) assumem a triangulação, na análise 

dos dados, como uma forma de confirmação dos resultados a partir do levantamento de dados e 

baseado em instrumentos diversos, visando obter uma convergência de informações, o que remete 

para a validade do construto definida por Yin (2001). 

Preparação do relatório: Discussão dos resultados encontrados e tentativa de estabelecer relações 

com a literatura. 

Validade externa: equivale, nas palavras de Stake (1999) à “generalização naturalística”, isto é, a 

busca por expressar os resultados por meio de uma análise suficientemente descritiva para que os 
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leitores possam vislumbrar as situações e chegar a conclusões, que podem ser diferentes daquelas 

obtidas pelo investigador.  

Ao tratar de algumas definições e entendimentos atribuídos ao estudo de caso, fez-se uso 

de autores que, embora estejam vinculados a paradigmas metodológicos diferentes, casos de Yin 

(2001) e Stake (1999), identificados com o pós-positivismo e com o construcionismo social, 

respectivamente, apresentam algumas convergências no que diz respeito a sua definição e 

complexidade. O presente estudo assume, porém, uma postura próxima daquela defendida por 

Stake (1999), principalmente quanto à generalização dos resultados.      

Tratando, portanto, de um estudo de caso, pode dizer que a unidade de observação 

(Greenwood, 1965) da pesquisa é a organização; e a unidade de análise, a relação entre trabalho 

docente e cultura organizacional. A perspectiva temporal é seccional, com avaliação longitudinal 

(Greenwood, 1965), que consiste em investigar fenômenos ocorridos ao longo de um período – 

processo –, porém, com dados coletados em um determinado momento. 

Os procedimentos necessários à obtenção de dados envolveram a combinação de formas 

múltiplas de coleta, o que, normalmente, ocorre em estudos de caso (Eisenhardt, 1989), que, por 

sua vez, se caracterizam pela capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências que 

ilustre a multiplicidade de aspectos que caracterizam o caso (Yin, 2001). Assim, recorreu-se ao 

inquérito por questionário e a pesquisa documental, que são fontes de evidências para estudos de 

caso, mencionadas por ambos os autores citados nesse parágrafo. 

Acerca das técnicas utilizadas para obtenção dos dados, segundo Neves (1996), embora se 

possam utilizar ferramentas de natureza quantitativas e qualitativas, enquanto associados a 

diferentes visões da realidade, não se pode afirmar que se oponham ou que se excluam 

mutuamente, enquanto instrumentos de coleta de dados. Jick (1979), por exemplo, chama a 

combinação de ferramentas quantitativas e qualitativas de triangulação. O pensamento de Jick se 

assemelha aquele colocado por Campbell e Fiske (1959) que propuseram, para essa situação, a 

denominação “validação convergente”. 

Outros autores, como Creswell (2007), Yin (2001) e Flick (2009), no contexto da 

triangulação da coleta de dados, mencionam a relevância do uso, de maneira complementar, de 

fontes de informação de ordem quantitativa, por parte do estudo de caso, já que esse é um método 

abrangente e que pode incluir fontes de evidências diversas. 
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Também Triviños (1987) destaca a triangulação como uma estratégia para a coleta dos 

dados. De acordo com o autor, essa estratégia tem por objetivo básico abranger a máxima 

amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo, partindo do princípio de que 

seria impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social. Neves (1996) é outro autor a 

destacar que a triangulação pode estabelecer ligações entre descobertas obtidas por diferentes 

fontes, ilustrá-las e torná-las mais compreensíveis; assim como pode também conduzir a paradoxos, 

dando uma nova direção aos problemas a serem pesquisados. 

Como benefícios ao emprego da triangulação como uma estratégia para a coleta dos dados 

quantitativos e qualitativos, Duffy (1987, p. 131) cita cinco fatores: 1) possibilidade de realizar o 

controle dos desvios, através da ferramenta quantitativa, com compreensão da perspectiva dos 

agentes envolvidos no fenômeno, pela estratégia qualitativa; 2) possibilidade de agregar a 

identificação de variáveis específicas, pela ferramenta quantitativa, com uma visão global do 

fenômeno, por meio da estratégia qualitativa; 3) possibilidade de completar um conjunto de fatos e 

causas associados à ferramenta quantitativa com uma visão de natureza dinâmica da realidade; 4) 

possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições controladas com dados obtidos 

dentro do contexto natural da sua ocorrência; e, por fim, 5) possibilidade de reafirmar a validade e 

confiabilidade das descobertas pelo emprego de técnicas diversificadas. 

Assim, adotando sequência indicada por Triviños (1987) para aplicação da triangulação, na 

fase de coleta dos dados, tem-se a determinação dos sujeitos estudados: docentes; e a 

especificação de seus locais de atuação: campi Mossoró e Natal-Central. O interesse de estudo 

volta-se, então, para os processos e produtos centrados no sujeito (nível micro); para os elementos 

produzidos pela organização na qual o sujeito está inserido e sua interferência no desempenho 

deste último (nível meso) e, por fim, para os processos e produtos originados pela estrutura 

socioeconômica e cultural do macro-organismo social no qual está inserido o sujeito (nível macro).  

No primeiro aspecto (processos e produtos centrados no sujeito), o trabalho em questão 

enfatizou os processos e produtos elaborados pelo pesquisador, isto é, averíguam-se as percepções 

dos sujeitos, no presente caso, por meio do inquérito por questionário. No segundo aspecto 

(elementos produzidos pelo meio) utilizou-se da consulta a documentos; instrumentos legais e 

oficiais. Na terceira perspectiva tentou-se estabelecer uma relação entre os interesses das ações 

governamentais e os interesses da organização escolar em estudo, assim como de seus docentes, 

conforme quadro 16, a seguir. 
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Quadro 16 - Técnica de triangulação de dados 
 

TÉCNICA DA 
TRIANGULAÇÃO 

ASPECTO ESTUDADO FONTE ANALISADA FONTE CONSULTADA 

Processos e produtos 
centrados no sujeito 

Pelo pesquisador Questionário 

Elementos produzidos pelo 
meio 

Documentos 
Pesquisa documental Instrumentos legais 

Instrumentos oficiais 

Processos e produtos 
originados pela estrutura 
socioeconômica e cultural 
do macro-organismo social 

Relações de produção 
Questionário e pesquisa 

documental 

Fonte: Elaborado a partir de Triviños (1987). 
 

Além disso, na esteira dos predicados do estudo de caso qualitativo, a presente pesquisa é 

caracterizada por apresentar uma perspectiva exploratório-descritiva em relação aos seus objetivos, 

uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo explícito 

(Greenwood, 1965) e, ao mesmo tempo, descrever as características de determinada população ou 

fenômeno (Gil, 1991).  

As próximas seções deste capítulo descrevem às fases da investigação qualitativa, conforme 

postas por Ludke e André (1986). As autoras, apesar de salientarem a investigação qualitativa como 

uma atividade criativa e flexível à postura epistemológica do investigador, distinguem três fases para 

o estudo de caso qualitativo, ou referências para a sua condução. Apoiando-se nessas referências, 

buscou-se associá-las ao desenvolvimento desta pesquisa. A primeira “fase” é a exploratória. Nesse 

momento foram estabelecidas as dimensões teóricas iniciais do estudo; procurou-se a autorização 

formal do IFRN para realização da pesquisa; foram definidos os campi (Mossoró e Natal-Central) 

que fariam parte do estudo e, por fim, foram definidos os instrumentos iniciais de coleta de dados, 

conforme pode ser visto na seção 3 deste capítulo. A fase de coleta dos dados iniciou-se com a 

pesquisa documental e foi finalizada com a administração do inquérito por questionário, ambas as 

técnicas descritas na seção 4 deste capítulo. Finalmente, a fase de análise sistemática dos dados 

fez uso de técnicas estatísticas e da análise de conteúdo, conforme será visto na seção 5 deste 

capítulo. Assim, para a fase exploratória da pesquisa, verificou-se a necessidade de mostrar, 

primeiramente, como foi feita a abordagem aos sujeitos da pesquisa. 



Capítulo IV – Opções metodológicas 
 

 230 

4.3 Sujeitos da pesquisa 

Para a aplicação dos instrumentos de coleta de dados intencionou-se, inicialmente, realizar 

um censo junto aos professores dos campi Mossoró e Natal-Central do IFRN, ou seja, administrar o 

inquérito por questionário aos 418 docentes dos dois campi. Todavia, pressupunham-se certas 

ausências nas respostas dadas ao questionário, por motivos diversos, como viagens, licença 

médica, cessão do profissional para trabalhar em outra organização pública ou mesmo o não desejo 

de responder ao questionário, entre outros motivos.  

Para o cálculo da amostra mínima de sujeitos, utilizou-se a fórmula proposta por Cochran 

(1977, pp. 72-78), demonstrada a seguir, a qual resulta numa necessidade de se conseguir, pelo 

menos, 205 sujeitos para uma população de 418 docentes. Trabalhou-se com uma expectativa de 

erro de 5% que, para a área de ciências sociais, é um percentual aceitável, segundo Gil (1994). Do 

ponto de vista estatístico, isso assegura uma boa representatividade da amostra obtida e, 

consequentemente, a confiabilidade dos resultados. 
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N = população,  
n = amostra  
E = erro 

 

Assim, do conjunto de elementos que possuem determinadas características (universo da 

pesquisa) foi extraído um subconjunto por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características do conjunto principal (amostra) (Gil, 1994). A comparação entre o universo e o 

número de respondentes em cada campi está demonstrada na tabela 1 que segue. 

Tabela 1 - Distribuição do universo e dos entrevistados por lotação 

Lotação 
Absoluto 

% 
Universo % Respondentes 

Natal-Central 330 79 176 83 
Mossoró 88 21 37 17 
Total 418 100 213 100 

Fonte: Sistema Unificado de Administração Pública (2015) e Dados provenientes de inquérito por questionário 
administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de 
outubro de 2015 a março de 2016. 
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Para o alcance desses quantitativos, utilizou-se de uma amostragem aleatória simples, na 

qual foi atribuída a cada elemento da população a mesma chance de participar da pesquisa, 

conforme propõe Gil (1994).  

Tendo em vista a utilização, neste estudo, de técnicas estatísticas de análise, como é o caso 

da análise fatorial, da modelagem de equações estruturais e da análise de regressão linear múltipla, 

para composição do valor da amostra mínima, consideraram-se, também, recomendações 

estatísticas que estabelecem um número mínimo de respondentes por parâmetro estimado. 

No que se refere ao tamanho da amostra, o pesquisador dificilmente realiza uma análise 

fatorial com uma amostra com menos de 50 casos (sujeitos) e, de preferência, o tamanho da 

amostra deve ser maior ou igual a 100. Como regra geral, o mínimo é ter, pelo menos, cinco vezes 

mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas (Hair Jr., Anderson, Tatham, & 

Black, 2005). Nesse caso, o presente estudo trabalhou com 36 variáveis iniciais para o construto 

Trabalho Docente e outras 43 variáveis iniciais para o construto Cultura Organizacional, e uma 

amostra mínima de 205 respondentes. 

Os dados coletados pela pesquisa documental foram utilizados para a contextualização da 

situação em estudo e complementação e/ou validação das informações, coletadas através do 

inquérito por questionário. 

4.4 Procedimentos para a coleta de dados 

A presente pesquisa foi realizada mediante autorização prévia do IFRN, através de 

documento constante no apêndice 1. Somente após tal autorização, estava-se apto a ser iniciada a 

recolha dos dados, a partir de outubro de 2015, com contatos iniciais com os professores. 

Os dados da presente pesquisa foram produzidos com os seguintes instrumentos: 

1. Inquérito por Questionário  

2. Pesquisa Documental 

O inquérito por questionário foi utilizado como forma de oferecer um caráter mais extensivo 

para a recolha dos dados. A pesquisa documental, por sua vez, servia como auxiliar de partida para 

uma abordagem mais qualitativa dos dados e, ao mesmo tempo, oferecia maior detalhamento dos 

dados recolhidos.  
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4.4.1 Pré-teste do questionário 

É válido ressaltar que, antes da administração, o questionário foi validado, em forma e 

conteúdo, por meio da realização de pré-teste. Segundo Marconi e Lakatos (1996) ou Goode e Hatt 

(1979), tal artifício revela-se indispensável na medida em que permite verificar, a priori, se as 

questões elaboradas são compreensíveis, se a duração prevista para a resposta do questionário é 

adequada e se a sequência das questões está bem delineada. Nesse pré-teste, foi trabalhado um 

questionário elaborado a partir das categorias analíticas de cultura, proposta por Torres (2013) e as 

dimensões do trabalho docente, propostas por Mancebo (2007). 

Assim, antes de ser testado, o questionário foi submetido à professora orientadora dessa 

pesquisa e a outros professores com experiência na área. Logo depois, ele foi administrado junto a 

50 docentes que trabalhavam, no momento da coleta de dados do estudo piloto, em campi 

diferentes daqueles que foram alvos da pesquisa. Foram sujeitos que, por meio de convites 

eletrônicos, dispuseram-se a colaborar com a pesquisa. Houve retorno de 26 respostas.  

A importância dessa etapa prende-se ao fato de tentar garantir homogeneidade de 

interpretação das questões formuladas, bem como clareza e objetividade do instrumento, fatores 

intervenientes na fidedignidade das respostas. O estudo piloto serviu para, preliminarmente, testar a 

fidedignidade do instrumento de pesquisa, sabendo-se que fidedignidade é a falta de erro em um 

conjunto de medidas, e que erro significa a variabilidade, as flutuações das medidas, não devidas 

ao que quer que esteja sendo medido. Assim, quando um conjunto de medidas tem tal 

variabilidade, não é fidedigno (Kerlinger, 1980). 

Esse erro pode ocorrer quando se trabalha com sentimentos e atitudes. A investigação pode 

ficar contaminada por fatores subjetivos, racionalizações, projeções, desinteresse do respondente 

pela pesquisa, o que ocasiona respostas ambíguas e desconexas e resulta em erro. Outro fator 

observado foi a escala utilizada que, embora numérica, possui, em seus diversos graus, o teor 

subjetivo distinto para cada um dos respondentes; consequentemente, nem sempre respostas 

iguais refletem julgamentos iguais. Assim toda medida tem um componente verdadeiro e um de 

erro, erro esse avaliado pela fidedignidade do instrumento (Selltiz et al., 1987, p. 4). 

A confiabilidade do instrumento no estudo piloto foi verificada pela análise da congruência e 

da homogeneidade interna, pelo método do coeficiente alfa de Cronbach (Hair Jr. et al., 2005). 

Considera-se, segundo Hair Jr. et al. (2005), que a fidedignidade ideal do coeficiente alfa é um (1); 

os valores maiores ou iguais a 0,70 significam que existem coerência e compensação de erros entre 
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os diferentes escores e itens, podendo ser agregados para análise estatística. Os valores abaixo de 

0,70 já não possuem a mesma consistência, e as questões devem ser revisadas para se tornar 

mais claras e compreensíveis. Após essa análise, todas as variáveis que tiveram um coeficiente alfa 

menor que 0,7 foram submetidas a uma análise correlacional para a localização do item que 

demonstre incoerência em relação aos outros, possibilitando a sua exclusão ou reformulação. 

Assim, o questionário utilizado pelo presente estudo, que contava inicialmente com 55 

questões referentes ao construto Trabalho Docente e 59 questões relativas ao construto Cultura 

Organizacional, após a aplicação do pré-teste, passou a contar com 36 e 43 questões, 

respectivamente, mensuradas por meio de uma escala de intensidade intervalar equivalente aos 

itens da escala de Likert, com valores rotulados de 1 (discordo totalmente) até 10 (concordo 

totalmente). A opção por uma escala de 10 pontos se deu como forma de buscar uma maior 

variabilidade das respostas e, assim, não distorcer as análises estatísticas. 

Com base no referencial teórico, nas respostas obtidas no estudo piloto e nas observações 

específicas feitas, levantando pontos vulneráveis a erros de interpretações divergentes, foram 

realizadas as alterações finais, e constituído o questionário definitivo da pesquisa (Apêndice 2).    

4.4.1.1 Variáveis do estudo quantitativo 

As variáveis desse estudo foram formuladas tendo, como referência, as investigações 

revisadas no referencial teórico e estão relacionadas aos objetivos do estudo. Assim, nesta seção, 

apresentam-se tais variáveis, suas definições e seus indicadores operacionais, os quais também 

tiveram sua origem na revisão da literatura. 

Objetivando manter uma única forma de interpretação dos termos ao longo do estudo, 

adotaram-se as seguintes definições: 

Variável latente, Dimensão ou Fator: grupo de variáveis que definem uma determinada 

classe da Cultura Organizacional ou do Trabalho Docente. 

Variável observada: determinado item que serve de comparação, julgamento ou 

apreciação da Cultura Organizacional ou do Trabalho Docente, sendo presente nas 

questões contidas no questionário. 

Indicador: aspecto operacional das variáveis observadas. 

Na sequência, são apresentados dois quadros (Quadros 17 e 18) contendo as variáveis e os 

indicadores dos construtos em estudo.  
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Quadro 17 - Variáveis estudadas sobre o trabalho docente 
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Quadro 18 - Categorias analíticas da cultura 
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4.4.2 Administração do questionário 

A parte quantitativa do estudo contemplou o uso de questionário estruturado, formado por 

questões fechadas, medidas por meio de escalas do tipo Likert de dez pontos. A ordem dessas 

questões seguiu uma sequência definida por sorteio. O objetivo foi evitar possíveis vieses que 

ocorrem pelo fato de o respondente, normalmente, dar maior atenção às primeiras questões do 

instrumento. 

A opção pelo uso de questionário como um dos instrumentos de coleta de dados se deu, 

basicamente, pelo fato de ele se adequar aos objetivos propostos pelo estudo e poder ser aplicado, 

simultaneamente, a um número elevado de pessoas, gerar respostas passíveis de serem 

comparadas e assegurar certa uniformidade de uma situação de mensuração com outra (Selltiz et 

al., 1987). 

Definido o instrumento, passou-se à fase da coleta e levantamento de dados junto aos 

sujeitos desta pesquisa: 418 docentes que trabalhavam, no momento da coleta de dados, nos 

campi Mossoró e Natal-Central do IFRN.  

O questionário foi administrado de forma on-line mediante ferramenta de formulários 

disponibilizado pela empresa Google. Um link com o endereço on-line do questionário foi enviado 

para o e-mail institucional dos docentes e o seu retorno foi aguardado por quatro meses 

(outubro/2015 a fevereiro/2016). Durante esse período, semanalmente, era enviado um lembrete 

de resposta aos professores. Após dois meses do início da administração do questionário, recorreu-

se, de maneira paralela, à administração presencial do inquérito, com o objetivo de imprimir mais 

celeridade ao retorno dos questionários. 

Após o retorno dos questionários necessários à análise dos dados, foi procedida a uma 

verificação crítica das respostas de forma a eliminar os questionários que não atendessem aos 

requisitos básicos de completude das informações. Nesse momento, foram descartados seis 

questionários. 

4.4.3 Pesquisa documental 

A pesquisa documental é definida por Gil (1991) como aquela que é elaborada a partir de 

materiais que não receberam tratamento analítico. Nesse cenário, são considerados documentos 

“quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação” (Phillips, 1974, p. 

187). Como vantagens desse tipo de pesquisa, quando aplicada na área de educação, Ludke e 
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André (1986) citam o fato de os documentos caracterizarem uma fonte estável no tempo e rica, 

podendo servir de base para diferentes estudos. As autoras ainda mencionam o fato de os 

documentos contribuírem com evidências, capazes de ajudar a fundamentar as afirmações dos 

pesquisadores ou complementar informações obtidas mediante outras técnicas, uma vez que 

expressam informações contextualizadas acerca de determinado período, como é o caso do estudo 

aqui proposto. 

No que diz respeito ao tipo de documentos a serem analisados no presente estudo, optou-

se pela escolha de documentos do tipo oficial (Ludke & André, 1986), emitidos externamente à 

instituição, como as leis e decretos, e do tipo técnico (Ludke & André, 1986), emitidos internamente 

à instituição, como os relatórios de gestão, as portarias e as resoluções.  

No presente estudo, a pesquisa documental focou em alguns documentos prioritariamente, 

enquanto outros foram consultados de forma secundária e complementar. Esses documentos 

tratavam das atividades dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico e foram analisados 

levando em consideração categorias previamente definidas a partir da literatura. Os documentos 

analisados de forma mais detalhada foram (Quadro 19):  

Quadro 19 - Principais documentos analisados 
 

 Documento Ano Categoria 

Documentos Oficiais 

Termo de Acordo de 
Metas e Compromissos 

2008 Criação dos Institutos Federais (IFs) 

Lei n°. 11.892 2008 Institui a Rede Federal de Educação 
Profissional e cria os Institutos Federais 

Decreto n°. 1.590 1995 Jornada de trabalho dos servidores  

Decreto n°. 6.095 2007 Diretrizes para o processo de constituição dos 
Institutos Federais 

Decreto n°. 6.986 2009 Processo de escolha de dirigentes  

Decreto n°. 7.312 2010 Banco de professor-equivalente  

Decreto n°. 8.260 2014 Banco de professor-equivalente  

Lei n°. 11.784 2008 Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 

Lei n°. 11.738 2008 Piso salarial nacional para os professores 

Lei n°. 12.677 2012 Cargos efetivos, cargos de direção e funções 
gratificadas  

Lei n°. 12.772 2012 Plano de Carreiras e Cargos  

Lei n°. 12.863 2013 Plano de Carreiras e Cargos 

Tabelas de remuneração 
dos servidores públicos 
federais 

 Remuneração 
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 Documento Ano Categoria 

Documentos Técnicos 

Orientação Normativa 
n°. 02 

2009 Carga-horária docente 

Deliberação n°. 03 2009 Remanejamento 

Estatuto 2009 Estatuto 

Resolução n°. 15 2010 Regimento Geral 

Nota Técnica n°. 04 2010 Administração de pessoal relativa aos 
professores substitutos 

Resolução n°. 01 2010 Remanejamento 

Orientação Normativa 
n°. 01 

2010 Pagamento e benefícios, por motivo de 
remanejamento interno 

Resolução n°. 67 2011 Capacitação 

Resolução n°. 38 2012 Projeto Político Pedagógico 

Resolução n°. 03 2013 Relatório de gestão 2012 

Resolução n°. 06 2014 Avaliação de Desempenho Docente 

Resolução n°. 07 2014 Remanejamento 

Resolução n°. 05 2014 Carga Horária Docente 

Resolução n°. 04 2014 Relatório de gestão 2013 

Resolução n°. 01 2015 Curso Superior de Formação Pedagógica de 
Docentes  

Resolução n°. 04 2015 Relatório de gestão 2014 

Edital n°. 08 2015 Processo Seletivo para o Curso de Formação 
Pedagógica de Docentes  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Flick (2009) considera que os documentos são constituídos por uma combinação de duas 

dimensões: a autoria, isto é, quem os produziu visando a algum objetivo; e o acesso aos 

documentos, ou o tipo de uso que será dado aos mesmos, o que também inclui a definição sobre a 

quem está destinado o acesso aos dados contidos no documento. No caso dos documentos aqui 

identificados, sabe-se que eles foram produzidos pelo Governo Federal e pelo próprio IFRN, sendo 

que, nesse segundo caso, há fatores intervenientes oriundos também de normativas externas 

(Ministério da Educação). Um desses fatores é o número de alunos estabelecidos pelo Ministério da 

Educação para cada professor do ensino básico técnico e tecnológico. Cada Instituto deverá 

apresentar uma relação de 20 alunos por professor e isso impõe aos gestores um condicionamento 

para o número de aulas e atinge várias outras atividades relacionadas aos professores. Essas 

questões permearão a análise desses documentos no próximo capítulo. 
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4.5 Forma de análise dos dados 

De acordo com Eisenhardt (1989), o processo de análise dos dados é o cerne da realização 

de um estudo de caso qualitativo. Para o autor, a análise deve ser iniciada por uma descrição 

detalhada do processo, objetivando um conhecimento minucioso do caso. Eisenhardt (1989) sugere 

que a análise pode partir da divisão dos dados conforme suas fontes, de maneira que o pesquisador 

encontre insights baseado em diferentes fontes de evidências, indo além de suas concepções 

iniciais. Creswell (2007) ainda argumenta que a análise dos dados pode ser holística ou sobre um 

aspecto específico do caso, e, no estudo aqui realizado, o foco está sobre os aspectos da cultura 

organizacional e do trabalho docente.  

Por fim, para a realização de uma análise de dados qualificada, Yin (2001) recomenda que 

tal análise deve: estar baseada em todas as evidências; abranger todas as principais interpretações 

concorrentes; referir-se aos aspectos mais expressivos do caso; e utilizar o conhecimento prévio de 

investigador.  

Considerando que o objetivo geral do presente estudo consiste em analisar a forma como o 

ambiente e a cultura do IFRN estão sendo reconfigurados e interferindo na realização do trabalho 

dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

mediante a proposta de expansão da educação profissional no Brasil, foram utilizadas as seguintes 

formas de análise dos dados.  

4.5.1 Dados recolhidos pelo inquérito por questionário 

O tratamento estatístico dos dados foi feito mediante codificação e tabulação por meio do 

pacote estatístico IBM SPSS Statistics, versão 19, e do IBM SPSS AMOS, versão 22, softwares com 

utilização já disseminada entre as ciências sociais.  

Digitados os dados, ocorreu a sua conferência, seguida de correção e de nova conferência. 

Na sequência, ocorreu a transformação das questões com conotação invertida, invertendo-se a 

escala.  Procedeu-se, então, à análise de dados ausentes e de valores extremos, com base na 

substituição dos dados ausentes pela média, ao cálculo da distância Mahalanobis e à elaboração de 

gráficos boxplot. Ademais, foram verificados os pressupostos da análise multivariada pela avaliação 

da normalidade, da linearidade, da multicolinearidade, da singularidade e da homocesdaticidade. 

Foi realizado, ainda, o teste de análise da congruência e homogeneidade interna do método 

pelo coeficiente alfa de Cronbach. Esse teste visa avaliar a fidedignidade do instrumento, devendo 
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ser refeito sempre que a amostra avaliada for trocada, pois não existe fidedignidade intrínseca do 

instrumento e o grau de confiabilidade resultante para um determinado grupo pode receber 

influência de vários fatores (Hair Jr. et al., 2005). Considerou-se, também, necessário verificar a 

existência da consistência dos escores das variáveis e dimensões de Cultura Organizacional e de 

Trabalho Docente, a fim de avaliar a possibilidade de agregação das questões para efeito de análise 

estatística, de modo que a análise estatística e as conclusões foram realizadas e fundamentadas 

somente em nível das dimensões de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente, que obtiveram 

nível satisfatório de fidedignidade.  

Após a análise da confiabilidade das variáveis, procedeu-se à análise da validade dos 

construtos por meio de quatro componentes: validade de face, validade nomológica, validade 

convergente e validade discriminante. Verificadas as validades dos construtos, o próximo passo foi o 

exame dos índices de ajustamento do modelo de equações estruturais (absolutos e incrementais). 

Outro ponto que merece destaque refere-se ao uso de escalas tipo Likert, que assumem o 

nível de mensuração intervalar contínuo. O uso dessas escalas ainda é polêmico. Enquanto a 

corrente mais convencional atribui pouca ênfase a questões desse teor, ou tem um posicionamento 

totalmente contra seu uso (Castro, 1977; Siegel, 1975), há um grupo de pesquisadores das áreas 

da sociologia, psicologia, marketing e recursos humanos que apoiam o seu uso (Kerlinger, 1980; 

Machado, Cunha, & Amboni, 1990). Parece ser insignificante a perda na exatidão, assim como 

parecem existir ganhos consideráveis na interpretabilidade, se dados ordinais forem tratados como 

dados intervalares (Malhotra, 2005). 

Apoiando-se nessa última visão e, associando o grau de consistência interna do instrumento 

(agregação das questões em nível das dimensões de Cultura Organizacional e de Trabalho 

Docente), tamanho da amostra trabalhada e objetivos do estudo, foram empregadas técnicas usuais 

de estatística descritiva (média, mediana e desvio padrão) e outros testes disponíveis nos pacotes 

estatísticos utilizados. Cada variável observada foi medida somente uma vez, de maneira direta, 

devido à extensão do questionário. 

Após a tabulação, procedeu-se à aplicação de técnicas de análise multivariada, tais como a 

análise fatorial exploratória, a qual permite a verificação das relações entre as variáveis dentro de 

dimensões latentes; modelagem de equações estruturais, que visa estimar uma série de relações 

de dependência inter-relacionadas simultaneamente, isto é, buscou encontrar uma relação razoável 

entre as variáveis latentes de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente; e, também, a análise 
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de regressão linear múltipla, que estabeleceu uma relação entre as variáveis do perfil 

socioprofissional dos docentes e as variáveis latentes encontradas pela análise fatorial. Já para a 

análise da confiabilidade, foram calculados os coeficientes alfa de Cronbach (a) das variáveis 

latentes obtidas, considerando, como ponto de corte, valores de alfa iguais ou superiores a 0,70 

(Hair Jr. et al., 2005). 

Finalmente, com o intuito de obter uma caracterização geral das variáveis investigadas, a 

pesquisa contemplou o cálculo de distribuição de frequências, assim como medidas de tendência 

central e de variabilidade.  

4.5.2 Dados recolhidos pela pesquisa documental 

A análise dos documentos e foi realizada de forma contextualizada e dialética. As 

informações recolhidas por essa via atuaram com o intuito de contextualizar e complementar ou 

aprofundar a análise dos dados coletados por meio do questionário. 

Assim, seguindo recomendação de Greenwood (1965), foi aplicada aos documentos 

consultados a análise de conteúdo, com técnica do tipo categorial temática. A análise de conteúdo, 

conforme Bardin (1977), se presta ao estudo dos valores, crenças e tendências e ao desvendar das 

ideologias que podem existir nos dispositivos legais e que, em um olhar simples, não são 

percebidos com a devida clareza. Ainda segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa, por meio do uso de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens. 

A técnica de análise por temas, por sua vez, consiste em isolar temas de um texto e extrair 

as partes utilizáveis, de acordo com o problema pesquisado, utilizando-se de critérios de 

classificação semânticos (Bardin, 1977). 

A análise de conteúdo aqui utilizada, foi desenvolvida em três etapas: A primeira etapa 

consistiu na pré-análise, ou na organização do material que se pretende analisar. Nessa etapa, foi 

feita uma leitura flutuante dos documentos em análise, com o objetivo de especificar o campo no 

qual o pesquisador deveria fixar sua atenção.  

Em seguida, partiu-se para a descrição analítica, cujos dados brutos foram trabalhados para 

que se tornassem significativos e válidos. Para a consecução dessa etapa, recorreu-se à definição 

de Unidades de Registro (UR) e Unidades de Contexto (UC). A unidade de registro representa a 
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decomposição do conjunto da informação que está sendo analisada e pode ser uma palavra, um 

personagem, um tema. O tema, segundo Bardin (1977) e Minayo (1994), é uma das unidades de 

registro mais utilizadas por aqueles que empregam a análise de conteúdo. Já a unidade de contexto 

serve como forma de compreensão da unidade de registro, e corresponde ao segmento da 

mensagem, cujas dimensões são superiores à unidade de registro.  

Nessa etapa, foram realizadas a categorização das variáveis em estudo, a partir do modelo 

teórico apresentado pelo presente trabalho. A palavra “categoria”, inserida nesse contexto, 

pressupõe elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Nesse 

sentido, segundo Minayo (1994), trabalhar com categorias significa agrupar elementos, ideias ou 

expressões em torno de um conceito. Seguindo sugestão dessa mesma autora, as categorias, para 

o presente estudo, foram estabelecidas antes do trabalho de campo, na fase exploratória da 

pesquisa, e com base na literatura sobre o tema, bem como nas variáveis latentes, provenientes da 

análise dos dados coletados mediante o inquérito por questionário.  

Na definição das categorias, buscou-se atender sugestão de Selltiz et al. (1987) quanto ao 

atendimento de princípios de classificação para o estabelecimento de conjuntos de categorias. 

Primeiro, se procurou fazer com que o conjunto de categorias fosse estabelecido a partir de um 

único princípio de classificação. Depois, intencionou-se atribuir às categorias um caráter exaustivo, 

para não limitar a inserção de unidades de análise. Ao final, tentou-se atribuir às categorias um 

caráter mutuamente excludente, de maneira que uma mesma unidade de análise não pudesse ser 

incluída em mais de uma categoria. 

Assim, na etapa de interpretação inferencial, foram realizadas reflexões e relações com 

base nos materiais empíricos, presentes na pesquisa. Nesse caso, a partir das interações entre os 

dados coletados de diferentes formas, buscou-se desvendar o conteúdo latente presente nos 

documentos. 

A análise dos dados foi baseada na discussão teórica acerca das dimensões relativas aos 

temas tratados no presente estudo, quais sejam: Cultura Organizacional e Trabalho Docente. Na 

categorização das respostas obtidas, foram adotados elementos constitutivos, utilizados como 

indicadores de tais teorias no contexto organizacional do IFRN, conforme grelhas de análise, 

apresentadas nos quadros 20 e 21:  
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Quadro 20 - Grelha de análise documental – Trabalho docente 
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Quadro 21 - Grelha de análise documental – Cultura Organizacional 
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Importa considerar que, no quadro 21, referente à grelha de análise da Cultura 

Organizacional, não está contemplada a categoria analítica “Cultura Organizacional de Escola”, já 

que trata de variáveis inerentes às subculturas dos docentes, isto é, o nível micro de análise, o qual, 

dificilmente, poderá ser observado a partir da análise de documentos governamentais ou 

institucionais. 

Assim, no que diz respeito à intervenção empírica, o estudo em pauta está estruturado 

conforme quadro 22 de amarração metodológica a seguir: 

Quadro 22 - Amarração metodológica 
 

OBJETIVOS FORMA DE ANÁLISE DOS DADOS 

GERAL  
Analisar a forma como o ambiente e a cultura da 
organização estão a reconfigurar-se e a interferir na 
realização do trabalho dos docentes do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte mediante a proposta de expansão da 
educação profissional no Brasil. 

Análise fatorial, Modelagem de equações estruturais, 
Regressão linear múltipla e Análise de conteúdo.  

ESPECÍFICOS  
Compreender a dimensão cultural que envolve o 
ambiente de trabalho dos docentes do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte. 

Análise fatorial, Regressão linear múltipla e Análise de 
conteúdo. 

Analisar a forma de realização do trabalho dos 
docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Análise fatorial, Regressão linear múltipla e Análise de 
conteúdo. 

Identificar as relações entre as manifestações da 
cultura organizacional e a realização do trabalho 
docente. 

Modelagem de equações estruturais. 

Refletir acerca do impacto da expansão da rede de 
educação profissional na cultura organizacional e na 
forma de realização do trabalho dos professores. 

Análise de conteúdo aplicada aos documentos 
pesquisados. 

Fonte: Elaborado pelo autor.   

Por fim, justifica-se a utilização das técnicas de recolha de dados, então escolhidas, e suas 

respectivas formas de tratamento dos dados, a partir de uma perspectiva epistemológica presente 

no estudo, assim como do modelo teórico de análise adotado como referencial. Fez-se escolha por 

uma metodologia predominantemente qualitativa, por se considerar que a realidade organizacional 

é um fenômeno estabelecido socialmente, constituído, sobretudo, de aspectos subjetivos, apenas 

revelados por meio de análises interpretativas.  

Discutindo a pesquisa qualitativa, Morgan e Smircich (1980), criticam o emprego das 

metodologias derivadas das ciências naturais como base para as ciências sociais, destacando a 
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revalorização das metodologias qualitativas. De maneira semelhante, Torres (2004) também 

salienta que as metodologias mais utilizadas nos estudos da cultura organizacional em contexto 

escolar são de natureza, predominantemente, qualitativa. A autora, ainda menciona que o inquérito 

por questionário seria uma opção a considerar. Conclui-se, pois, que o uso de uma metodologia 

predominantemente qualitativa é adequado à presente pesquisa, a partir do foco de análise e das 

preferências teórico-epistemológicas, então assumidas. 
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Neste capítulo será apresentada a forma como os dados foram construídos para o presente 

estudo; para tanto, serão descritas as análises multivariadas, assim como será exposto o modelo de 

análise a que se chegou após a implementação das técnicas multivariadas. 

Seguindo as recomendações de Hair Jr. et al. (2005), as análises foram iniciadas a partir do 

uso da Análise Fatorial Exploratória (AFE), frequentemente empregada em estágios mais iniciais da 

pesquisa, objetivando, apenas, obter um maior conhecimento acerca dos dados coletados. Nesse 

momento, o que se pretendia era estabelecer uma relação entre as variáveis sugeridas pela 

literatura, buscando possíveis correlações entre elas e, em seguida, gerar variáveis independentes 

e/ou dependentes, utilizando-as, posteriormente, na modelagem de equações estruturais. 

Antes da utilização da AFE, faz-se necessária, contudo, uma verificação dos dados 

coletados, conforme se vê a seguir. Logo depois, procedeu-se aos estágios da análise fatorial, 

conforme quadro 23 a seguir: 

Quadro 23 - Estágios da análise fatorial 
 

Procedimento O que foi observado 

Verificar a adequabilidade da base de dados Tamanho da amostra: 213 
Razão entre o número de casos e a quantidade de 
variáveis: Cultura (5); Trabalho Docente (6) 

Determinar a técnica de extração Extração: Análise dos componentes principais. 
Decidir o tipo de rotação dos fatores Rotação ortogonal Varimax. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em seguida, será efetivada a análise dos dados ausentes como pressuposto relevante para 

a análise da AFE. 

5.1 Análise dos dados ausentes: o tratamento dado à ausência de resposta 

Segundo Hair Jr. et al. (2005), dados ausentes podem ser definidos como uma informação 

não disponível a respeito de uma pessoa (ou caso) sobre a qual outras informações estão 

disponíveis, seja porque as informações não foram fornecidas pelos respondentes, seja por causa 

de erros de digitação. Como estratégia para lidar com os dados ausentes, a presente pesquisa 

optou pelo critério de substituição dos dados ausentes pela média, conforme possibilidade colocada 

pelo autor citado anteriormente. 

A exclusão de dados ausentes, contudo, pode gerar vieses quando não precedida da análise 

de sua aleatoriedade. Autores como Tabachnick e Fidell (1989) destacam que tal análise pode ser 

dispensada quando o percentual de dados ausentes, por variável, for inferior a 5% do total de casos. 
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Nas tabelas disponíveis nos apêndices 3 e 4, é apresentada a distribuição de frequência 

absoluta e relativa dos casos ausentes obtidos para cada indicador; nelas, foi possível observar que, 

comparativamente ao total de casos, todas as variáveis pesquisadas apresentaram percentuais de 

dados ausentes, inferiores a 5%.  

5.2 Análise de dados extremos: a identificação de respostas atípicas  

Procede-se à análise de dados extremos univariados a partir da geração de gráficos boxplot 

(Apêndice 5), quando foram eliminados 10 casos, apresentados como valores extremos, isto é, 

valores maiores que três cumprimentos da caixa (box), com base no percentil de 75%. Desses dez 

casos, oito estavam presentes na resposta da variável “Tenho Orgulho de trabalho no IFRN”.  

Já no que diz respeito aos valores extremos multivariados, eles foram excluídos da análise 

levando em consideração a distância de Mahalanobis (D2), que mede a distância entre cada caso e 

o centro da média do seu conjunto. De acordo com Hair Jr. et al. (2005), essa distância fornece 

propriedades estatísticas que aceitam testes de significância. 

Em relação ao nível de significância, seguindo-se as recomendações de Hair Jr. et al. 

(2005), foi adotado, para fins deste estudo, um nível de 0,001. Já o número de graus de liberdade 

foi definido com base na equação: Graus de liberdade = n – 1, de forma que “n” é o número de 

variáveis utilizadas na pesquisa (79). Assim, estimaram-se 78 graus de liberdade para a presente 

pesquisa. Consultando-se a tabela qui-quadrado para esse nível de segurança e grau de liberdade, o 

valor-limite obtido foi de 122,3. Caso os valores alcançados estejam acima desse limite, a 

observação poderá ser considerada um valor extremo. A tabela disponível no apêndice 6 traz os 

resultados desse teste para os casos remanescentes da exclusão de dados ausentes e valores 

extremos univariados. 

Com base na análise da citada tabela, foram suprimidos quatro casos com valores 

superiores ao valor limite sugerido pela tabela qui-quadrado, resultando uma amostra final de 199 

observações. Assim, com a conclusão da análise dos valores extremos multivariados, teve início a 

segunda etapa da pesquisa: a avaliação das propriedades psicométricas das escalas. Nos itens a 

seguir, são detalhados os procedimentos adotados e resultados obtidos. 

5.3 Reduzindo os vieses: verificação dos pressupostos da análise multivariada  

Considerando a relevância, ao se aplicar técnicas de análise multivariada, do atendimento 

aos pressupostos de normalidade, linearidade, multicolinearidade, singularidade e 
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homocesdaticidade, serão apresentados, neste item, os procedimentos e resultados das verificações 

dos mesmos. 

Segundo Hair Jr. et al. (2005), a suposição mais fundamental em análise multivariada é a 

normalidade, a que se refere à forma de distribuição dos dados para uma variável métrica individual 

e sua correspondência com a distribuição normal, o padrão de referência para métodos estatísticos.  

A tabela disponível no apêndice 7 expõe os resultados do teste Kolmogorov-Smirnov. Com 

base na observação da tabela, verifica-se que nenhuma das variáveis pesquisadas para a temática 

Trabalho Docente apresentou uma distribuição normal, uma vez que todas tiveram nível de 

significância de 0,001, o que é um indicativo de rejeição da hipótese nula, que diz que a variável 

estudada segue distribuição Normal. No entanto, por considerar que esse tipo de teste é muito 

conservador, utilizou-se a análise visual dos gráficos para atestar a normalidade dos dados para fins 

de aplicação da análise fatorial. Ou seja, para a suposição de normalidade das variáveis estatísticas 

procedeu-se à inspeção visual dos gráficos de probabilidade normal dos resíduos (Apêndice 8), 

conforme recomendação de Hair Jr. et al. (2005, p. 77). 

A análise da linearidade das variáveis foi levada a efeito com base na verificação de 

correlações bivariadas. Sabendo que o coeficiente de correlação varia de -1 (menos um) a 1 (um), 

escores diferentes de 0 (zero) e significativos sugerem a existência de uma relação linear. 

A tabela disponível no apêndice 9 exibe os resultados do teste de linearidade, procedidos 

por meio do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis de Trabalho Docente. 

Verificou-se que 16 variáveis mostraram valores de coeficientes de correlação de Pearson não 

significativos em nível de significância de 0,05. Assim, para se atingir a premissa de linearidade, 

elas foram excluídas do modelo proposto.  

Já a tabela disponível no apêndice 10 exibe os resultados do teste de linearidade, procedido 

por meio do cálculo do coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis de Cultura 

Organizacional. Dessas, 21 apresentaram valores de coeficientes de correlação de Pearson não 

significativos em nível de significância de 0,05. Nesse sentido, para se atingir a premissa de 

linearidade, elas foram excluídas do modelo proposto. 

Partindo para a verificação de outro pressuposto, segundo Tabachnick e Fidell (1989), a 

multicolinearidade e a singularidade são problemas que se manifestam quando as variáveis de uma 

dimensão se encontram excessivamente correlacionadas, isto é, quando apresentam um coeficiente 
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de correlação igual ou superior a 0,90. Havendo multicolinearidade, há alta correlação; ocorrendo 

singularidade, as variáveis são redundantes. 

Para cálculo da multicolinearidade, foi utilizado o teste Collinearity Diagnostics, disponível 

no teste de regressão múltipla, constante no software estatístico utilizado para análise dos dados 

deste estudo (SPSS). Esse recurso agrupa os dados em dimensões definidas a partir do seu 

autovalor. Para cada uma dessas dimensões, é distribuída determinada quantidade de variância 

entre os indicadores que as compõem. Se uma dimensão apresentar dois ou mais indicadores com 

variância superior a 0,50 e seu índice de condição estiver próximo ou for superior a 30, há forte 

indicativo da presença de multicolinearidade, sendo recomendável a retirada da variável.  

Na tabela exposta no apêndice 12, são expostos os escores obtidos para as variáveis de 

Trabalho Docente. Foi possível observar que nenhuma variável de Trabalho Docente apresentou 

dois ou mais valores superiores a 0,50, embora duas variáveis tenham apresentado índices de 

condição superiores a 30. 

Enquanto isso, na tabela disponível no apêndice 13, são expostos os escores obtidos para 

as variáveis de Cultura Organizacional. Nessa tabela, constatou-se que duas variáveis apresentaram 

valores superiores a 0,50 e, ao mesmo tempo, índices de condição superiores a 30. No entanto, 

visando assegurar a premissa de não-multicolinearidade, foi excluída, apenas, uma variável.  A outra 

variável não foi excluída visto que um dos indicadores que mostrou valor superior a 0,5 foi a 

Constante.  

Quanto à análise da singularidade, Tabachnick e Fidell (1989) sugerem que, com exceção 

das técnicas centradas na análise de componentes principais, todas as demais, quando 

processadas em computador, não chegam a nenhum resultado se houver presença de 

singularidade, fazendo com que o software emita mensagens de erro. Nesse sentido, como as 

análises realizadas utilizando o SPSS não apresentaram tais mensagens, acredita-se na inexistência 

de singularidade entre as variáveis constantes no estudo. 

Por fim, com relação à homocedasticidade, Hair Jr. et al. (2005) afirmam que ela se refere 

ao pressuposto de que os resíduos, ou seja, a diferença entre os resultados observados e os 

resultados preditos pelo modelo devem variar uniformemente. Em princípio, a verificação da 

homocedasticidade é recomendada quando se comparam dois ou mais grupos amostrais. Como 

em um primeiro momento, visando à realização da modelagem de equações estruturais, este 
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trabalho considera apenas variáveis contínuas em dados não agrupados, parte-se do entendimento 

de que foi atendido o pressuposto da homocedaticidade. 

Entende-se, ainda, que as suposições críticas da análise fatorial são mais conceituais do 

que estatísticas. Do ponto de vista estatístico, os desvios da normalidade, da homocedasticidade e 

da linearidade devem ser considerados a partir do momento em que elas diminuem as correlações 

observadas. Com relação à multicolinearidade, esta é desejável em parte, pois o objetivo é 

identificar conjuntos de variáveis inter-relacionados (Hair Jr. et al., 2005). 

Verificados os principais pressupostos da análise multivariada, têm-se, a seguir, os 

procedimentos e resultados da análise das propriedades psicométricas das escalas propostas para 

a mensuração dos construtos em estudo: Trabalho Docente e Cultura Organizacional. 

5.4 Alicerce do modelo teórico: análise das propriedades métricas do questionário 

Nesta seção, serão discutidos os procedimentos empregados para verificação da 

confiabilidade, unidimensionalidade e validade de aferição das variáveis de Trabalho Docente e 

Cultura Organizacional. A descrição da aplicação de tais procedimentos com os seus respectivos 

resultados constará nos itens a seguir. 

5.4.1 Análise fatorial exploratória 

Para Hair Jr. et al. (2005), a Análise Fatorial Exploratória (AFE) pode ser utilizada em 

diversas situações; entre elas, os autores destacam que tal análise permite a suposição de que 

todas as variáveis observadas podem ser agrupadas em fatores, de maneira a permitir a verificação 

da unidimensionalidade das variáveis latentes. Um segundo objetivo a ser alcançado pela análise 

fatorial exploratória é constatar se todas as variáveis observadas são, de fato, importantes para o 

estudo.  

De maneira geral, a análise fatorial objetiva encontrar um modo de aglutinar a informação 

contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas variáveis estatísticas 

(fatores), com uma perda mínima de informação. 

Uma forma de verificar a adequação da aplicação da análise fatorial é examinar a matriz de 

correlação. O teste Bartlett de esfericidade é um teste estatístico que analisa a presença de 

correlações entre as variáveis, podendo ser utilizado em tal situação. O teste fornece a 
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probabilidade estatística de que a matriz de correlação tenha correlações significantes entre, pelo 

menos, algumas das variáveis (Hair Jr. et al., 2005). 

Mais uma medida para quantificar o grau de intercorrelações entre as variáveis e a 

adequação da análise fatorial é a medida de adequação da amostra, obtida pelo teste Kaiser-Meier-

Olkin (KMO). Esse índice varia de 0 a 1, alcançando 1 quando cada variável é perfeitamente 

prevista sem erro pelas outras variáveis. A medida pode ser interpretada com as seguintes 

orientações explicitadas no quadro 24, a seguir. 

Quadro 24 - Faixas de aceitação da medida de adequação da amostra 
 

INTERVALO ADEQUAÇÃO DA AMOSTRA 

³ 0,80 Ótimo 
³ 0,70 e < 0,80 Média 
³ 0,60 e < 0,70 Medíocre 
³ 0,50 e < 0,60 Ruim 

< 0,50 Inaceitável 

 Fonte: Hair Jr. et al. (2005). 
 

Visando, ainda, verificar a adequação da aplicação da análise fatorial, é possível analisar os 

valores na matriz anti-imagem, os quais devem ser pequenos. Ademais, também pode-se constatar 

as comunalidades das variáveis observadas. A comunalidade indica quão bem cada variável 

observada é explicada por cada fator extraído. O escore da comunalidade é uma medida para 

conhecer o quanto de variância em dada variável observada é explicada pela solução fatorial. 

Escores de comunalidades elevados indicam que uma grande quantia de variância foi extraída pela 

solução fatorial. Os escores pequenos mostram que uma boa parte da variância de uma variável 

não é explicada pelos fatores, fato este que não aconteceu na amostra do presente estudo.  

Por fim, uma última maneira de se justificar o uso da análise fatorial é a análise da carga 

dos indicadores. Sabe-se que, ao interpretar fatores, é preciso tomar a decisão sobre quais cargas 

fatoriais vale a pena considerar, tendo, para isso, o parâmetro do tamanho da amostra. Com isso, 

observou-se a seguinte tabela 2:  



Capítulo V – Operacionalização do modelo analítico 
 

 259 

Tabela 2 -  Adequação da carga fatorial 
 

CARGA FATORIAL 
TAMANHO NECESSÁRIO DA AMOSTRA PARA 

SIGNIFICÂNCIA* 
0,30 350 
0,35 250 
0,40 200 
0,45 150 
0,50 120 
0,55 100 
0,60 85 
0,65 70 
0,70 60 
0,75 50 

 
* a significância é baseada em um nível de significância de 0,05 (a), um nível de poder de 80% e erros padrão, os quais 
se pressupõem que sejam o dobro dos de coeficientes de correlação convencionais. 
Fonte: Hair Jr. et al. (2005) 
 

Assim, a carga fatorial representante da correlação entre uma variável original e seu fator, 

no presente estudo, foi de 0,4, tendo em vista uma amostragem de 199 casos. 

Após a inspeção da matriz anti-imagem das variáveis de Trabalho Docente (Apêndice 14), 

verificou-se uma adequação da mesma à amostra utilizada, uma vez que o exame de sua diagonal 

principal apresentou valores acima de 0,5. Na sequência, foi feita uma avaliação das 

comunalidades, conforme tabela 3, a seguir; o método empregado foi a análise dos componentes 

principais, conforme sugerido por Hair Jr. et al. (2005).  

Tabela 3 - Comunalidades das variáveis de Trabalho Docente 
 

 
Inicial Extração 

QTD1 1,000 ,692 

QTD2 1,000 ,749 

QTD4 1,000 ,693 

QTD5 1,000 ,509 

QTD8 1,000 ,661 

QTD9 1,000 ,370 

QTD10 1,000 ,548 

QTD11 1,000 ,626 

QTD12 1,000 ,486 

QTD13 1,000 ,572 

QTD15 1,000 ,561 

QTD16 1,000 ,247 

QTD21 1,000 ,445 

QTD22 1,000 ,662 

QTD23 1,000 ,761 
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Inicial Extração 

QTD25 1,000 ,600 

QTD26 1,000 ,581 

QTD29 1,000 ,567 

QTD30 1,000 ,690 

QTD31 1,000 ,539 

Método de Extração: Análise dos 
componentes principais. 

 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 
 

Com base na avaliação da tabela anterior, foram excluídas 11 variáveis que apresentavam 

um valor de extração inferior a 0,6, conforme sugerido por Hair Jr. et al. (2005). Após a exclusão 

dessas variáveis, foi novamente empregada a análise fatorial seguida do procedimento de avaliação 

da matriz anti-imagem e das comunalidades, a partir de uma nova análise estatística envolvendo, 

apenas, as variáveis restantes. Como resultado, verificou-se, mais uma vez, a adequação da 

amostra sugerida pela análise da matriz anti-imagem. Já as comunalidades apontaram para a 

necessidade de exclusão de mais algumas variáveis, conforme tabela 4 a seguir. 

Tabela 4 - Comunalidades das variáveis de Trabalho Docente 
 

  Inicial Extração 
QTD1 1,000 ,688 

QTD2 1,000 ,739 

QTD4 1,000 ,695 

QTD8 1,000 ,624 

QTD11 1,000 ,454 

QTD22 1,000 ,680 

QTD23 1,000 ,737 

QTD25 1,000 ,546 

QTD30 1,000 ,526 

Método de Extração: Análise dos 
componentes principais. 

 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 

Com base na análise da tabela anterior, optou-se pela exclusão de mais duas variáveis. 

Com relação à variável QTD25, mesmo possuindo uma comunalidade relativamente pequena 

(0,546), decidiu-se por mantê-la na pesquisa visto que ela apresenta boa correlação com as 

variáveis QTD22 e QTD23 e sua manutenção colabora para a elevação do KMO (0,739 para 0,782), 
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ao mesmo tempo que, quando retiradas as variáveis QTD11 e QTD30, sua comunalidade aumenta, 

conforme tabela 5 a seguir. 

Tabela 5 - Comunalidades das variáveis de Trabalho Docente (excluídas variáveis) 
 

  Inicial Extração 
QTD1 1,000 ,693 

QTD2 1,000 ,739 

QTD4 1,000 ,698 

QTD8 1,000 ,621 

QTD22 1,000 ,779 

QTD23 1,000 ,807 

QTD25 1,000 ,632 

Método de Extração: Análise dos 
componentes principais. 
 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 

Após essas exclusões, os resultados encontrados pelo estudo, no que diz respeito à 

adequação da amostra à aplicação da análise fatorial, resumem-se na tabela 6 seguinte: 

Tabela 6 - Medida de adequação da amostra para as variáveis de Trabalho Docente 
 

Medida de Adequação da Amostra (KMO) 0,782 
Teste de esfericidade 

de Bartlett 
Chi-quadrado 
aproximado 

591,482 

Graus de liberdade 21 
Significância 0,000 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 

Nesse caso, o teste Barlett mostra que as correlações não-nulas existem em nível de 

significância de 0,0001; e o conjunto de variáveis atende, coletivamente, à base necessária de 

adequação da amostra com um valor de KMO de 0,782.  

Como critério de decisão para o número de fatores a serem extraídos pela análise fatorial, 

optou-se pelo critério da raiz latente, o qual estabelece que os fatores com autovalor superior a 1 

(um) devem ser mantidos e é mais confiável quando o número de variáveis é pequeno. Com o 

emprego desse critério, verificou-se a formação de dois fatores. Os dois fatores extraídos explicavam 

70,98% do total da variância da solução fatorial, conforme tabela 7 a seguir.  
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Tabela 7 - Variância dos fatores de Trabalho Docente 

Componente 
Autovalores Inicial 

Extração do Somatório das 
Cargas ao Quadrado 

Rotação do Somatório das 
Cargas ao Quadrado 

Total 
% de 

Variância 
Cumulativo 

% Total 
% de 

Variância 
Cumulativo 

% Total 
% de 

Variância 
Cumulativo 

% 
1 3,373 48,180 48,180 3,373 48,180 48,180 2,728 38,977 38,977 

2 1,596 22,800 70,980 1,596 22,800 70,980 2,240 32,004 70,980 

3 ,543 7,753 78,733             

4 ,505 7,221 85,954             

5 ,422 6,026 91,980             

6 ,321 4,589 96,569             

7 ,240 3,431 100,000             

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais. 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 

A observação da tabela anterior identifica a formação de sete fatores, sendo que destes, 

apenas, dois apresentam autovalores iniciais superiores a 1. Assim, seguindo recomendação 

proposta por Hair Jr. et al. (2005), serão esses fatores considerados nas análises futuras.  

Destaca-se, ainda, que a tabela 7, ao demonstrar a variância total de cada fator, faz 

perceber que o percentual de variância explicada pelo segundo (22,8%) é menos da metade do 

primeiro (48,18%), o que sugere a possibilidade de se considerar os indicadores numa perspectiva 

unidimensional. Apesar disso, considerando a consistência teórica dos fatores formados, optou-se 

por mantê-los para efeito do presente estudo. 

Esse mesmo número de fatores pode ser percebido no gráfico scree plot a seguir. O gráfico 

scree (Figura 6), segundo Hair Jr. et al. (2005), exibe os autovalores (Eigenvalues) associados a um 

componente ou fator em ordem decrescente versus o número do componente ou fator.  
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Figura 6 - Scree Plot dos fatores de Trabalho Docente 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016.  

 

Para interpretação desses fatores e a consequente escolha da solução fatorial final, foram 

seguidos alguns procedimentos. Primeiro, foi observada a necessidade do uso de métodos 

rotacionais para simplificação da estrutura fatorial, uma vez que é difícil determinar se fatores não 

rotacionados são significativos. Segundo Hair Jr. et al. (2005), na maioria dos casos, a aplicação de 

métodos rotacionais melhora a interpretação da matriz fatorial, reduzindo ambiguidades que 

acompanham soluções de fatores não rotacionados. Ou seja, os fatores rotacionados possuem um 

padrão fatorial mais simples e teoricamente mais significativo, que é conseguido com base na 

redistribuição da variância por todos os fatores e de maneira mais equilibrada.  

Nesse sentido, o método rotacional escolhido foi ortogonal Varimax. As rotações ortogonais 

são utilizadas mais frequentemente porque os procedimentos analíticos para rotações oblíquas não 

são tão bem desenvolvidos e ainda estão sujeitos a controvérsia considerável (Hair Jr. et al., 2005). 

Segundo a tabela 7 anteriormente exposta, em um primeiro momento, o primeiro fator 

respondia por 48% da variância da solução fatorial, estando o segundo fator responsável por cerca 

de 23% da variância da solução fatorial. Após a rotação aplicada à análise fatorial, foi possível 

perceber uma melhor distribuição do percentual de variância explicado por cada fator. Nesse 

segundo momento, o primeiro fator aparece explicando cerca de 39% da variância da solução 

fatorial; e o segundo, cerca de 32%, obtendo, dessa forma, uma solução mais homogênea. 
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Sabendo-se, previamente, que dois fatores explicaram 70,98% de um percentual cumulativo 

da variância total extraída, e que, conforme Hair Jr. et al. (2005), esse percentual para as ciências 

sociais em que as informações, geralmente, são menos precisas, é comum levar a efeito uma 

solução que explique 60% da variância total como satisfatória, considerou-se, pois, conveniente a 

utilização desses dois fatores. 

Na tabela  8, são exibidos os coeficientes das variáveis em cada um dos fatores 

encontrados, antes e após rotação efetuada, que obedeceu ao método Varimax, com normalização 

Kaiser. Vale ressaltar a adoção, como ponto de corte, de cargas fatoriais iguais ou superiores a 

0,40, conforme sugestão de Hair Jr. et al. (2005), considerando o tamanho da amostra. 

Tabela 8 - Fatores extraídos para o construto Trabalho Docente 
 

 

Fatores não 
rotacionados Fatores rotacionados 

  
Componente Componente 

1 2 1 2 
QTD1 ,760 -,340 ,812 ,186 

QTD2 ,741 -,436 ,854 ,098 

QTD4 ,750 -,368 ,820 ,158 

QTD8 ,705 -,352 ,775 ,143 

QTD22 ,633 ,616 ,134 ,872 

QTD23 ,655 ,615 ,152 ,885 

QTD25 ,599 ,523 ,163 ,778 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016.   

O passo sequente foi, então, a nomeação dos fatores, isto é, das variáveis latentes 

formadas a partir do agrupamento das variáveis observadas. Conforme destacado por Hair Jr. et al. 

(2005), as variáveis com cargas fatoriais mais altas foram consideradas mais importantes, ou como 

tendo maior influência sobre o nome do rótulo selecionado para representar uma variável latente 

(fator). Esse rótulo é desenvolvido, intuitivamente, pelo pesquisador, com base na literatura para 

representar a variável latente.  

No quadro 25, a seguir, está resumido o resultado final da análise fatorial exploratória no 

que diz respeito às variáveis de Trabalho Docente, sendo o primeiro fator formado por variáveis 

relacionadas à remuneração recebida pelos professores; e o segundo fator composto por variáveis 

que tratavam de aspectos ligados às condições de trabalho para exercer mais de uma atividade.  
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Quadro 25 - Variáveis observadas do construto Trabalho Docente 
 

FATOR Variáveis observadas 

Remuneração 

Meu salário é justo em comparação aos outros cargos da administração federal 
Meu salário é justo em relação ao que produzo 
Considero adequado o plano de carreira docente para o Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico 
Os docentes do IFRN se sentem valorizados pelo Governo 

Polivalência 

O IFRN oferece as condições necessárias para o professor atuar nos ensinos de nível 
básico, técnico, tecnológico e de pós-graduação 
O IFRN oferece as condições necessárias para o professor atuar no Ensino, na Pesquisa 
e na Extensão 
O IFRN oferece as condições necessárias para o professor atuar em atividades 
administrativas e continuar desenvolvendo as atribuições docentes 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Na sequência, serão apresentadas as discussões acerca da análise exploratória das 

variáveis de Cultura Organizacional. Em relação aos indicadores de Cultura Organizacional, a 

análise fatorial exploratória resultou na formação de três fatores. Prossegue-se, agora, com as 

análises que chegaram a esse resultado. 

Na análise da matriz anti-imagem dos indicadores de Cultura Organizacional não se 

verificou a necessidade de exclusão de nenhum indicador, visto que todas as variáveis observadas 

mostraram medidas de adequação da amostra superiores a 0,87, conforme pode ser observado na 

diagonal principal da matriz. Concomitantemente, as correlações parciais mostraram-se pequenas 

na maior parte dos casos (Apêndice 14). 

Em seguida, procedeu-se à análise das comunalidades que resultou na exclusão das 

variáveis observadas, contendo escores de extração inferiores a 0,6, conforme sugerido por Hair Jr. 

et al. (2005). Para maior objetividade dessa descrição, adianta-se que foram excluídas 10 variáveis 

da solução fatorial apresentando-se, a seguir, somente os resultados da última análise. As variáveis 

restantes estão presentes na tabela 9 a seguir:  
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Tabela 9 - Comunalidades das variáveis de Cultura Organizacional 
 

  Inicial Extração 
QC4 1,000 ,711 

QC5 1,000 ,773 

QC6 1,000 ,603 

QC9 1,000 ,598 

QC12 1,000 ,745 

QC13 1,000 ,788 

QC21 1,000 ,712 

QC23 1,000 ,668 

QC26 1,000 ,700 

QC3 1,000 ,596 

Método de Extração: Análise dos 
Componentes principais. 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Apesar da variável QC3 (O IFRN rege-se por valores e princípios semelhantes aos outros IFs) 

e da variável QC9 (Me identifico com a função social do IFRN) terem apresentado comunalidades 

inferiores a 0,6, optou-se por mantê-las na solução fatorial, uma vez que sua exclusão traria mais 

prejuízo do que ganhos para análises futuras. 

No que tange à adequação do tamanho da amostra à analise fatorial exploratória e à 

ausência de esfericidade, os testes efetuados junto aos indicadores de Cultura Organizacional 

revelaram os resultados, contidos na tabela 10 sequente. 

Tabela 10 - Testes de adequação da amostra para as variáveis de Cultura Organizacional 
 

Medida de Adequação da Amostra (KMO). ,874 

Teste de esfericidade de Bartlett Chi-quadrado 
aproximado 

800,693 

Graus de liberdade 45 

Significância ,000 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Em conformidade com os critérios propostos por Hair Jr. et al. (2005), o valor de KMO 

obtido indica que o tamanho da amostra se situa em um patamar que pode ser caracterizado como 

ótimo. Já em relação à esfericidade, a tabela 10 indica que a significância encontrada no teste de 

Bartlett rejeitou a hipótese nula de que existiriam, na amostra, correlações iguais a 0 (zero). 
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Com relação à variância dos fatores extraídos, tem-se a tabela 11. 

Tabela 11 - Variância dos fatores de Cultura Organizacional 
 

 
Autovalores Inicial 

Extração do Somatório das 
Cargas ao Quadrado 

Rotação do Somatório das 
Cargas ao Quadrado 

Total 
% de 

Variância 
Cumulativo 

% 
Total 

% de 
Variância 

Cumulativo 
% 

Total 
% de 

Variância 
Cumulativo 

% 
1 4,693 46,934 46,934 4,693 46,934 46,934 2,644 26,441 26,441 

2 1,199 11,988 58,922 1,199 11,988 58,922 2,537 25,375 51,816 

3 1,002 10,022 68,944 1,002 10,022 68,944 1,713 17,128 68,944 

4 ,600 6,004 74,948             

5 ,567 5,667 80,615             

6 ,485 4,846 85,461             

7 ,432 4,315 89,776             

8 ,412 4,118 93,894             

9 ,312 3,120 97,014             

10 ,299 2,986 100,000             

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais. 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Observando a tabela 11, percebe-se a formação de três fatores com autovalores superiores 

a 1 (um). Juntos, eles respondem por mais de 68,9% da variância total da solução fatorial. Assim, 

acredita-se que eles devem ser retidos, enquanto os demais fatores serão desconsiderados da 

análise. Esse composto fatorial com três dimensões também pode ser verificado no gráfico scree 

plot a seguir (Figura 7). 

 

Figura 7 - Scree Plot dos fatores de Cultura Organizacional 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016.  
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Definidos os fatores a serem utilizados neste estudo, o passo seguinte foi verificar as cargas 

das variáveis que os compõem, conforme tabela 12 a seguir. 

Tabela 12 - Fatores extraídos para o construto Cultura Organizacional 
 

 

Fatores não 
rotacionados 

Fatores rotacionados 

1 2 3 1 2 3 
QC4 ,666 -,503   ,823     

QC5 ,771 -,418   ,813     

QC6 ,711     ,696     

QC9 ,651   ,375 ,651   ,406 

QC12 ,635 ,503       ,773 

QC13 ,554 ,440 ,536     ,860 

QC21 ,694 ,315 -,363   ,799   

QC23 ,723   -,309   ,750   

QC26 ,743   -,333   ,770   

QC3 ,677   -,335 ,465 ,615   

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais. 

 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Com base na observação da tabela anterior, verifica-se o agrupamento dos indicadores em 

três fatores. Destaca-se, contudo, que assim como ocorrido com os indicadores de Trabalho 

Docente, ao atentar para a tabela 11, que demonstra a variância total de cada fator, constata-se 

que os percentuais de variância explicada pelo segundo (11,988%) e terceiro (10,022%) fatores, 

comparativamente ao primeiro (46,934%), sugerem a possibilidade de levar a efeito os indicadores 

numa perspectiva unidimensional. Apesar disso, com base na consistência teórica dos três fatores 

formados, optou-se por mantê-los para efeito do presente estudo.  

No quadro 26, a seguir, está resumindo o resultado final da análise fatorial exploratória 

concernente aos indicadores de Cultura Organizacional. 

Quadro 26 - Variáveis observadas de Cultura Organizacional 
 

FATOR VARIÁVEIS OBSERVADAS 

Imagem 
organizacional 

O IFRN transmite para a população a imagem de uma Instituição que oferece serviços de 
qualidade (QC4)  

O IFRN desenvolve suas ações considerando sua responsabilidade social junto à sociedade (QC5) 

O IFRN possui uma boa interação com a comunidade externa (empresas; órgãos públicos) (QC6) 
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FATOR VARIÁVEIS OBSERVADAS 

Me identifico com a função social do IFRN (QC9) 

Valores e 
Normas 

No IFRN, todos os servidores são tratados de forma igualitária, imparcial e justa (QC21) 

No IFRN, o processo de ocupação de cargos eletivos é feito de maneira adequada (QC23) 

Os processos de trabalho no IFRN são coerentes, eficazes (QC26) 

O IFRN rege-se por valores e princípios semelhantes aos outros IFs (QC3) 

Rituais 
São regularmente celebrados os êxitos que o IFRN alcança (QC12) 
O IFRN promove momentos especiais de comemorações e atividades sociais e esportivas (QC13) 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Nesse sentido, o primeiro fator engloba os quatro indicadores; o segundo fator foi formado 

por outros quatro indicadores; e o terceiro e último fator foi composto por dois indicadores, com 

ênfase para os dois primeiros, tendo em vista o peso das cargas fatoriais contidas neles. 

5.4.2 Análise da confiabilidade das variáveis 

Concernente à confiabilidade das escalas propostas foi adotado o coeficiente alfa de 

Cronbach, conforme sugestão de Hair Jr. et al. (2005). De maneira complementar, ainda foram 

efetivados cálculos das medidas de confiabilidade composta e da variância média extraída, uma vez 

que, ainda conforme Hair Jr. et al. (2005), esses cálculos são sugeridos pelo fato de aplicar pesos 

padronizados aos itens das escalas, em uma futura análise fatorial confirmatória, a qual utiliza 

equações estruturais para a avaliação. 

Entendendo como valor mais conservador coeficientes alfa de Cronbach iguais ou 

superiores a 0,70, consoante indicação de Hair Jr. et al. (2005), mediante observação das tabelas 

disponíveis no apêndice 15, percebe-se que todos os fatores mostraram coeficiente alpha de 

Cronbach superiores a 0,70. Vale destacar, ainda, que, entre todos os coeficientes obtidos, em 

nenhum ocorreu a situação de que a retirada de algum indicador elevaria o valor do coeficiente. 

Conforme mencionado no início desta seção, considerando a verificação da confiabilidade 

das variáveis latentes extraídas, recorreu-se ao cálculo da confiabilidade composta e da variância 

extraída. Esses cálculos foram empregados visando a uma análise fatorial confirmatória.  

Segundo Hair Jr. et al. (2005), a análise fatorial confirmatória (AFC) compõe um caso 

particular de uma técnica mais abrangente denominada Modelagem de Equações Estruturais 

(MEE), aqui empregada pelo software IBM SPSS Amos, versão 22. Essa técnica, por sua vez, busca 

verificar os relacionamentos existentes entre variáveis observadas e as variáveis latentes. Essas 
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relações são representadas por meio de diagramas de caminho, nos quais as variáveis latentes são 

representadas por elipses e as variáveis observadas por retângulos. 

Para fins deste estudo, a análise fatorial confirmatória ocorreu via matriz de covariâncias e o 

método de estimação adotado foi o da máxima verossimilhança, o qual, segundo Hair Jr. et al. 

(2005) e Fornell e Larcker (1981), permite estimativas mais precisas, em virtude de sua maior 

sensibilidade às violações da normalidade. 

No que tange à interpretação das medidas obtidas para a confiabilidade composta das 

variáveis latentes, seguindo-se a recomendação de Hair Jr. et al. (2005), foram considerados 

aceitáveis valores iguais ou superiores a 0,70. Já, para a variância extraída, considerou-se 

desejáveis valores superiores a 0,50. A seguir, serão revelados os resultados para as medidas de 

confiabilidade composta e da variância extraída das variáveis de Trabalho Docente e Cultura 

Organizacional. 

Visando ao cálculo da confiabilidade composta e da variância extraída para as variáveis de 

Trabalho Docente, têm-se na sequência, na figura 8, os escores padronizados das variáveis 

observadas de Trabalho Docente. Esses escores foram gerados a partir da matriz de covariância, 

utilizada pela análise fatorial confirmatória. 

 
 

Figura 8 -  AFE para as variáveis de Trabalho Docente 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
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O qui-quadrado da AFC anterior foi de 13,157 para 12 graus de liberdade (g.l.). O resultado 

desse teste não foi significante (p=0,358), o que implicaria a não rejeição da hipótese nula de que a 

estimativa de covariância residual é igual a uma matriz composta, apenas, por zeros, sugerindo, 

assim, uma inadequação dos dados ao modelo. Considerou-se, contudo, que esse índice sofre 

impacto negativo quanto maior for a amostra, sendo que, isoladamente, tem pouco valor e é mais 

utilizado na comparação entre modelos e métodos. Desse modo, optou-se por utilizar o qui-

quadrado dividido pelos graus de liberdade (g.l.), com vistas a obter um valor de ajuste ao modelo 

menos sensível ao tamanho da amostra. Para esse índice, considera-se muito bom se o mesmo for 

igual ou inferior a 1, bom entre 1 e 2, sofrível entre 2 e 5 e mau se for superior a 5 (Marôco, 2010). 

Para as variáveis em estudo, esse índice apresentou escore de 1,096, o que implica a adequação 

dos dados ao modelo proposto. 

Obtidas as estimativas padronizadas e constatada a inexistência de discrepâncias relevantes 

como variâncias-erro negativas ou não significativas, estimativas que excedem o valor de 1 (um) e 

erros padronizados elevados, na sequência procurou-se verificar que se tais estimativas eram 

significativas para ser utilizadas nos cálculos das medidas de confiabilidade composta e da variância 

extraída, conforme tabela disponível no apêndice 17. 

Considerando que as estimativas obtidas a partir da análise fatorial confirmatória se 

mostraram significativas em nível de significância estabelecido (0,05), procedeu-se com o cálculo 

das medidas de confiabilidade composta e da variância extraída. Segundo Hair Jr. et al. (2005), a 

confiabilidade composta e a variância extraída para uma variável latente devem ser computadas 

separadamente para cada conjunto de múltiplas variáveis observadas. 

De acordo com a tabela contida no apêndice 16, foi possível constatar que o valor da 

confiabilidade composta do construto e a variância extraída apresentaram-se acima do valor 

recomendável (0,70 e 0,50, respectivamente). Destaca-se, contudo, que os indicadores QTD8 e 

QTD25 tiveram um escore de confiabilidade inferior a 0,5 o que, segundo Hair Jr. et al. (2005), é 

um indicativo de que ele deve ser retirado da análise. Decidiu-se, no entanto, que tal retirada 

apenas seria concretizada após a análise do modelo estrutural, podendo ser, ainda, mantidas na 

análise, uma vez que as medidas de confiabilidade do construto ainda se encontram adequadas. 

Assim, a partir dos calculados para todas as medidas de confiabilidade vistas anteriormente 

(coeficiente alfa de Cronbach, confiabilidade composta e variância extraída) acredita-se ser fidedigno 

o modelo aqui discutido. 
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Em relação às variáveis observadas de Cultura Organizacional, têm-se, a seguir, na figura 9, 

as estimativas padronizadas das mesmas, assim como suas respectivas variáveis latentes: Imagem 

organizacional; Valores e normas e Rituais. 

 
 

Figura 9 - AFE para as variáveis de cultura organizacional 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

O qui-quadrado da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) anterior foi de 55,019 para 32 graus 

de liberdade (g.l.), com um nível de significância de 0,007, o que aponta para a adequação dos 

dados ao modelo. Considerando o qui-quadrado dividido pelos graus de liberdade (g.l.), o resultado 

obtido foi de 1,719, o que corrobora a adequação do modelo, conforme sugestão de Hair Jr. et al. 

(2005) mencionada anteriormente. Assim, verificada a inexistência de estimativas discrepantes, 

procedeu-se ao cálculo da significância dos parâmetros estimados, a qual pode ser constatada 

(Apêndice 18) e sucedida do cálculo da confiabilidade composta e da variância extraída (Apêndice 

16). 

Verificou-se que as medidas de confiabilidade composta das três variáveis latentes estão 

adequadas ao mínimo recomendável (0,70). De forma semelhante, as variâncias extraídas tiveram 

valores superiores do nível mínimo desejável (0,50). Tem-se, portanto, a confirmação das variáveis 

observadas que compõem as variáveis latentes de Cultura Organizacional.  

Importa ressaltar que, assim como ocorrido em algumas variáveis observadas de Trabalho 

Docente, no construto Cultura Organizacional algumas variáveis mostraram coeficiente de 
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confiabilidade inferior a 0,5 (QC9; QC3 e QC13). Mesmo assim, elas não foram excluídas nesse 

momento por se considerar que as medidas de confiabilidade foram atendidas. No entanto, essas 

variáveis são candidatas à exclusão, caso ocorram problemas no ajuste estrutural do modelo. 

5.4.3 Análise da validade dos construtos 

De acordo com Hair Jr. et al. (2005), a validade de uma variável latente pode ser verificada 

mediante quatro componentes: validade de face, validade nomológica, validade convergente e 

validade discriminante. 

A validade de face demonstra a consistência interna de cada variável observada com a 

variável latente que ele mensura. Com vistas ao alcance dessa validade, a avaliação de cada 

variável observada foi feita por pesquisadores da área, assim como passou por pré-teste realizado 

junto a pequena amostra de professores do IFRN mas que fazem seu trabalho em campus diferente 

daqueles que foram alvo da pesquisa. 

Já a validade nomológica foi averiguada a partir do sentido teórico das correlações entre as 

variáveis latentes, isto é, foi verificado se as variáveis latentes se relacionam entre si de acordo com 

o previsto pela teoria. 

Com relação à validade convergente, Hair Jr. et al. (2005) já destacavam que ela avalia o 

grau em que duas medidas do mesmo conceito estão correlacionadas de maneira que, quando as 

variáveis observadas que constituem a variável latente (fator) apresentam correlações positivas e 

elevadas entre si, o comportamento das variáveis observáveis pode ser explicado por tal fator. 

Sobre tal validade Bagozzi, Yi e Phillips (1991) sugerem observar, na análise fatorial 

confirmatória, a existência de variáveis com cargas fatoriais estatisticamente significantes, isto é, 

com valores de C.R. superiores a 1,96, para um nível de significância de 5%, adotado pelo presente 

estudo. 

A observação dos dados apresentados no apêndice 18, com cargas fatoriais significativas e valores 

de C.R.= t > 1,96, permite afirmar que as variáveis estão forte e significativamente relacionadas aos 

respectivos construtos. 

Na sequência, tem-se a verificação da validade discriminante. Segundo Marôco (2010) essa 

análise busca aferir se a variável latente em estudo não está correlacionada com variáveis 

pertencentes a fatores diferentes. Para tal aferição é estabelecida uma comparação da variância 

extraída de uma variável latente e de sua variância compartilhada com as demais variáveis.  
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De maneira complementar, Fornell e Larcker (1981) sugerem um cálculo para a 

comparação da Variância Média Extraída (AVE) de cada variável latente com a variância 

compartilhada (o quadrado do coeficiente de correlação) entre todos os pares de variáveis latentes. 

Efetuados esses cálculos, a validade discriminante seria confirmada no momento em que todas as 

variáveis latentes tivessem variâncias extraídas maiores que as respectivas variâncias 

compartilhadas. 

Percebeu-se que todas as variâncias compartilhadas possuem valores inferiores àqueles 

atribuídos à variância extraída das variáveis latentes (Apêndice 16), sugerindo a existência de 

validade discriminante para o modelo. Isso significa que é possível afirmar que cada variável latente 

é diferente das demais, já que apresenta maiores valores nas variâncias extraídas individualmente 

do que nos valores compartilhados. 

5.5 Edificação do modelo de análise: relações entre as variáveis de cultura organizacional e de 
trabalho docente 

A representação gráfica da estrutura fatorial representante do modelo de relação entre 

Cultura Organizacional e Trabalho Docente está disposta na figura 10, a seguir. Foram utilizadas 

variáveis observadas reflexivas nas quais a variável latente é definida como causadora das variáveis 

observadas e suas causadoras estão fora do modelo. 

Após os testes de validade dos modelos (modelos de mensuração de Trabalho Docente e de 

Cultura Organizacional), tem-se, no modelo estrutural inicial, a aplicação da Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) para obtenção dos resultados efetivos do estudo. A versão de partida 

para o modelo estrutural segue ilustrada. 
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Figura 10 - Modelo estrutural 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

O modelo estrutural proposto tem as variáveis referentes ao Trabalho Docente (Satisfação 

com a remuneração e Polivalência) sendo influenciadas por todas as variáveis de Cultura 

Organizacional. E, entre as variáveis de Cultura Organizacional, a variável Valores e Normas 

influencia a Imagem Organizacional e os Rituais praticados pela organização. 

No quadro 27 a seguir, estão dispostas as variáveis latentes e as variáveis observadas do 

modelo estrutural e suas respectivas fontes na literatura da área. 

Quadro 27 - Variáveis do modelo 
 

Variáveis 
latentes 

Variáveis observadas Referências 

Imagem 
organizacional 

Imagem da instituição junto a população 

Dimensão social e 
comunitária proposta por 

Torres (2005) 

Desenvolvimento de ações de responsabilidade social 

Interação com a comunidade externa 

Identificação do docente com a função social do IFRN 

Valores e 
Normas 

Valores e princípios semelhantes aos outros IFs 

Dimensão organizacional 
(Regras formais e não 
formais) propostas por 

Torres (2005) 

Tratamento igualitário 
Adequação do processo de ocupação dos cargos 
Coerência e eficácia dos processos de trabalho 

Rituais 
Celebração de êxitos alcançados 
Promoção de atividades sociais e esportivas   
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Variáveis 
latentes 

Variáveis observadas Referências 

Satisfação 
com a 

Remuneração 

Salário comparado ao de outros cargos da administração 
federal 

Precarização do trabalho 
docente – Mancebo (2007) 

Salário comparado ao que é produzido pelo docente 
Adequação do plano de carreira 
Valorização por parte do governo 

Polivalência 

Condições para o docente atuar no ensino básico, técnico e 
tecnológico e de pós-graduação Flexibilização e 

intensificação do trabalho 
docente – Mancebo (2007) 

Condições para atuar no ensino, na pesquisa e na extensão 
Condições para atuar em atividades administrativas e de sala 
de aula 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como resultados do “modelo estrutural”, identificou-se um qui-quadrado = 163,341, e 111 

graus de liberdade (g.l.), a um nível de significância de 0,001 embora, conforme argumentado 

anteriormente, apesar dessa constatação, o qui-quadrado, isoladamente, não representa uma 

medida adequada, porque é sensível ao tamanho da amostra (Iacobucci, 2010). 

Em termos de indicadores, para aceitação de supostas hipóteses estatísticas, o teste 

utilizado é chamado razão crítica ou Critical Ratio (C.R.), conforme mencionado anteriormente. Esse 

teste deve apresentar valor superior a 1,96 para um nível de significância de 5%. Essa estatística 

pode ser obtida pela estimativa do parâmetro dividido pelo seu erro padrão, funcionando, assim, 

como a estatística z testando a hipótese de que a estimativa é estatisticamente diferente de zero 

(Byrne, 2001).  

Quanto à significância na relação entre as variáveis latentes (Apêndice 18), todas foram 

significativas em p<0,05 exceto nas relações entre Imagem Organizacional e Polivalência; e Rituais 

e Satisfação com a remuneração. Ambas as relações também demonstraram um coeficiente de 

razão crítico abaixo de 1,96.  

Verificando o ajustamento do modelo, o valor do qui-quadrado obtido para o modelo foi 

estatisticamente significativo (χ2 = 163,341, g.l. = 111, p<0,001). Todos os outros índices 

indicaram um bom ajuste do modelo aos dados. A razão entre qui-quadrado e graus de liberdade, 

(X²/g.l.), teve índice de 1,472, o que está de acordo com a perspectiva de Iacobucci (2010) e Byrne 

(2001), os quais sugerem como valor aceitável aquele que não exceda 3,0.  

Além disso, os índices de ajuste incremental foram maiores do que 0,90, com o índice GFI 

(Goodness of Fit Index) de 0,913, AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index)) de 0,880, CFI 

(Comparative Fit Index) de 0,965, um TLI (Tucker-Lewis index) de 0,957 e um IFI (Incremental Fit 
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Index) de 0,966. Os índices de ajuste absoluto também apresentaram valores dentro do limite ideal 

de 0,08 estabelecido pela literatura (BYRNE, 2001; HAIR JR. et al., 2005), com um RMSEA (Root-

Mean-Square Error of Approximation) de 0,049 e um SRMR (Standardized Root Mean-Square 

Residual) de 0,0529. Os valores de referência e descrição desses índices constam no quadro 28. 

Quadro 28 - Descrição dos índices de ajustamento do modelo em MEE 
 

ÍNDICE DESCRIÇÃO VALORES DE REFERÊNCIA 

χ² Indica a discrepância entre o modelo proposto e o modelo 
ajustado 

Significância p > 0.05 

χ²/df  Dado que o qui-quadrado é sensível ao tamanho da amostra e 
só faz sentido se considerados os graus de liberdade; o seu 
valor é dividido pelos graus de liberdade.  

Ajustamento razoável <2  
(TABACHICK E FIDELL, 

1989)  
RMSEA  Mostra a qualidade de ajustamento do modelo à matriz 

covariâncias subjacente à amostra, tendo em conta os graus 
de liberdade.  

Bom ajustamento < 0.05 
Ajustamento razoável < 

0.08  
(HAIR JR. et al., 2005)  

GFI  Mostra a variabilidade explicada pelo modelo.  Ajustamento bom > 0.90  
(MARÔCO, 2010)  

AGFI  Avalia a bondade de ajuste dos modelos.  Ajustamento bom > 0.90  
(TABACHICK E FIDELL, 

1989)  
CFI  Mostra em que medida a qualidade de ajustamento modelo 

proposto é melhor que a do modelo de base.  
Ajustamento bom > 0.90  

(MARÔCO, 2010)  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Tendo em vista os resultados obtidos, acredita-se que um ajustamento do modelo seja 

necessário, uma vez que houve uma não significância entre algumas das variáveis latentes descritas 

anteriormente. Para tanto, seguiu-se esta recomendação de Anderson e Gerbing (1988): 

comparação do modelo estrutural proposto com modelos alternativos obtidos após a realização de 

alguns ajustes ao modelo inicial. A partir da comparação entre o ajuste obtido para o modelo 

proposto e o ajuste obtido para os modelos alternativos é possível verificar a relevância das relações 

entre as variáveis.  

A seguir, será apresentada a tabela 13 que contém os índices de ajustamento para algumas 

possibilidades de modelos alternativos.  
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Tabela 13 - Índices de ajustamento para modelos alternativos 
 

 

MODELO 
REESPECIFICADO 1 

(retiradas relações não 
significantes) 

MODELO REESPECIFICADO 2 
(retirado o indicador QC3) 

MODELO REESPECIFICADO 3 
(retirado o indicador QC9) 

χ² 164,946 135,5 111,768 
p-valor Qui-
quadrado 0,001 0,007 0,023 
χ²/g.l. 1,46 1,383 1,331 
RMSEA  0,048 0,044 0,041 

GFI  0,912 0,923 0,932 
AGFI  0,881 0,894 0,903 
CFI  0,965 0,973 0,979 

SRMR 0,0534 0,0495 0,0456 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Analisando a tabela anterior, considera-se, como melhor opção para o presente estudo, o 

“modelo reespecificado 1”. Um primeiro argumento é que os índices que ficaram abaixo do 

desejável (AGFI e SRMR) possuíam valores bem próximos do recomendável (0,88 (0,9) e 0,0534 

(0,5). Outro argumento para tal escolha está baseado no fato de que a exclusão das variáveis nos 

modelos subsequentes não acrescentou muito aos índices obtidos, conforme pode ser percebido na 

tabela 13. Da mesma forma, poderia ser questionável fazer corte de indicadores, uma vez que as 

variáveis latentes ficariam com apenas três itens, isto é, no limite do recomendável por autores 

como Iacobucci (2010).  

Assim, o modelo estrutural final foi obtido a partir do modelo de mensuração 

reespecificado, considerando-se as modificações propostas e utilizando-se, apenas, as variáveis 

presentes no modelo de mensuração exposto anteriormente. O modelo final produzido pelo estudo 

está presente na figura 11 sequente. 
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Figura 11 - Modelo estrutural final 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Com base na figura anterior, foi possível confirmar algumas hipóteses do estudo. A 

descrição dessas hipóteses e sua respectiva confirmação pode ser constatada na tabela 14 a 

seguir. 

Tabela 14 - Estimativas para as hipóteses do estudo 
 

HIPÓTESES RELAÇÃO PROPOSTA C.R. p-valor 

H1 Rituais <--- Valores 7,432 *** 

H2 Imagem <--- Valores 7,536 *** 

H3 Remuneração <--- Valores 5,013 *** 

H4 Polivalência <--- Valores 4,938 *** 

H5 Polivalência <--- Rituais 2,596 0,009 

H6 Remuneração <--- Imagem -2,197 0,028 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Da mesma forma que descrito anteriormente acerca da estatística C.R. (razão crítica), 

verificaram-se, na tabela anterior, valores superiores da 1,96 o que, para o nível de significância 

0,05, implica dizer que a hipótese de que o parâmetro estimado seja igual a zero pode ser rejeitada. 

Além disso, de acordo com Byrne (2001), os parâmetros que não possuírem significância podem 
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ser considerados irrelevantes ao modelo, o que não foi o caso de nenhuma das hipóteses 

apresentadas, sinalizando, assim, de que o modelo está bem especificado. 

As hipóteses H3, H4, H5 e H6 representam os efeitos dos antecedentes de Cultura 

Organizacional em relação às variáveis de Trabalho Docente. Já as hipóteses H1 e H2 representam 

uma relação dentro do próprio construto Cultura Organizacional. Tais hipóteses indicam uma 

interferência dos valores e normas organizacionais sobre a imagem da instituição e sobre os rituais 

por ela praticados. Todos esses efeitos foram considerados significativos (p-value < 0,05), 

verificando assim as hipóteses de pesquisa, que apontavam para os efeitos diretos das variáveis de 

Cultura Organizacional sobre as variáveis de Trabalho Docente.  

Complementando a análise, procede-se à verificação da matriz de resíduos normalizados do 

modelo. De acordo com Hair Jr. et al. (2005), espera-se que, no máximo, 5% desses resíduos 

encontrem-se fora do intervalo: -1,96; 1,96, para um nível de significância de 0,05.  

Os escores obtidos (Apêndice 19) representam a variância residual das variáveis 

observadas dividida por uma estimativa do seu erro padrão. A variância residual de tais variáveis é 

obtida a partir da diferença entre a variância da amostra e a variância implícita do modelo. Como o 

modelo está adequado, a maior parte dos resíduos padronizados obtidos esteve dentro do intervalo 

[-1,96, 1,96], indicando a existência de consistência entre os dados e o modelo hipotético. 

Considera-se, portanto, que os resultados do modelo estrutural podem ser considerados 

globalmente robustos e comparáveis aos estudos de Torres (2013) e Mancebo (2007), no que se 

refere ao agrupamento dos indicadores. 

O modelo reespecificado, com suas respectivas estimativas padronizadas, é visto na figura 

12, na sequência.  
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Figura 12 - Modelo reespecificado com estimativas padronizadas 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Os resultados alcançados pelo modelo proposto permitem afirmar que variáveis de Cultura 

Organizacional interferem no trabalho docente da instituição em estudo. Entre as variáveis latentes 

do construto Cultura Organizacional, estão a Imagem Organizacional, Valores e Normas, e Rituais; 

e, entre as variáveis latentes do construto Trabalho Docente, estão a Satisfação com a 

Remuneração e a Polivalência. Tais resultados permitem algumas constatações. 

A primeira constatação diz respeito à relevância dos indicadores associados a cada uma 

das variáveis latentes, uma vez que todos tiveram coeficientes beta superiores a 0,6, indicando que 

são bem explicados pelas respectivas variáveis latentes. Quanto à capacidade explicativa das 

variáveis latentes pertinente à relação em Cultura Organizacional e Trabalho Docente considera-se 

importante relembrar a não representação de algumas relações. De acordo com as análises 

estatísticas realizadas anteriormente, identificaram-se relações não significativas em nível de 5% 

entre as seguintes variáveis latentes: Imagem Organizacional x Polivalência; e Rituais x 

Remuneração. Tais relações, pois, não estão representadas no modelo estrutural. Também acredita-

se ser relevante justificar as relações estabelecidas entre as variáveis de Cultura Organizacional. 

Torres (2005, 2013) já aponta para a existência de relações entre as diferentes variáveis da cultura 

organizacional em ambiente escolar, de maneira que, com base nisto, estabeleceram-se as relações 

entre as variáveis latentes, comprovadas pelas análises. Tal fato não ocorreu com as variáveis de 
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Trabalho Docente. Nesse caso, a relação entre os construtos não se mostrou como estatisticamente 

significante. Justificadas as relações que não ocorreram, caminha-se para a análise das relações 

identificadas. 

Merece destaque, na análise, a variável Valores e Normas, tendo em vista que ela aparece 

como única variável preditora do modelo, isto é, trata-se da variável independente, a variável que 

não é influenciada sofre efeito de outras variáveis do modelo. Analisando a variável Valores e 

Normas, identifica-se um alto poder de influência na variação das variáveis Imagem Organizacional 

e Satisfação com a Remuneração (0,7 e 0,69 respectivamente). Esses valores sugerem o quanto de 

variação é esperado nas respectivas variáveis dependentes em função da variação de uma unidade 

da variável Valor e Normas (independente). O poder de influência dessa variável ainda aparece junto 

às variáveis Rituais (0,64) e Polivalência (0,52), sendo ainda considerados valores relevantes de 

interferência em tais variáveis. Isso indica que aspectos referentes ao conhecimento dos valores e 

princípios da instituição; tratamento igualitário para os servidores; adequação no processo de 

ocupação dos cargos e, principalmente, processos de trabalho coerentes e eficazes refletem na 

Imagem Organizacional, na Satisfação com a Remuneração, nos Rituais da organização e na 

Polivalência do trabalho do professor. Por se tratar de relações positivas, significa dizer que, quanto 

melhor for a avaliação dos Valores e Normas institucionais, melhor também será o julgamento 

quanto à Imagem Organizacional; melhor também será a Satisfação com a Remuneração e a 

ponderação quanto às condições de trabalho para a atuação em mais de uma atividade. Alterações 

positivas no julgamento dos Valores e Normas ainda estariam relacionadas à promoção de 

momentos comemorativos e de integração.  

As variáveis Imagem Organizacional e Rituais atuam como variáveis que realizam uma 

mediação parcial entre a variável Valores e Normas e as variáveis latentes de Trabalho Docente 

(Satisfação com a Remuneração e Polivalência). Ao analisar o R2 dessas relações, visando verificar 

a qualidade do ajuste entre as variáveis a uma função linear, foi possível notar que os Valores e 

Normas organizacionais explicam um percentual razoável da avaliação da Imagem Organizacional 

(50%) e do Rituais (41%). 

Além da relação de dependência das variáveis Imagem Organizacional e Rituais, a variável 

Valores e Normas também se apresentou como preditora das variáveis de Trabalho Docente 

(Satisfação com a Remuneração e Polivalência). A variável Satisfação com a Remuneração, no 

entanto, não foi suficientemente explicada pelas variáveis Valores e Normas e Imagem (28%). Isso 
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significa dizer que, apesar de existir uma relação significante entre as variáveis, há outras variáveis 

que interferem na satisfação com a remuneração e que não foram medidas pelo presente estudo. 

Sobressai o forte peso da variável Valores de Normas na explicação desses 28% (0,69).  

Ainda merece comentário o fato de que a relação entre Imagem Organizacional e Satisfação 

com a Remuneração apresentou-se de maneira negativa, o que sugere que, quanto melhor for a 

percepção docente acerca da imagem da instituição, pior é sua satisfação com a remuneração 

recebida. Isso pode ser explicado pelo cenário recente de transformação da institucionalidade e 

expansão organizacional, fato que contribuiu para a maior divulgação institucional e reconhecimento 

social de sua atuação. No entanto, esse cenário aparenta não ter trazido consigo tratamento para a 

remuneração dos docentes. Essa mesma relação negativa ainda permite outra análise, a de que 

quanto melhor for a percepção do professor em relação à imagem organizacional do IFRN, menos 

ele irá criticar a remuneração recebida, ou seja, docentes mais identificados com a imagem 

organizacional expõem menos sua possível insatisfação com a remuneração.    

No que diz respeito à variável de Trabalho Docente intitulada Polivalência, sabe-se que ela 

possui uma relação de dependência com as variáveis Valores e Normas e Rituais. Cerca de 53% das 

alterações da primeira variável são explicadas por essas duas últimas, apontando, mais uma vez, 

para a influência da Cultura Organizacional sobre Trabalho Docente. Desses 53%, novamente a 

variável Valores e Normas possui um peso de 0,52, e mais 0,28 da variável Rituais.  

Constata-se, portanto, que, entre as variáveis de Cultura Organizacional, aqui analisadas, 

aquela que exerce a maior influência sobre o Trabalho Docente, mais especificamente sobre a 

Satisfação com a Remuneração e a Polivalência, são os Valores e Normas organizacionais; ao passo 

que, variáveis, como Imagem Organizacional e Rituais, exercem um baixo impacto sobre o trabalho 

docente. 

A partir do plano de fundo aqui exposto, o próximo capítulo está estruturado, 

essencialmente, visando discutir as reconfigurações da cultura organizacional, a partir da proposta 

de expansão da educação profissional brasileira, e seus impactos na forma de realização do 

trabalho docente; e tenta sinalizar a influência de alguns contextos (macro, meso e micro) nesse 

processo.   





 

 

 

 

Capítulo VI - Reconfigurações da cultura organizacional e do trabalho docente no IFRN a partir da 
expansão institucional 

 

 
 
 
 
 
 





Capítulo VI – Reconfigurações da cultura organizacional e do trabalho docente no IFRN a partir da expansão institucional  

 

 287 

No presente capítulo analisar-se-ão os dados obtidos por meio do inquérito por 

questionários administrado junto aos docentes dos campi Natal-Central e Mossoró do IFRN e mais a 

análise documental empregada visando contextualizar as discussões levantadas pela análise dos 

dados obtidos a partir das respostas aos questionários. No que tange à análise quantitativa, foram 

empregadas técnicas como a análise de regressão linear múltipla objetivando relacionar variáveis do 

perfil com os fatores formados pela análise fatorial, explicada no capítulo anterior. Já a análise 

qualitativa, foi feita a partir de pesquisa em documentos institucionais e governamentais.  

Esse capítulo está estruturado de forma que, em sua primeira seção, são ilustradas as 

especificidades políticas e culturais presentes no IFRN. Tais especificidades são ponderadas à luz 

de modelo de análise, que contempla três variáveis latentes de Cultura Organizacional (Imagem 

Organizacional, Valores e Normas e Rituais), e duas variáveis latentes de Trabalho Docente 

(Satisfação com a remuneração e Polivalência), conforme posto no capítulo anterior. Em seguida, é 

feita a caracterização do perfil dos docentes que fizeram parte da pesquisa, assim como, também, 

são estabelecidas relações desses dados do perfil com os indicadores de cultura organizacional e de 

trabalho docente. Essas relações permitiram identificar alguns microcampos docentes, conforme 

será discutido no decorrer deste capítulo.  

6.1 Compreendendo a dimensão cultura que envolve o IFRN 

A partir do processo de operacionalização metodológica realizado no capítulo anterior, 

chegou-se a um modelo que objetiva explorar as relações entre as variáveis de Cultura 

Organizacional e as variáveis de Trabalho Docente. As variáveis observadas de Cultura 

Organizacional incluíam dimensões como: a imagem que o IFRN transmite para a população; o 

desenvolvimento de ações de responsabilidade social por parte da instituição e sua interação com a 

comunidade externa; a identificação dos docentes com a função social do IFRN; o tratamento 

igualitário atribuído a todos os servidores; a coerência e eficácia dos processos de trabalho; a 

ocupação de cargos eletivos feita de maneira adequada; a existência de valores e princípios 

semelhantes aos adotados pela rede de educação profissional; a celebração dos êxitos alcançados; 

e a promoção de momentos especiais de comemorações e atividades sociais e esportivas. Já as 

variáveis observadas de Trabalho Docente resultantes das análises estatísticas se referiam à 

comparação do salário do docente ao de outros cargos da administração federal; a comparação do 

salário em relação ao que ele produz; a adequação do plano de carreira; e da valorização do 

professor por parte do governo. Além disso, ainda foram obtidas variáveis que tratavam da 
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polivalência na atuação do professor e abordavam as condições necessárias para o professor atuar 

nos ensinos em nível básico, técnico, tecnológico e de pós-graduação; para atuar no ensino, na 

pesquisa e na extensão; e para atuar em atividades administrativas e continuar desenvolvendo as 

atribuições docentes. Tendo a clareza dessas variáveis, as análises documentais aqui realizadas 

objetivam contextualizar e explicar tais variáveis. 

A pertinência dessas variáveis é ressaltada na literatura da área, conforme pode ser 

percebido no quadro 29 a seguir que traz o modelo de relação entre as variáveis obtido pelo 

presente estudo, assim como o seu respectivo respaldo teórico. 

Quadro 29 - Resumo do modelo e seus estudos de referência 
 

Estudos de referência 
Cultura 

Organizacional 
Trabalho 
Docente 

Estudos de referência 

Morgan (1996); Hofstede (1994); 
Torres (2005). 

Imagem 
Organizacional 

Satisfação com 
a remuneração 

Oliveira (2006); Bosi (2007); 
Sampaio e Marin (2004); 
Mancebo (2007). 

Candido (1977); Ouchi e Jaeger 
(1978); Hofstede (1980); Pondy, 
Frost, Morgan, e Dandridge (1983); 
Deal e Kennedy (1982); Trice e Beyer 
(1984); Schein (1985); Geertz 
(1989); Hargreaves (1998); Pérez 
Gómez (2001); Torres (2005). 

Valores e Normas Polivalência 

Larson (1980); Dal Rosso 
(2008); Apple (1995); Ball 
(2003); Oliveira (2005; 2008); 
Garcia e Anadon (2009); 
Hargreaves (1998); Mancebo 
(2007). 

Candido (1977), Ouchi e Jaeger 
(1978); Pondy, Frost, Morgan, e 
Dandridge (1983); Deal e Kennedy 
(1982); Trice e Beyer (1984); Schein 
(1985); Torres (2005). 

Rituais  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Sem o propósito de retirar dos dados mais do que indícios propensos à reflexão sociológica, 

essas variáveis permitiram análises sobre como aspectos sociais e comunitários da cultura, e como 

sua dimensão organizacional se inserem em uma conjuntura de precarização e intensificação do 

trabalho do professor. Isso gerou a hipótese de que pode existir, no caso em estudo, uma 

articulação entre a cultura organizacional e as formas de realização do trabalho por parte do 

professor. Não intenciona-se, contudo, apresentar uma visão monocausal em relação ao fenômeno 

estudado. Pretende-se, apenas, oferecer um recorte de estudo, mesmo considerando que podem 

existir outras variáveis a mediar tal relação. 

Visando contextualizar o cenário onde os docentes do IFRN estão inseridos, considera-se 

válido analisar a expansão do ensino e como ela afeta o trabalho docente a partir da Lei n°. 
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11.892/2008 que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional e, ao mesmo tempo, criou os 

IFs. 

6.1.1 Reconfigurações da imagem organizacional 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, então criada, foi formada pelos IFs, 

por uma Universidade Tecnológica, pelos Cefets que não optaram pela transformação em IFs e 

pelas escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, conforme já descrito de maneira 

detalhada em capítulo anterior. No caso em estudo, o IFRN constitui uma organização criada a 

partir da transformação do antigo Cefet-RN, uma que vez que a Escola Agrícola Federal existente no 

estado do Rio Grande do Norte preferiu permanecer ligada à Universidade Federal. O Cefet-RN, que 

recebeu essa institucionalidade em 1999, tinha sua sede localizada em Natal-RN e contava com 

uma Unidade de Ensino Descentralizada (Uned) que já havia sido criada no ano 1994, na cidade de 

Mossoró. Tal fato permite interpretar que a imagem externa existente, hoje, no Campus Natal-

Central e no Campus Mossoró do IFRN é aquela proveniente do Cefet-RN e, por consequência, das 

instituições que a antecederam.   

A mudança de Cefet-RN para IFRN, em termos orçamentários, atribuiu um ganho de status 

ao Campus Mossoró, visto que o artigo 9° da Lei em análise destaca que será feita uma “proposta 

orçamentária anual identificada para cada campus”, o que não acontecia com a Uned, cujos 

recursos orçamentários eram centralizados na sede de Natal-RN. 

Em contrapartida, é possível dizer que houve uma perda de status por parte do Campus 

Natal-Central, uma vez que este passou a ser subordinado a uma Reitoria e deixou de ser o centro 

das decisões tomadas pela instituição. No novo cenário, a Reitoria passou a ser o órgão responsável 

pela disseminação e controle das políticas provenientes dos órgãos centrais do governo, enquanto 

os campi passaram a assumir a responsabilidade pela implementação de tais políticas. No caso do 

IFRN, nos dois primeiros anos após a sua criação, a Reitoria ainda ficou instalada no Campus Natal-

Central, mudando para uma sede própria no ano de 2011, de acordo com o que previa o parágrafo 

2°, do artigo 11: “A Reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço 

físico distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu 

estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação.” (BRASIL, 2008b). 

Além disso, a nova institucionalidade (Instituto Federal) permitia associar ao IFRN uma 

imagem semelhante àquela pertencente às Universidade Federais no que diz respeito à criação ou 
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extinção de cursos e ao registro de diplomas dos cursos oferecidos, conforme preconizado na Lei 

n°. 11.892/2008 em seu artigo 2°, parágrafo 3°:  

“Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área 
de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, 
mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a 
distância, a legislação específica”. (BRASIL, 2008b) 

Essa semelhança de atuação com as Universidades Federais já está presente na própria 

redação do artigo 2°, que cita a oferta de cursos superiores, o caráter multicampi, e a oferta de 

diferentes modalidades de ensino, conforme se verifica na citação a seguir: 

“Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas [...]”. (BRASIL, 2008b) 

A definição constante no parágrafo anterior, corrobora as propostas do Banco Mundial que 

sugeriam a criação de instituições de ensino superior que ofertassem cursos de menor duração 

(caso dos cursos tecnológicos), mais adaptáveis ao mercado de trabalho e com custos inferiores 

aos praticados pelas universidades.  

É válido destacar que os IFs, ao se assemelharem às Universidades, acabam assumindo 

uma gama de atribuições até superior a essa última, como pode ser constatado na seção que trata 

dos objetivos dos IFs, mais especificamente no artigo 7° da Lei n°. 11.892/2008: 

“I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens 
e adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores [...]; 
III - realizar pesquisas aplicadas [...]; 
IV - desenvolver atividades de extensão [...]; 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia [...]; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas 
na formação de professores para a educação básica [...]; 
c) cursos de bacharelado e engenharia [...]; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização [...]; e  
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado [...]”. (BRASIL, 2008b) 

A legislação vislumbra, então, instituições que, além de ofertarem cursos de graduação e 

pós-graduação, desenvolvam atividades de pesquisa e extensão; também ofereçam cursos em nível 

médio/técnico, educação de jovens e adultos e cursos de licenciatura voltados para a formação de 

professores para a educação básica. Não obstante essa carga de atribuições maior que aquela 

exigida das Universidades, os IFs são submetidos ao mesmo sistema de avaliação, conforme pode 
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ser visto no parágrafo 1°, do artigo 2°: “Para efeito da incidência das disposições que regem a 

regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os IFs são 

equiparados às universidades federais” (BRASIL, 2008b). Tal fato parece inadequado tomando por 

base a forma diferente de atuação preconizada para os IFs. Considera-se ainda que a forma de 

controle antes associada à instituição, enquanto Cefet, partia do pressuposto de que não se tinha a 

obrigatoriedade de desenvolver atividades de pesquisa e extensão e que apenas precisava possuir 

uma quantidade mínima de programas de pós-graduação, resultando em parâmetros de avaliação 

menos rígidos. Assim, acredita-se que a nova imagem institucional (IFRN) trouxe consigo 

mecanismos de controle mais rígidos. 

Conforme capítulo anterior, as instituições que fazem parte dessa rede têm sua imagem 

historicamente vinculada aos interesses econômicos do setor produtivo e do mercado, desde a 

Escola de Aprendizes Artífices até os dias atuais, o que interfere na maneira como se desenvolve o 

trabalho docente, como já apontavam autores como Barroso (2005b); Ball (2004) e Apple (1995). 

Como forma de respaldo de tal afirmação, cita-se trecho de relatório de auditoria operacional 

realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na Rede Federal de Educação Profissional. 

Segundo o relatório desse órgão de controle externo, a expansão da educação profissional, sob a 

responsabilidade dos IFs, segue duas direções:  

“a) a ampliação do número de vagas e infraestrutura das escolas pré-existentes com a 
construção de novos campi nas regiões metropolitanas, de modo a fazer frente ao dinamismo 
econômico dessas regiões; b) a interiorização dos institutos, visando ocupar os lugares de 
maior carência socioeconômica” (TCU, 2012, p. 9). 

A concretização dessa expansão pode ser percebida na figura 13 abaixo: 

 

Figura 13 - Expansão de Rede Federal de Educação Profissional 

Fonte: MEC (n.d.) 
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É possível perceber, a partir da figura anterior, certa concentração da expansão nas regiões 

Sul, Sudeste e Nordeste do país. Tal fato pode ser explicado, por um lado, pela centralização 

industrial existente no sul do país, e que exigiria mão de obra qualificada para o trabalho nessas 

indústrias e, por outro, pelo contingente populacional economicamente desfavorecido existente na 

região Nordeste, que demandaria por qualificação para um possível ingresso no mercado de 

trabalho. 

Como forma de alimentar essa expansão, o governo estabeleceu índices de produtividade 

para as instituições, os quais serão discutidos mais adiante. O que se constatou, contudo, foi que 

esses índices não foram alcançados no prazo estabelecido pelo governo que, apesar de conseguir 

realizar uma expansão em termos quantitativos, não obteve o mesmo êxito em termos qualitativos, 

conforme também será verificado ao longo deste capítulo. 

6.1.2 Reconfigurações dos valores e normas organizacionais 

Para a discussão acerca valores e normas organizacionais, inicia-se analisando aspectos 

referentes a perda do controle sobre o processo de trabalho. A perda do controle do trabalho, por 

parte do docente, no contexto dos IFs, pode ser ilustrada a partir da assunção de documentos como 

Termo de Acordo de Metas (BRASIL, 2009). Esse documento foi assinado pelos reitores dos Cefets 

no momento da transformação em IFs; e representa uma espécie de contratualização feita com os 

IFs que, ao receberem tal estatuto, se comprometeriam com o alcance de várias metas como o 

quantitativo mínimo de entrada de alunos, de alunos egressos, de relação aluno/professor, de 

atuação em diferentes níveis e modalidades de ensino etc. Essas metas passaram a exercer 

domínio sobre a atuação do professor que, por conseguinte, passa a ser, apenas, um executor de 

tarefas, afastando-se do planejamento de suas atividades.  

É válido lembrar que boa parte dos gestores dos Cefet’s visualizavam, na assinatura desse 

Termo e, consequentemente, na transformação em IFs, uma oportunidade de lograr a instituição a 

outro status perante a Rede de Educação Profissional, uma vez que, até então, não existia uma 

equidade pedagógica, administrativa e financeira entre os Cefet’s. Essa expectativa, por parte dos 

gestores dos Cefet’s, sugere uma relação estratégica e calculista estabelecida entre eles e o MEC, 

que também se apoiava nos anseios desses gestores. 

Assim como era, no princípio de sua atuação, os IFs, balizados pelo Termo de Acordo de 

Metas e pelos objetivos estabelecidos na Lei n°. 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
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Tecnologia (IFs), estão voltados para o atendimento às demandas do mercado. Esse cenário 

transforma, progressivamente, o trabalho do professor em mercadoria a ser consumida pelo 

mercado. Essa apropriação acontece tanto no ensino, voltado à formação de mão de obra 

qualificada para as empresas, como também na pesquisa, visto que esta deve ser aplicada e 

estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas.  

Ademais, o professor ainda assume diversas atividades burocráticas e administrativas, além 

daquelas relativas ao ato de lecionar, de maneira que seu trabalho passa a ser, apenas, a execução 

de atividades que, muitas vezes, o afasta da atuação em sala de aula. Tal situação pode ser 

observada na realidade do IFRN quando se verifica a Resolução n°. 05/2014-CONSUP/IFRN, que 

define carga horária específica para os docentes participarem de reuniões, atuarem em Centro de 

Aprendizagem e Orientação de Alunos; além de carga horária para atividades de pesquisa, de 

extensão e de gestão (IFRN, 2014c). 

Com essa situação internalizada, o trabalho como docente torna-se, simplesmente, uma 

forma de assegurar a subsistência do professor, o qual se torna, apenas, mais uma engrenagem da 

máquina movida pelo pensamento dominante, deixando de perceber o significado fixado 

socialmente e atribuído ao conteúdo da atividade docente. 

O que acontece, de fato, é o trabalho docente realizado em meio a perda de autonomia 

provocada pela criação de uma forte estrutura de controle central. Essa estrutura controla, mediante 

exames nacionais (Enem e Enade), a entrada e a saída dos alunos nas instituições de ensino. Além 

disso, também há diretrizes externas às instituições para avaliação do desempenho dos programas 

de pós-graduação e dos professores neles inseridos. Para avaliação global das instituições, existe 

ainda o Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior).  

Esse contexto confirma as conclusões de Oliveira (2002) de que o docente é 

sobrecarregado com tarefas burocráticas e administrativas, e perde a capacidade de refletir sobre 

seu trabalho, passando a ser, apenas, um executor de tarefas planejadas pelo Estado. Segundo a 

autora, essa situação seria explicada pela influência do mercado, e seus padrões de eficiência e 

produtividade provenientes de propostas neoliberais de gestão da educação.  

Assim, visando a atender a essa excessiva regulamentação do ensino, passa a predominar 

no trabalho do docente a preocupação com o atendimento às normas, preenchimento de 

formulários, elaboração de projetos, etc, deixando de se observar a atividade principal da instituição: 

a educação. Dessa forma, o professor passa a conviver com um cenário de contradição no qual, em 
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tese, sua autonomia aumenta em virtude de estratégias de descentralização de atividades adotadas 

pelo núcleo central de gestão da educação, mas, ao mesmo tempo, diminui-se a autonomia em 

decorrência do aumento das estratégias de controle, adotadas pelo mesmo núcleo central do 

governo, sendo que essas estratégias acabam sendo assimiladas pelo professor e, por vezes, não 

percebidas como instrumento de diminuição da autonomia no trabalho. Essa situação pode ser 

associada à discussão sobre violência simbólica proposta por Bourdieu e Passeron (1992), quando 

argumentam que a imposição dissimulada de determinados valores por parte de um poder 

arbitrário faz com que a assimilação desses valores seja feita de forma conivente com o instituído.   

O Estatuto, por exemplo, enquanto principal instrumento normativo do IFRN, informa a 

participação docente nos seguintes órgãos colegiados da gestão: Conselho Superior, Colégio de 

Dirigentes, e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (IFRN, 2009b). Já o Regimento Geral do 

IFRN, aprovado pela Resolução n°. 15/2010-CONSUP/IFRN, aponta a participação de professores 

em órgãos consultivos como o Conselho Escolar de cada campus, o colegiado da Diretoria 

Acadêmica, os Colegiados de cursos, os Colegiados dos programas de pós-graduação e os 

Conselhos de classe; e como possível gestor dos órgãos de caráter executivo como Reitoria, Pró-

reitorias, Diretorias Sistêmicas, Direção dos campi, entre outros (IFRN, 2010a).  

Além destas atividades, o Estatuto ainda descreve os objetivos do IFRN, balizados nos 

termos do artigo 7º da Lei n°. 11.892/2008 (BRASIL, 2008b), os quais definem que o IFRN deverá 

ministrar educação profissional técnica em nível médio; ministrar cursos de formação inicial e 

continuada de trabalhadores; ministrar cursos em nível superior, de pós-graduação lato sensu, 

como aperfeiçoamento e especialização; e cursos de pós-graduação stricto sensu, como mestrado e 

doutorado; além de desenvolver atividades de extensão e realizar pesquisas aplicadas. 

O presente panorama ilustra o que afirmavam Santos e Oliveira (2009), quando diziam que 

os professores, além do ensino, se envolvem na discussão de questões relacionadas à aplicação de 

recursos financeiros, aprovação de prestação de contas, de atas e de outras propostas pedagógicas 

e administrativas, além dos cursos e reuniões promovidas pelo órgão central do sistema educativo. 

Essa polivalência exigida do professor é influenciada pela descentralização administrativa, 

financeira e pedagógica atribuída aos IFs. Essa descentralização está definida, primeiramente, no 

Decreto n°. 6.095/2007, em seu artigo 8º, no capítulo que trata do modelo de gestão (BRASIL, 

2007). Esse decreto estabelece diretrizes para o processo de integração de instituições federais de 

educação tecnológica, para fins de constituição dos IFs, no âmbito da Rede Federal de Educação 
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Tecnológica, tendo sido publicado em meio a um contexto de reformas educacionais de cunho 

gerencialista; essas reformas focavam na eficiência e eficácia das políticas públicas voltadas para a 

educação. 

No ano seguinte, foi publicada a Lei n°. 11.892/2008, que instituía a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e criava os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, e dava outras providências. Esta lei apontava, em seu artigo 2º que 

“Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 
tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei” (BRASIL, 2008b). 

Esse artigo deixa evidente os aspectos da descentralização administrativa, mediante a 

estrutura multicampi; e a descentralização pedagógica, quando se mencionam instituições 

pluricurriculares e com suas próprias práticas pedagógicas. 

A descentralização financeira aparece logo em seguida, no artigo 9º da mesma lei, quando 

é definido que: “Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta 

orçamentária anual identificada para cada campus e a Reitoria, exceto no que diz respeito a 

pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores” (BRASIL, 2008b). 

Em 2012, a Lei n°. 12.677/2012 ainda definiu nova redação para o parágrafo único da Lei 

n°. 11.892/2008. Nesse parágrafo, está acentuado que os IFs “possuem natureza jurídica de 

autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar” (BRASIL, 2012a). 

Estabelecendo uma relação entre as propostas de descentralização administrativa e a 

gestão democrática, pode-se tecer alguns comentários acerca da ocupação dos cargos eletivos no 

IFs. Entre os principais cargos eletivos dos IFs, apenas docentes podem ocupar o cargo de Reitor. 

Para os demais cargos (Pró-reitores e Diretores-Gerais dos campi), todos podem ser ocupados por 

docentes ou funcionários técnico-administrativos.  

O Reitor será nomeado pelo Presidente da República, para o mandato de quatro anos, 

permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar, atribuindo-se o peso 

de um terço para os votos do corpo docente, de um terço para os votos dos servidores técnico-

administrativos e de um terço para os votos do corpo discente (BRASIL, 2008b), percebendo-se, 

assim, uma participação paritária. O mesmo ocorre com os Diretores-Gerais dos campi, sendo que 

esses são nomeados pelo Reitor da instituição. A ocupação das Pró-reitorias se dá pela livre 
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nomeação por parte do Reitor. Destaca-se, ainda, que a ocupação dos cargos eletivos é 

regulamentada pelo Decreto n°. 6.986/2009 (BRASIL, 2009a). 

Nesse contexto, o que se pode perceber é que, enquanto se prega a descentralização por 

meio da redistribuição de atribuições e do aumento da participação de diversos atores sociais, se 

acumulam mais tarefas a serem desempenhadas pelo professor, conforme é possível perceber pelo 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) do IFRN, quando ele coloca como perfil esperado do docente: 

“a) domínio dos conteúdos e de seus significados em diferentes contextos [...]; 
b) conhecimento das teorias a respeito de como se desenvolvem o ensino e a aprendizagem 
dos estudantes; 
c) capacidade de integração entre teoria e prática [...]; 
d) capacidade de gestão da sala de aula [...]; 
e) corresponsabilidade pela organização e pela gestão da Instituição [...]; 
f) envolvimento e compromisso com as três dimensões essenciais do fazer acadêmico (o 
ensino, a pesquisa e a extensão); 
g) posicionamento pedagógico adequado às diferenças e à diversidade [...]; 
h) capacidade de apreensão e de aplicação do conceito de trabalho como princípio educativo; 
i) domínio das metodologias de ensino voltadas para a ação-reflexão-ação da prática educativa; 
j) discernimento a respeito dos objetivos propostos [...]; 
k) capacidade de contextualização e de flexibilização dos conteúdos [...]; 
l) conduta profissional ética; 
m) capacidade de comunicação, de integração, de envolvimento, de interação e de abertura às 
aprendizagens necessárias à prática pedagógica: 
n) comprometimento com os valores estéticos, políticos e éticos inspiradores da sociedade 
democrática; 
o) compromisso com a formação/atuação pautada nas dimensões humanas, técnicas e 
tecnológicas; e 
p) compromisso com a formação continuada e com a (re)construção da identidade 
profissional” (IFRN, 2012). 

Seguindo linha de pensamento proposta por Offe (1984) e Formosinho e Machado (1998), 

o que se pode depreender do que foi, até então, exposto é que o professor, ao mesmo tempo que 

percebe maior autonomia para realizar a atividade na instituição escolar, também percebe um 

aumento das atividades associadas ao trabalho docente. Se, antes, era exigido do professor o 

domínio dos conhecimentos necessários à atuação em sala de aula, hoje acrescentou às exigências 

da atuação docente outras habilidades como aquelas voltadas para a gestão e para pesquisas. De 

forma crítica, Lessard (2006, p. 145) afirma que o trabalho do professor estaria “na era da 

autonomia prescrita e da iniciativa obrigada ou forçada”. 

O Estatuto do IFRN, conforme mencionado anteriormente, apresenta a estrutura dos órgãos 

colegiados relativos à administração geral do IFRN. O Conselho Superior, de caráter consultivo e 

deliberativo, é o órgão máximo do IFRN. O Colégio de Dirigentes, integrante da administração 
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superior da Instituição, tem funções normativas, consultivas e deliberativas sobre matéria 

administrativa. E o Conselho de Ensino, pesquisa e Extensão, também integrante da administração 

geral da Instituição, tem funções normativas, consultivas e deliberativas sobre matéria acadêmica, 

didático-pedagógica, científica, artístico-cultural e desportiva (IFRN, 2009b). 

Verificou-se que, no Conselho Superior (Consup), os processos de gestão e de participação 

ocorrem mediante uma participação aparentemente equilibrada, com representação docente, 

discente e do pessoal técnico-administrativo em quantidade igual a um terço do número de campi 

em funcionamento, todos eleitos por seus pares. Além desses, participam dois representantes dos 

egressos; seis representantes da sociedade civil; um representante do Ministério da Educação; e 

representantes do Colégio de Dirigentes (IFRN, 2009b).  

Também merece comentário a paridade das representações da comunidade acadêmica no 

Colégio de Dirigentes, formado por gestores (docentes ou não), docentes, discentes e técnico-

administrativos. O mesmo aparente equilíbrio das representações não acontece no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepex). Desse conselho, participam o Reitor, como seu 

presidente; os Pró-reitores de Ensino; Pesquisa e Inovação; e de Extensão; um coordenador de 

curso, por Campus; um representante docente, por Campus; quatro representantes discentes; dois 

representantes técnico-administrativos; dois representantes da equipe técnico-pedagógica; dois 

representantes da sociedade civil (IFRN, 2009b). Aqui já é possível constatar um maior contingente 

docente em detrimento da representação discente e dos técnico-administrativos, ou mesmo verificar 

que os dirigentes institucionais têm peso significativo se somados o Reitor, Pró-reitores e 

coordenadores de cursos. Para tanto, vislumbra-se, que em dezembro de 2015, o IFRN possui 21 

campi, de maneira que é possível apontar a existência de 56 membros, dos quais 45% seriam 

gestores (Reitor, Pró-reitores e Coordenadores de curso), 37% seriam docentes, 7% seriam 

discentes, outros 7% seriam funcionários técnico-administrativos e 4% seriam membros da 

sociedade. Nesse caso, a representatividade da comunidade acadêmica em relação aos dirigentes 

da instituição está distante de uma participação paritária. O Colégio de Dirigentes, como o próprio 

nome já sugere, não apresenta participação efetiva do corpo discente, docente ou técnico-

administrativo. 

Já a distribuição dos órgãos colegiados de cada campus ou Diretoria Acadêmica é feita pelo 

Regimento Geral do IFRN. Os Conselhos Escolares são os órgãos máximos normativos, em cada 

Campus, e são formados pelo Diretor-Geral do Campus, como seu presidente; dois dirigentes da 
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administração do Campus; dois representantes do corpo técnico-administrativo; dois representantes 

do corpo docente; dois representantes do corpo discente; dois representantes dos egressos; dois 

representantes dos pais de alunos do ensino médio integrado; dois representantes da sociedade 

civil. Em princípio a composição do conselho estaria feita de maneira relativamente equilibrada. 

Merece comentários, contudo, a forma apontada pelo Regimento para a escolha dos representantes 

da sociedade civil. Segundo o Regimento, esses membros seriam “convidados pelo Diretor-Geral, 

mediante aprovação prévia pelo Colégio Gestor, entre as entidades e/ou empresas de maior nível 

de interação/parceria com o Campus” (IFRN, 2010a, p. 4). Essa passagem pode indicar uma 

preocupação com o mercado de trabalho, com a formação de mão de obra qualificada em prejuízo 

à formação ética e política do cidadão. 

O Colegiado de Diretoria Acadêmica, por sua vez, é o órgão deliberativo e consultivo da 

mesma. Esse colegiado é composto pelo Diretor-Acadêmico, como Presidente; pelos docentes 

lotados na Diretoria Acadêmica e em efetivo exercício de suas funções no IFRN; pelos servidores 

técnico-administrativos, lotados na Diretoria-Acadêmica e em efetivo exercício de suas funções no 

IFRN; e por três representantes do corpo discente, eleitos por seus pares (IFRN, 2010a). 

O Colegiado de Curso Técnico ou de Curso Superior de Graduação é o órgão deliberativo 

que acompanha as atividades pedagógicas do respectivo Curso e se constituem da seguinte forma: 

Coordenador de Curso, como Presidente; todos os docentes em exercício nas atividades de ensino, 

de pesquisa ou de extensão no Curso ou que tenham atuado nos dois últimos semestres letivos; um 

representante discente de cada turma do Curso; e um representante da equipe técnico-pedagógica 

(IFRN, 2010a). 

O Conselho de Classe é constituído por Campus e por Diretoria Acadêmica, e organizado 

por sessão referente a cada Curso Técnico de Nível Médio Integrado, constituindo-se como órgão de 

assessoramento ao Diretor Acadêmico em assuntos de natureza didático-pedagógica (IFRN, 2010a). 

Esse conselho é presidido pelo Diretor Acadêmico e funciona com a seguinte composição, para 

cada sessão: um membro da equipe técnico-pedagógica da Diretoria Acadêmica, como 

Coordenador da sessão; o Coordenador do Curso; um professor de cada disciplina ofertada no 

período letivo; um representante discente de cada turma; e um representante dos pais dos 

discentes de cada turma, somente para os cursos técnicos de nível médio integrado regular. Foi 

possível perceber, nos três órgãos colegiados descritos anteriormente, que não há uma composição 

paritária dos mesmos, prevalecendo a representação docente.  
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Ainda acerca da ocupação de cargos eletivos, foi possível observar a participação dos 

diversos atores sociais na eleição de Reitor e Diretor de Campus. As observações ocorreram sobre 

esses dois casos porque, no IFRN, não existe eleição para o cargo de Diretor-Acadêmico, 

subordinado ao Diretor de Campus, nem para o cargo de Coordenador de Curso, subordinado ao 

Diretor Acadêmico. Para esses dois últimos cargos, também não há período pré-fixado para o seu 

mandato. Esses cargos, normalmente, são ocupados por indivíduos escolhidos pelos pares, no 

grupo de professores da Diretoria ou do Curso ou escolhidos pelo Diretor do Campus. 

Para os cargos de Reitor e Diretor de Campus, assim se expressa o Estatuto do IFRN, em 

seu artigo 15: 

“O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte será dirigido 
por um Reitor, escolhido, em processo eletivo, pelos servidores do quadro ativo permanente 
(docentes e técnico-administrativos) e pelos estudantes regularmente matriculados, atribuindo-
se o peso de um terço para a manifestação do corpo docente, de um terço para a 
manifestação dos servidores técnico-administrativos e de um terço para a manifestação do 
corpo discente, nomeado na forma da legislação vigente, para um mandato de quatro anos, 
contados da data da posse, permitida uma recondução, nos termos do art. 12 da Lei nº. 
11.892/2008” (IFRN, 2009b). 

Texto semelhante se aplica para a escolha dos Diretores de Campi. Percebe-se, aqui, uma 

distribuição paritária dos votos na escolha do Reitor e Diretores de Campi. Constata-se, assim, uma 

lacuna na composição dos diversos conselhos e na escolha dos dirigentes do IFRN, tendo em vista 

que, em alguns casos, tem-se uma distribuição paritária de participação dos diversos segmentos, 

enquanto em outros não há nenhum tipo de participação. 

No caso da nomeação livre por parte do Diretor de Campus para os cargos de Diretor 

Acadêmico e Coordenador de Curso, Paro (1996), de forma crítica, colocava o problema do 

favorecimento dos interesses políticos do responsável pela nomeação. Além disso, esse tipo de 

situação pode resultar no fortalecimento do corporativismo dos professores na instituição, de 

maneira que o desempenho profissional do diretor ou coordenador não estaria condicionado às 

demandas dos alunos, mas ao fato de evitar conflitos com os colegas docentes, comprometendo a 

prestação de serviços de qualidade. O fato de não existir um período de tempo pré-fixado para o 

mandato também pode levar ao excesso de personalismo e a comportamentos de apropriação do 

cargo. 

Assim, acredita-se que a gestão democrática necessita avançar em relação às pregações de 

participação, carecendo de um efetivo compartilhamento do processo decisório que ultrapasse a 

perspectiva de apenas legitimar decisões previamente tomadas, isto é, deve existir participação no 
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processo decisório relativo às dimensões administrativa, financeira, pedagógica e política e não a 

“ilusão de participação” destacada por Lima (1997b) ou a associação equivocada entre os termos 

“descentralização” e “desconcentração de responsabilidades”, colocada por Bacelar (1997). 

6.2 Compreendendo a forma de realização do trabalho docente no IFRN 

Esta seção discutirá as reconfigurações do trabalho docente a partir de análise documental, 

mas tomando como base as variáveis identificadas pela análise dos questionários. Primeiramente, 

serão abordados aspectos que envolvem a remuneração docente e, em seguida, aspectos relativos 

às condições de trabalho e polivalência do professor. 

6.2.1 Reconfigurações acerca da remuneração 

No relatório de auditoria operacional do TCU, citado anteriormente, foi apontada como uma 

das justificativas para o não alcance dos índices de produtividade e de qualidade do ensino na Rede 

Federal de Educação Profissional a insatisfação dos docentes com aspectos relativos às condições 

de trabalho, tais como: “remuneração, oportunidades de capacitação, infraestrutura física dos 

Campi, gestão administrativa e apoio administrativo as atividades docentes” (TCU, 2012, p. 45). 

O mesmo relatório ainda menciona uma intensificação do trabalho docente que seria 

acarretada por um déficit de professores, pela demanda por atividades fora do espaço da sala de 

aula, e pela atuação em diferentes níveis e modalidades de ensino (TCU, 2012). Tais aspectos 

serão discutidos ao longo deste capítulo tomando por base o caso específico do IFRN. 

No que tange à remuneração, os principais documentos que subsidiaram a análise dessa 

variável foram as Tabelas de Remuneração dos Servidores Públicos Federais publicadas no período 

de 2009 a março/2015. A escolha do ano de 2009, como ponto inicial da análise, deve-se ao fato 

de ser o primeiro ano subsequente à mudança de institucionalidade do então Cefet-RN para IFRN.  

As tabelas, a seguir elaboradas, referentes à evolução salarial dos professores do magistério 

da educação básica, técnica e tecnológica, consideraram alguns recortes; entre eles, importa 

mencionar que estão informadas, nas tabelas, apenas a remuneração final e inicial dos professores 

com os títulos de graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado. Para 

levantamento da remuneração final, não foi considerada a classe de Professor Titular, tendo em 

vista se tratar de classe a qual pode concorrer apenas professores doutores. Ressalta-se, também, 

que se levou em consideração, para levantamento da remuneração final e inicial, uma alteração na 

carreira do docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT).  
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A carreira foi estruturada pela Lei n°. 11.784/2008 (BRASIL, 2008a) e alterada pela Lei 

n°. 12.772/2012 (BRASIL, 2012b), a qual eliminou a classe D-V, e criou os níveis II, III e IV para a 

classe D-IV, distribuindo, de maneira uniforme, as classes e níveis. Além disso, estão informados, 

nas tabelas, apenas a totalização da estrutura remuneratória dos professores a qual englobava, 

inicialmente, o Vencimento Básico (VB); a Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (GEDBT); e a Retribuição por Titulação (RT). Após as alterações 

promovidas na carreira, a estrutura remuneratória ficou composta por dois itens: Vencimento 

Básico, que incorporou a GEDBT; e Remuneração por Titulação. Por fim, esclarece-se, ainda, que os 

valores remuneratórios, para o ano de 2010, entraram em vigor no mês de julho de 2010, sendo 

que a próxima alteração passou a vigorar a partir de março de 2012. Portanto, os valores presentes 

nas colunas do ano de 2010 e 2011 são os mesmos.  

Partindo para a análise dos dados provenientes das tabelas de remuneração 

disponibilizadas em site oficial do governo (BRASIL, 2015), o que se buscou foi estabelecer uma 

comparação entre o aumento associado à remuneração dos professores no período de 2009 a 

2015 e à inflação desse mesmo período (Tabelas 15,16 e 17).  

Tabela 15 - Evolução salarial dos professores com regime de trabalho de dedicação exclusiva 
 

                                       GRADUAÇÃO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 4% 0% 4% 13% 5% 5% 36% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 0% 0% 4% 25% 6% 6% 46% 

APERFEIÇOAMENTO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 7% 0% 4% 18% 6% 6% 47% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

  Percentual de ajuste 4% 0% 4% 26% 7% 5% 53% 

ESPECIALIZAÇÃO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

 Percentual de ajuste 4% 0% 4% 17% 6% 6% 44% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

  Percentual de ajuste 1% 0% 4% 26% 8% 5% 50% 

MESTRADO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

 Percentual de ajuste 11% 0% 4% 19% 3% 5% 49% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

  Percentual de ajuste 2% 0% 4% 25% 5% 4% 45% 
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DOUTORADO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

 Percentual de ajuste 16% 0% 4% 13% 12% 3% 57% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

  Percentual de ajuste 1% 0% 4% 27% 4% 4% 43% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta a Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais de 2009 
a 2015. 

 
Tabela 16 - Evolução salarial dos professores com regime de trabalho de 40 horas 

 GRADUAÇÃO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 3% 0% 4% 13% 5% 5% 34% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 0% 0% 4% 23% 2% 2% 32% 

APERFEIÇOAMENTO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 4% 0% 2% 19% 6% 6% 41% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 0% 0% 4% 24% 2% 4% 37% 

ESPECIALIZAÇÃO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 2% 0% 4% 16% 5% 6% 38% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 3% 0% 4% 26% 2% 6% 44% 

MESTRADO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 10% 0% 4% 17% 4% 5% 46% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 9% 0% 4% 23% 1% 6% 49% 

DOUTORADO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 10% 0% 4% 15% 4% 9% 50% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 1% 0% 4% 27% 4% 4% 45% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta a Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais de 2009 
a 2015. 
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Tabela 17 - Evolução salarial dos professores com regime de trabalho de 20 horas 
 

 
GRADUAÇÃO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 5% 0% 4% 13% 8% 7% 42% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 1% 0 4% 20% 3% 3% 33% 

APERFEIÇOAMENTO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 9% 0% 4% 16% 7% 7% 51% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 1% 0% 4% 20% 3% 3% 34% 

ESPECIALIZAÇÃO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 10% 0% 4% 17% 7% 10% 57% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 3% 0% 4% 21% 3% 3% 36% 

MESTRADO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 16% 0% 4% 17% 6% 8% 61% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 1% 0% 4% 32% 2% 4% 48% 

DOUTORADO 

REMUNERAÇÃO FINAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTAL 

Percentual de ajuste 9% 0% 4% 14% 5% 10% 49% 
REMUNERAÇÃO INICIAL 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Percentual de ajuste 6% 0% 4% 22% 2% 8% 49% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de consulta a Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais de 2009 
a 2015. 

 

O indicador utilizado para medir a inflação do período foi o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Esse indicador é elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

e a sua escolha se deu por se tratar do indicador utilizado para balizar as metas de inflação do 

governo, representando o índice oficial de inflação do país, conforme tabela 18 a seguir.  

Tabela 18 - Índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

4,31% 5,91% 6,50% 5,84% 5,91% 6,41% 10,67% 45,55% 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Com base no comparativo do percentual de incremento salarial com o percentual de 

inflação do período, pretendeu-se encontrar apontamentos de uma possível valorização salarial dos 

docentes. O que foi encontrado sugere que, em poucos casos, o aumento salarial recebido pelos 

professores, ao longo do período estudado, foi inferior à inflação calculada para o mesmo período. A 

maior parte dos casos em que o ajuste salarial foi abaixo da inflação ocorreu junto aos professores 

com titulação de graduados. Tal cenário representa uma contradição em relação aos dados obtidos 

pelo presente estudo uma vez que, quanto aos docentes pesquisados, ter uma maior titulação 

representava um julgamento mais crítico em relação à remuneração recebida. 

Ao mesmo tempo, os percentuais de ajuste salarial para os docentes pertencentes ao 

regime de trabalho de dedicação exclusiva, em boa parte dos casos, foram superiores aos 

percentuais oferecidos aos indivíduos vinculados aos demais regimes de trabalho. Essa situação 

promove a redução do poder de compra desses últimos, fazendo com que eles, como forma de 

compensar a “perda” e reduzir sua condição de pauperização, busquem exercer outras atividades, 

além da docência. Entende-se por pauperização profissional, a condição apresentada por Sampaio e 

Marin (2004, p. 1210), os quais argumentam que tal situação “significa pauperização da vida 

pessoal nas suas relações entre vida e trabalho, sobretudo no que tange ao acesso a bens 

culturais”. Isto é, os autores consideram que a perda do poder aquisitivo dos docentes pode 

interferir na qualidade de seu trabalho pedagógico, visto que eles deixariam de ter acesso aos 

conteúdos culturais e informativos necessários à sala de aula.   

É válido destacar, contudo, que o salário percebido pelos professores do IFRN é superior 

àquele percebido por professores das redes estadual e municipal de educação. O piso salarial para 

os profissionais do magistério público da educação básica foi reajustado em 13,01%,  em janeiro de 

2015, conforme determina o artigo 5° da Lei n°. 11.738/2008 (BRASIL, 2008c) passando ao valor 

de R$ 1.917,78 (Figura 14).  
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Figura 14 - Piso salarial nacional 

Fonte: MEC (2016) 
 

Tal vencimento inicial refere-se aos profissionais com formação em nível médio, modalidade 

normal, com jornada de 40 horas semanais. Visando estabelecer um melhor parâmetro, é possível 

considerar os professores da rede estadual de ensino, uma vez que essa rede é a principal 

responsável pelo ensino médio, nível esse que, para lecionar, é preciso concluir o curso de 

licenciatura. Se for levado em conta o professor da rede estadual do Rio Grande do Norte, com 

formação em nível superior, esse profissional recebe salário inicial de R$ 2.013,32, trabalhando 30 

horas. Considerando o valor da hora-aula, é possível fazer uma conversão simples para um salário 

de R$ 2.684,43 referentes a 40 horas de trabalho. Esse valor, embora abaixo dos vencimentos 

recebidos pelos profissionais inseridos na carreira EBTT, já se aproxima do valor de R$ 2.814,01 

recebido, inicialmente, pelos professores com titulação referente à formação em nível superior. 

Nesse contexto, é válido, ainda, considerar que, segundo dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o salário médio dos trabalhadores com formação 

em nível superior no Brasil é de R$ 4.726,21. Tendo por base uma jornada de trabalho de 40 

horas, esse valor irá se aproximar da remuneração do professor da EBTT com título de especialista 

(R$ 4.820,67) em final de carreira. Tal fato, novamente, sugere uma deterioração salarial do 

público-alvo do presente estudo. Acerca dessa situação, Nóvoa (1991), em estudo efetivado em 

Portugal, abordava uma política de degradação do estatuto econômico da profissão docente e o 

apelo, por parte do governo, a “vocação” ou ao “sacerdócio” de professor, isto é, buscando uma 

responsabilização do professor principal do docente pelos resultados educacionais, conforme 

discutido em outra parte dessa análise. 
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Considera-se importante destacar, contudo, que a expectativa de melhoria salarial dos 

professores da EBTT pode ser influenciada pelas progressões por titulação e por desempenho 

acadêmico. Essa última possibilidade, baseada na avaliação de desempenho dos professores, teve 

o período de aplicação reduzido formalmente de 24 para dezoito meses pela Lei n°. 11.784/2008 

(BRASIL, 2008a) e, novamente ampliado, pela Lei n°. 12.772/2012 (BRASIL, 2012b), segundo a 

qual o interstício de progressão por tempo de serviço passou de 18 para 24 meses. 

Além disso, algo que pode amenizar tal deterioração salarial é um dos conteúdos da Lei n°. 

12.772/2012. Essa lei institui o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), com o 

propósito de estabelecer uma equivalência do RSC com a titulação acadêmica para fins de 

percepção da Retribuição por Titulação (RT), por parte do professor. Essa equivalência ocorre da 

seguinte forma: 1) diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de especialização; 

2) certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSCII equivalerá à titulação de mestrado; e 

3) titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá à titulação de doutorado (BRASIL, 2012b). Com 

isso, os professores que tiveram reconhecimento de seus saberes e competências receberam um 

incremento em sua estrutura remuneratória, pois passaram a receber uma RT superior à sua atual 

titulação. 

Além do RSC, uma maneira que o docente encontra para buscar um incremento de sua 

remuneração é a capacitação. Quanto à perspectiva de qualificação percebida pelos professores em 

estudo, o que há de concreto é a participação em programas de pós-graduação, com afastamento 

parcial e/ou informal das atividades. Isso ocorre porque os docentes encontram empecilhos 

burocráticos na busca pelo afastamento integral como, por exemplo, destaca a Nota Técnica n°. 

04/2010 – DIGPE/IFRN, a qual estabelece que o  

“quantitativo de professores substitutos do IFRN observará os limites legais estabelecidos na 
Lei nº 8.745/1993 e no Decreto nº 7.312/2010, sendo de 10% do total de docentes efetivos 
em razão de afastamentos para capacitação e 20% do total de efetivos como número máximo 
de substitutos, inclusos nesse limite máximo os contratados em razão de afastamento para 
capacitação.” (IFRN, 2010b). 

Outro exemplo se aplica à ordem de prioridade estabelecida pela Resolução n°. 67/2011 – 

CONSUP/IFRN, a qual atualiza o regulamento da Política de Capacitação do IFRN. Nessa 

Resolução, mais especificamente no parágrafo 11 do artigo 8º, consta que a prioridade de 

afastamento para capacitação dos docentes deverá obedecer à ordem do menor grau de titulação, 

levando em conta a sua elevação (IFRN, 2011). 
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Conhecendo esse cenário, os professores negociam com seus pares uma redução de sua 

carga horária em sala de aula, para que eles possam cursar sua capacitação sem prejuízo da 

remuneração. Boa parte desses cursos é ofertada mediante convênios ou parcerias entre o IFRN e 

outros órgãos ou instituições, conforme quadro 30, exposto mais adiante. 

Em alguns casos, quando não há o afastamento oficial do professor, as despesas 

decorrentes da capacitação, como diárias, passagens, entre outros, são custeadas pelo IFRN. Em 

outros casos, tais despesas são bancadas pelo próprio docente em capacitação. Importa considerar 

que os docentes que custeiam sua capacitação, possivelmente, visualizam esse custeio como um 

investimento, tendo em vista o aumento de sua remuneração quando da obtenção do novo título, 

por meio da retribuição por titulação além, é claro, do aprimoramento da prática docente.  

Para o caso dos professores que buscam realizar sua capacitação sem o afastamento 

integral, esses profissionais acabam tendo que compatibilizar suas atividades como estudante e 

como professor, além de suas obrigações com a vida pessoal. Se a capacitação for feita à custa do 

próprio docente, há ainda uma maior precarização das condições de trabalho do docente, tanto em 

decorrência das pauperização do professor, como da intensificação do trabalho.  

Outra perspectiva de análise acerca da qualificação docente pode ser traçada a partir de 

outro possível estímulo à busca pela qualificação: a responsabilização desses profissionais pelos 

problemas na educação. Sentindo-se responsável pelos resultados apresentados pela instituição, o 

professor pode se imbuir de culpa e buscar a qualificação como saída para aprimorar a qualidade 

da educação atribuída à organização onde trabalha. Essa situação poderá ter implicações negativas 

para a saúde desses profissionais, mas esse aspecto será discutido mais adiante. 

Um terceiro interveniente para a necessidade de qualificação docente pode estar na própria 

expansão de Rede de Educação Profissional. Essa expansão aumentou, consideravelmente, o 

número de professores contratados sem uma formação pedagógica ou na área das licenciaturas. 

Corroborando essa afirmação, Costa (2012) expõe dados sobre a educação profissional, os quais 

apontam para a existência de 46% de profissionais não licenciados exercendo o magistério. Vale 

destacar que esses professores fazem parte da carreira de magistério da educação básica, técnica e 

tecnológica e que, por isso, em tese, estariam aptos a atuar nesses três níveis de ensino. 

O quadro 30, a seguir, apresenta a formação inicial dos professores dos campi do IFRN, 

alvo do presente estudo. Esses docentes são provenientes de diferentes áreas do conhecimento, 
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conforme será exposto na análise dos dados do perfil e, na maioria dos casos, não possuem a 

formação para o desenvolvimento da docência.  

Quadro 30 - Formação inicial dos professores 

Formação inicial 
Quantidade 

CNAT MO 

Bacharelado 82 14 

Engenharia 114 35 

Tecnologia 15 3 

Licenciatura 119 36 

TOTAL 330 88 

Fonte: SUAP/IFRN (n.d.) 
 

Concernente a esse contexto, Kuenzer, Franco e Machado (2008, p. 37) já verificavam que 

“Ser um bom engenheiro mecânico não significa ser um bom professor, capaz de transpor o 

conhecimento científico para os espaços escolares”. Tal fato implicaria a necessidade de 

qualificação desses profissionais. Provavelmente, consciente dessa condição vivida pelos seus 

professores, o IFRN estabelece, em documento chamado de Organização Didática, atualizada no 

ano de 2012, o objetivo de “ministrar, em nível de educação superior [...] cursos de licenciatura e 

programas especiais de formação pedagógica, com vistas à formação de professores para a 

atuação na Educação Profissional [...]” (IFRN, 2012, p. 9).  

Para atender a tal objetivo, no ano de 2015, o IFRN ofertou, pelo Edital n°. 08/2015-

PROEN/IFRN, processo seletivo para curso de formação pedagógica de docentes para a educação 

profissional no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) (IFRN, 2015d). O edital previa a oferta de 60 vagas divididas em duas turmas, sendo o 

curso ofertado por meio de programa especial de formação pedagógica, na modalidade presencial, 

com certificação equivalente a licenciatura em educação profissional, com carga horária de 801 

horas. Esse curso foi autorizado pela Resolução n°. 01/2015-CONSUP/IFRN (IFRN, 2015a). 

Ademais, em termos de oferta de capacitação, o IFRN já ofereceu os seguintes cursos 

(Quadro 31), embora seja importante salientar que as vagas ofertadas se destinavam tanto para 

professores quanto para servidor técnico-administrativo. 
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Quadro 31 - Cursos de capacitação 
 

 CURSO PARCEIRO VAGAS 
CONVÊNIOS EM 
NEGOCIAÇÃO 

MESTRADO EM ENERGIA ELÉTRICA UFRN - 
MESTRADO EM MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS  UFRN - 

ENTRADAS EM 
2015 

DOUTORADO EM PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DINTER/UFRJ 15 

MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA UFRN 06  
MESTRADO EM LETRAS UERN 01  
MESTRADO EM ENSINO UERN 03  
MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS UERN 02  
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS 
SOCIAIS 

UERN 02  

MESTRADO EM EDUCAÇÃO UERN 07  
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO UNP 15  

CONCLUÍDOS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN  UFRN Não encontrado 
MESTRADO EM ECONOMIA MIINTER/UFPB 14 
DOUTORADO EM RECURSOS NATURAIS DINTER/UFCG 15 
DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA  UFRN Não encontrado 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO  UFRN Não encontrado 
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA EAD UFRN Não encontrado 
MESTRADO E DOUTORADO EM CIÊNCIA ANIMAL UFERSA Não encontrado 
MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE UERN Não encontrado 
MESTRADO EM LETRAS UERN Não encontrado 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA UFRN Não encontrado 

Fonte: IFRN (2015e) 

Somado aos cursos anteriormente citados, o IFRN também estabeleceu convênio com a 

Universidade do Minho (UMinho), de Portugal. O Termo Aditivo ao Protocolo de Cooperação entre as 

duas instituições objetiva “enquadrar um programa de formação em doutoramento e pós-

doutoramento destinado a professores do IFRN, a concretizar-se no âmbito dos ramos de 

conhecimento em que a UMinho confere o grau de doutor.” (UMINHO, 2012). A partir dessa 

cooperação, foram formadas seis turmas, sendo duas no Instituto de Educação, uma no Instituto de 

Ciências Sociais, duas na Escola de Engenharia e uma na Escola de Ciências, totalizando 92 

docentes em capacitação (IFRN, 2015e). 

Tal formação, contudo, não implica uma capacitação pedagógica, uma vez que os 

docentes, ao participarem desses cursos, focam em habilidades voltadas à pesquisa, e não ao 

ensino. Isso significa dizer que tais professores, em boa parte dos casos, desenvolvem estudos 

voltados para a continuidade de sua formação específica, e não para a docência na educação 

profissional.  

Interessante notar que, por vezes, a formação docente está direcionada para o 

desenvolvimento de competências, sendo esse modelo diretamente associado ao trabalho em 

empresas. Segundo Masetto (2003, p. 14), essas competências objetivam interferir na 
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personalidade do docente, propondo a “adaptabilidade ao novo, criatividade, autonomia, 

comunicação, iniciativa e cooperação”.  

O reconhecimento e a valorização social estão, também, associados à questão da 

remuneração. Segundo Nóvoa (1991) e Sacristán (1991), a figura do professor vem perdendo 

prestígio social ao longo do tempo. Se, há alguns anos, os professores do ensino primário eram 

considerados importantes agentes culturais, e os professores do ensino secundário pertenciam à 

elite social das cidades, hoje, segundo Cruz, Garcia, Oliveira, e Bahia (2005), o que se verifica é um 

baixo estatuto social associado à profissão docente, corroborando as relações sugeridas pela análise 

quantitativa do presente estudo.  

Essa perspectiva da perda de reconhecimento social pode estar associada a comparações 

passíveis de ser estabelecidas em relação às outras carreiras no serviço público federal. 

Procedendo a um comparativo dos salários nominais de profissionais com funções semelhantes 

àquelas desempenhadas pelos docentes, pode-se utilizar os exemplos dos servidores em nível 

superior que atuam no Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA), estes sem doutorado, 

e os servidores que atuam no Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com titulação de doutor 

(Figura 15). Do ano de 1998 a 2015, constata-se certa disparidade entre a evolução obtida na 

carreira dos servidores citados anteriormente e a carreira do professor doutor em início de atividade. 

Esse comparativo é frequentemente utilizado pelo sindicato da categoria quando da reivindicação de 

aumento salarial. 

 

Figura 15 - Comparativo salarial 

Fonte: Brasil (2015) 
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Para o caso específico dos professores dos IFs, há ainda outro comparativo salarial que 

pode ser utilizado como indicador de reconhecimento profissional. Tal comparativo se refere aos 

vencimentos recebidos pelos professores das universidades federais. Para ilustrar essa situação, 

pode-se apontar que o salário médio de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte é de R$ 11.052,21, enquanto o salário médio de um professor que atua no IFRN é de R$ 

7.801,85 (Portal da Transparência, n.d.).  

Essa discrepância pode ser explicada por alguns fatores. Um deles seria o fato de que as 

universidades demandam, em seus processos seletivos, uma titulação dos candidatos a docente de, 

no mínimo, especialista; enquanto a própria carreira dos docentes que atuam nos IFs (Professor de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) exige, apenas, a titulação mínima de graduado. Ou mesmo, é 

possível considerar que o processo de expansão dos IFs é bem mais recente e rápido que aquele 

aplicado às universidades, o que implica uma necessidade de contratação que nem sempre está 

em consonância com a oferta de profissionais bem capacitados. Essa demanda por contratação 

impulsionada pela rápida expansão da Rede de Educação Profissional também leva à formação de 

um corpo docente jovem. Quaisquer desses cenários ilustram, de alguma forma, um menor estatuto 

social conferido à figura do docente que atua na educação profissional. 

De forma resumida, percebe-se que vários aspectos podem ser levantados para explicar a 

diminuição do prestígio da profissão docente, entre eles, sobressaem a rápida expansão da 

educação profissional, a baixa remuneração recebida pelos docentes, o elevado número de 

professores e a baixa qualificação acadêmica, conforme já apontavam Hoyle (1988) e Nóvoa 

(1991). 

6.2.2 Reconfigurações das condições de trabalho e polivalência 

No caso específico do IFRN, é possível visualizar essa situação da jornada intensiva de 

trabalho a partir da leitura da Orientação Normativa n°. 02/2009-PROEN/IFRN, que define 26 

horas-aula (h/a) de atividades docentes, das quais 22 horas seriam destinadas, prioritariamente, 

para aulas teóricas e práticas/laboratório, e outras quatro (04) ou seis (06) horas para reuniões 

pedagógicas e de grupos de professores. A mesma normativa ainda estabelece o mínimo de oito 

horas-aula a serem ministradas por um professor. A carga-horária adicional, em complemento às 

horas do regime de trabalho correspondente (40 horas com Dedicação exclusiva; 40 horas sem 

dedicação exclusiva), poderá ser utilizada para planejamento, preparação de aulas e de avaliações, 

correções, preenchimento e fechamento de diários de classe, e participação em conselhos de 
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cursos e de classes, desenvolvimento de projetos de extensão e/ou de pesquisa (IFRN, 2009a). A 

referida normativa está baseada na Lei n°. 11.738/2008, a qual define o quantitativo mínimo de 

2/3 (dois terços) da jornada de trabalho do docente na realização de atividades de interação com 

os alunos (BRASIL, 2008c). 

A Orientação Normativa n°. 02/2009-PROEN/IFRN ainda deixa preestabelecido que: 

“Para o caso em que a carga-horária destinada a aulas teóricas e práticas/laboratório seja 
inferior a 22h/a, poderão ser atribuídas as seguintes atividades para a carga-horária restante:  
a) Atendimento ao Aluno ou desenvolvimento de Centro de Aprendizagem, destinada a 
necessidades didáticas professor/aluno, e distribuída de acordo com a quantidade de turnos 
nos quais o professor ministra aula;  
b) Orientação a alunos em monografia, TCC ou projeto integrador;  
c) Orientação a prática profissional, estágio e atividades similares; e  
d) Capacitação interna ou treinamento em serviço.” (IFRN, 2009a) 

Nesses casos, assim como em sala de aula, o professor deverá informar o horário que irá 

cumprir tais atribuições, sendo o mesmo controlado quanto ao registro do ponto eletrônico no 

cumprimento dos horários previamente estabelecidos. Percebe-se uma aparente preocupação com 

o presenteísmo do professor, isto é, uma preocupação em fazer com que o professor esteja na 

instituição para cumprir a carga horária mínima estabelecida em lei, o que não significa dizer que o 

professor estaria produzindo algo para a instituição. 

O citado documento ainda delibera sobre as atividades do professor no que tange à 

quantidade de disciplinas e ao máximo de turmas, conforme segue: “As atividades relativas às aulas 

teóricas e práticas/laboratório deverão ser desenvolvidas, dentro do período letivo, 

preferencialmente, em até 3 (três) disciplinas distintas, e no máximo de 10 (dez) turmas, 

priorizando-se a redução para o máximo de 8 turmas” (IFRN, 2009a). 

Parece preocupante um contexto no qual o professor tenha que ministrar aulas em até 10 

turmas, pois, considerando o cenário extremo de que cada turma poderia ter 40 alunos, um 

professor poderia estar envolvido com cerca de 400 alunos em um período letivo. Esse número, 

provavelmente representativo da “nova” forma de ensino de massas, baseado no pressuposto de 

“ensinar a todos como se fosse um só”, implicaria a despersonalização do trabalho docente na 

relação com seu objeto: a educação, conforme posto por Barroso (2005b). O professor, nesse caso, 

mal conseguiria saber o nome de seus alunos, muito menos o contexto no qual eles vivem e suas 

necessidades de aprendizagem. Dessa forma, além da intensificação do trabalho, fala-se, nesse 

momento, de perda da qualidade do ensino, com visto em discussões de  Apple (1995), Hargreaves 

(1995) e Ball (2003). 
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Inserido no contexto de discussão sobre a intensificação do trabalho, está também a 

demanda pelo trabalho do professor em cargos administrativos. Aqui, o docente teria que dividir 

suas preocupações entre a sala de aula e as funções administrativas que venha a desempenhar. 

Vale ressaltar que, mesmo o docente não inserido em funções administrativas, é obrigado a 

participar, semanalmente, de reuniões pedagógicas e de reunião de grupo de professores, o que 

equivale a quatro (04) ou seis (06) horas de sua jornada de trabalho. Para os professores que 

ocupam funções administrativas, a jornada de trabalho deles é balizada pela Resolução n°. 

05/2014-CONSUP/IFRN. Essa resolução trata, no artigo 8°. que: 

“O docente investido em Cargo de Direção, Função Gratificada ou Função de Apoio à Gestão 
terá direito à redução de sua carga horária docente [...], conforme a seguinte discriminação:  
I. De 100% - nomeado para ocupar Cargo de Direção de Reitor, de Pró-Reitor, de Ouvidor, de 
Função de Apoio à Gestão na Reitoria e de Diretor-Geral de Campus.  
II. De 75% - nomeado para ocupar cargo de Direção Sistêmica, Assessorias, Direção 
Acadêmica, Direção de Administração e demais Diretorias.  
III. De 50% - designado para ocupar Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de 
Coordenação (FCC) no Campus.  
IV. De até 50% - designado para ocupar Função de Apoio à Gestão no Campus, [...].” (IFRN, 
2014c). 

Para analisar os percentuais postos pela resolução anteriormente citada, cabe fazer as 

seguintes ponderações: se a Orientação Normativa n°. 02/2009-PROEN/IFRN determina 22 horas 

de atividades voltadas para o trabalho em aulas teóricas e práticas (IFRN, 2009a); a Resolução n°. 

05/2014-CONSUP/IFRN define que o professor que ocupar o cargo de Diretor Acadêmico terá que 

assumir, além das atribuições administrativas, seis horas em sala de aula. Com relação à função de 

Coordenador de Curso, o professor teria que assumir, pelo menos, 11 horas em sala de aula e mais 

as atribuições inerentes à função (IFRN, 2014c).  

Importa mencionar que, segundo o Decreto n°. 1.590/1995, o servidor público federal 

investido em cargo de direção ou função gratificada deve trabalhar em regime de dedicação 

exclusiva, com jornada de trabalho de oito horas diárias (BRASIL, 1995). Quanto à carga horária, 

passa a existir um incremento significativo para esses professores, considerando que, ao mesmo 

tempo que passarão muito mais tempo na instituição, ainda levarão trabalho para casa, referente às 

atividades docentes que, normalmente, são desempenhadas fora do espaço da sala de aula. Essa 

mesma conclusão foi explicitada por Oliveira (2006) e complementada por Garcia e Anadon (2009), 

quando essas últimas autoras consideram ainda o aumento das responsabilidades e cobranças no 

trabalho relativas ao cargo de liderança ocupado.  
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Outra variável associada à perspectiva de aumentar, intensivamente, a jornada de trabalho 

docente é o estabelecimento de uma quantidade mínima de alunos em razão do número de 

professores. A definição da quantidade de alunos por professor, no IFRN, tem relação direta com a 

expectativa dos órgãos centrais do governo. Nesse contexto, segundo dados do MEC (2014), a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tinha, no ano de 2013, 29.356 

professores, e uma razão aluno-professor de 20,4.  Para esse caso, tem-se o indicador proposto no 

Acórdão TCU n°. 2.267/2005: Relação Alunos/Docente em Tempo Integral, que estabelece uma 

relação entre o número de estudantes matriculados e o número de docentes (efetivos, substitutos e 

temporários) exclusivamente em sala de aula. Para o cálculo dessa relação, cada professor com 

regime de trabalho com dedicação exclusiva ou com 40 horas será contabilizado como 01(um) 

professor e cada professor com 20 horas será contabilizado como meio professor.  

O Termo de Acordo de Metas propõe, assim como foi feito no Acórdão TCU n°. 

2.267/2005, a medição dos alunos matriculados em relação à força de trabalho. Em ambos os 

casos, foram utilizados os mesmos parâmetros. Como meta estabelecida pelo primeiro, tem-se o 

alcance da relação de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por professor, 

em relação a todo o quadro de professores ativos na instituição (BRASIL, 2009b; TCU, 2005). 

O que se pode verificar quanto à relação quantidade de alunos/professor foi que esse 

número ainda não havia sido alcançado por boa parte da instituições de Rede de Educação 

Profissional. No IFRN, contudo, essa relação se encontra dentro da meta estabelecida pelo MEC. 

Para esse indicador, houve um aumento, no ano de 2011, em virtude da criação de novos cursos 

mas, com a contratação de novos profissionais nos anos subsequentes, o resultado da relação 

(aluno/professor) foi sendo estabilizado dentro da meta estabelecida pelo governo. 

Para tentar alcançar essa meta, as instituições se viam diante de duas estratégias: 

aumentar o número de turmas (estratégia que vem sendo utilizada pelo IFRN), ou aumentar o 

número de alunos por turma. Tentando fazer com que o atingimento da meta não exerça influência 

sobre um possível aumento exagerado do número de alunos em sala de aula, um documento 

interno do IFRN, chamado de Organização Didática, define, previamente, o número de alunos na 

matrícula inicial (no primeiro período letivo), em cursos regulares. Esse número deverá ser de até 

36 alunos, excetuando-se a primeira oferta do curso, que poderá iniciar com até 40 alunos. O 

número total de alunos em sala de aula, em cursos regulares, considerando situações de 

reprovação, não deverá ultrapassar 45 alunos (IFRN, 2012).  
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Ressalta-se, nesse caso, que o número de alunos em sala de aula pode refletir no aumento 

da jornada extra sala de aula, ou seja, na jornada extensiva do trabalho, conforme definição dada 

por Mancebo (2007), uma vez que parte das atribuições do professor está fora da sala de aula, na 

correção de atividades desenvolvidas pelos alunos. Essa situação, somada à quantidade máxima de 

turmas que ele pode assumir (10), faz com que o docente possa ter até 400 alunos por semestre 

letivo.   

Por fim, além das atividades docentes relacionadas ao próprio ensino e à gestão, existem as 

atividades relacionadas à pesquisa e à extensão, pois, com a transformação dos Cefet’s em IFs, os 

docentes dessas instituições passaram a ser mais exigidos no que se refere ao desenvolvimento de 

projetos de pesquisa aplicada e de extensão, uma vez que, até então, a instituição não tinha a 

obrigatoriedade de realizar esse tipo de atividade. Essa obrigatoriedade, atrelada à nova 

institucionalidade, e sua exigência crescente, pode ser observada em contratualização estabelecida 

pelo Termo de Acordo de Metas e Compromissos: 

“Apresentação e desenvolvimento de, em média, pelo menos um projeto de pesquisa, 
inovação e/ou desenvolvimento tecnológico por Campus, que reúna, preferencialmente 
professores e alunos de diferentes níveis de formação, em todos os campi, até o início de 
2011, e ampliação em pelo menos 10% ao ano dessas atividades, em parceria com 
instituições públicas ou privadas que tenham interface de aplicação com interesse social” 
(BRASIL, 2009b). 

“Apresentação e desenvolvimento de projetos de ação social, em média, de um em cada 
Campus, até o início de 2011; e ampliação dessas atividades em pelo menos 10% ao ano, pela 
implementação de projetos de ações inclusivas e de tecnologias sociais, preferencialmente, 
para populações e comunidades em situação de risco, atendendo às áreas temáticas da 
extensão” (BRASIL, 2009b). 

Como forma de racionalizar a carga horária docente no desenvolvimento dessas atividades, 

o IFRN optou por criar, pela Resolução n°. 05/2014 CONSUP/IFRN, um quadro de distribuição da 

carga horária docente (Quadro 32), o que, em certa medida, representa a excessiva 

regulamentação do ensino a qual o professor está submetido. Já não cabe ao docente avaliar, por 

exemplo, qual o tempo necessário a ser destinado para a orientação de determinado aluno, o tempo 

dedicado a determinado projeto de pesquisa ou extensão. O que acaba acontecendo, de fato, é que 

o professor dedica mais tempo efetivo para aquela atividade (orientação, participação em projeto 

etc) do que o tempo definido de forma burocrática e racional. Essa circunstância, contudo, não é 

alvo de preocupação institucional, mas o inverso sim. Se o professor não comprovar a entrega 

daquela carga horária mínima estabelecida pela normativa, poderá ser alvo de questionamento 

institucional. 
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Quadro 32 - Distribuição da carga horária docente 
 

ATIVIDADE DE ENSINO 

1 

Regência: aulas teóricas e práticas, presenciais ou à distância, na 
Educação Básica de Nível Médio, Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, na Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores 
(FIC), na Graduação e na Pós-Graduação Lato-Sensu e Stricto-
Sensu, a serem desempenhadas em sala de aula, em laboratório, 
em campo e em ambientes tecnológicos, aulas em atividades de 
recuperação/dependência.  

100% da carga horária do 
componente curricular destinada à 
regência  
 

2 Centros de Aprendizagem (CA)/Reforço  
Até 6 horas-aula semanais, sendo 2 
horas-aula por componentes 
curriculares. 

3 Reunião Pedagógica  2 horas-aula semanais  

4 Reunião de Grupo  
Até 4 horas-aula semanais, sendo 2 
horas-aula semanais por grupo de 
estudo. 

5 Orientação a Alunos Concluintes (monografia/projeto)  
Até 3 horas-aula semanais, tendo 
como referência o quantitativo de 6 
alunos por semestre. 

6 
Orientação de Estágio “Técnico” ou Estágio Docente Supervisionado 
ou Prática Profissional  

Até 2 horas-aula semanais, tendo 
como referência o quantitativo de 6 
alunos por semestre  

7 Capacitação Interna  
Até 2 horas-aula semanais, 
destinada a estudos e treinamentos 
realizados pelo IFRN  

8 
Orientação e coordenação de treinamentos esportivos e/ou 
atividades artístico-culturais.  

Até 6 horas-aula semanais  
 

9 Membro ou coordenador do NDE ou NCE  Até 2 horas-aula semanais  

10 
Participação e coordenação de Programas de Nivelamento de 
Estudos, Monitoria ou Olimpíadas de Conhecimento  

Até 2 horas-aula semanais  

11 Orientação de projetos integradores  
Até 100% da carga horária destinada 
à atividade  

12 Preparação de curso a distância -participação/tutoria  Até 4 horas-aula semanais  

13 Orientação de aluno de doutorado institucional  
Até 8 horas-aula semanais, 
obedecendo ao limite proposto pelo 
programa do doutorado.  

14 Co-orientação de aluno de doutorado institucional  
Até 4 horas-aula semanais, 
obedecendo ao limite proposto pelo 
programa do doutorado.  

15 Orientação de aluno de mestrado institucional  
Até 4 horas-aula semanais, 
obedecendo ao limite proposto pelo 
programa do mestrado.  

16 Co-orientação de aluno de mestrado institucional  
Até 2 horas-aula semanais, 
obedecendo ao limite proposto pelo 
programa do mestrado.  

18 Supervisão de estágio/prática de ensino (Licenciaturas)  
Até 4 horas-aula semanais, tendo 
como referência o quantitativo de 10 
alunos  

19 
Coordenação de comissão organizadora de eventos ligados ao 
Ensino promovidos pelo IFRN, durante o seu planejamento, 
realização e avaliação  

Até 4 horas-aula semanais  

20 
Membro de comissão organizadora de eventos ligados ao Ensino 
promovidos pelo IFRN, durante o seu planejamento, realização e 
avaliação  

Até 2 horas-aula semanais  
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ATIVIDADE DE PESQUISA 

1 
Coordenação de projeto de pesquisa formalizado junto à PROPI do 
IFRN  

Até 4 horas-aula semanais  

2 
Coordenação de comissão organizadora de eventos de pesquisa 
promovidos pelo IFRN, durante o seu planejamento, realização e 
avaliação  

Até 4 horas-aula semanais  

3 
Membro de comissão organizadora de eventos de pesquisa 
promovidos pelo IFRN, durante o seu planejamento, realização e 
avaliação  

Até 2 horas-aula semanais  

4 Coordenação de grupo de pesquisa certificado pelo IFRN  Até 2 horas-aula semanais  
5 Membro de equipe de projeto de pesquisa  Até 2 horas-aula semanais  

6 
Orientação de aluno de Iniciação Científica, Tecnológica ou outras 
similares  

Até 2 horas-aula semanais, tendo 
como referência o quantitativo de 6 
alunos  

7 
Coordenador de Programas, como PET, PIBIC, PIBID, Pró-Docência 
e similares, desde que não haja remuneração (bolsa)  

Até 4 horas-aula semanais  

ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

1 
Coordenação de projeto de extensão aprovado junto à PROEX do 
IFRN  

Até 4 horas-aula semanais  

2 
Coordenação de comissão organizadora de eventos de extensão 
promovidos pelo IFRN, durante o seu planejamento, realização e 
avaliação  

Até 4 horas-aula semanais  

3 
Membro de comissão organizadora de eventos de extensão 
promovidos pelo IFRN, durante o seu planejamento, realização e 
avaliação  

Até 2 horas-aula semanais  

4 Membro de equipe de projeto de extensão  Até 2 horas-aula semanais  

5 Orientação de aluno de Extensão ou outras similares  
Até 2 horas-aula semanais, tendo 
como referência o quantitativo de 6 
alunos  

6 Supervisão de estágio  Até 4 horas-aula semanais  
ATIVIDADE DE GESTÃO 

1 Membro de Conselhos  Até 2 horas-aula semanais  
2 Membro de Câmaras de Conselhos  Até 2 horas-aula semanais  
3 Membro de Comissões Permanentes  Até 4 horas-aula semanais  

4 
Presidência ou Coordenação Geral de Comissão Permanente 
(CPPD, CPA)  

Até 4 horas-aula semanais  

Fonte: IFRN (2014c) 
 

Assim, tem-se um contexto semelhante àquele apresentado por Sguissardi e Silva Júnior 

(2009, p. 52), quando afirmam que 

“os professores pesquisadores atuam na docência, pesquisa e extensão, dão aulas na 
graduação e na pós-graduação, preparam aulas, corrigem provas, atendem seus alunos; fazem 
suas pesquisas, artigos e livros para publicação; orientam e, como se verá adiante, em face de 
sua condição salarial, buscam complemento prestando serviços num tempo e espaço 
comprimidos, com graves consequências para sua saúde, para suas relações familiares, em 
razão da jornada de trabalho extra em casa e nos finais de semana”. 

Nesse caso, os autores já mencionam a existência da jornada intensiva e da jornada 

extensiva de trabalho docente. Com base no contexto de intensificação do trabalho docente 

apresentado anteriormente, tendo como foco a jornada intensiva de trabalho, a partir da definição 
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dada por Mancebo (2007), é possível constatar que, no interior da instituição de ensino, no caso em 

estudo o IFRN, o docente se depara com a necessidade de desempenhar múltiplas tarefas. Ao 

mesmo tempo que ele precisa ser especialista em determinado campo de atuação, requer 

habilidades para tarefas relacionadas ao ensino e à pesquisa. Destaca-se aqui que, em outras 

instituições, essas são duas profissões diferentes: professor e pesquisador.  

Também é exigido do professor que ele atue como gestor, seja um gestor de projetos, de 

grupo de pesquisa ou mesmo de uma unidade na estrutura hierárquica da instituição, conforme 

mencionado anteriormente. Essas demandas de trabalho fazem com que a execução de tais tarefas 

extrapole o período de trabalho na instituição, passando a ocupar o tempo que, antes, era dedicado 

ao lazer ou a vida pessoal do docente. Isso, por sua vez, gera consequências para a saúde física e 

psíquica do indivíduo, assim como problemas nas relações familiares. Tal contexto é comentado por 

Lemos (2011), conforme trecho a seguir. 

“O termo docência tem sido tradicionalmente usado para expressar o trabalho do professor, 
mas existe um conjunto de funções que ultrapassam o exercício da docência. As funções 
formativas convencionais, como ter um bom conhecimento sobre sua matéria e saber explicá-
la, foram se tornando mais complexas. Com o passar dos tempos e com o surgimento de 
novas condições de trabalho – massificação dos estudantes, divisão de conteúdos, 
incorporação de novas tecnologias, associação do trabalho em sala de aula com o 
acompanhamento do aprendizado em empresas –, as funções docentes passaram por um 
processo de ampliação e complexificação. Hoje, oficialmente, as universidades públicas 
atribuem aos professores quatro funções: o ensino, a pesquisa, a administração e a extensão” 
(Lemos, 2011, p. 107). 

Importa, ainda, acrescentar que as alterações provenientes da criação dos IFs, a partir da 

transformação de diversos tipos de instituições federais de ensino profissional, implicaram a oferta 

de cursos de graduação (antes da transformação nem todas as instituições ofereciam esses 

cursos), pós-graduação, atividades de pesquisa e extensão, além de ensino médio, técnico e 

educação de jovens e adultos. Essas alterações passaram a requerer docentes aptos a tais 

atribuições. No entanto, grande parte dos professores de Rede Federal de Educação Profissional é 

de recém-concursados e sem experiência na denominada verticalização (ensinar, ao mesmo tempo, 

nos níveis médio, superior e de pós-graduação), o que implica, ao final, a intensificação das 

atividades a serem desenvolvidas pelo profissional docente, inclusive fora de seu ambiente de 

trabalho, o que promove um desequilíbrio entre a vida social e o trabalho, corroborando as 

afirmações de Apple (1995) e Sampaio e Marin (2004). 

Considerando, principalmente, o professor que deve oferecer 40 horas semanais de 

trabalho, é possível identificar o alargamento de suas atividades de trabalho, alargamento esse 
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passível de se verificar na Orientação Normativa n°. 02/2009-CONSUP/IFRN, a qual estabelece a 

carga horária adicional às 26 horas as quais os professores devem estar presentes na instituição, 

conforme trecho a seguir. 

“A carga-horária adicional, em complemento às horas do regime de trabalho correspondente, 
poderá ser utilizada para planejamento, preparação de aulas e de avaliações, correções, 
preenchimento e fechamento de diários de classe, e participação de conselhos de cursos e de 
classes. Poderão, ainda, ser incluídas atividades relativas ao desenvolvimento de projetos de 
extensão e/ou de pesquisa” (IFRN, 2009a). 

Os questionamentos, a seguir, são bastante pertinentes: conseguiria, pois, o professor, em 

14 horas, planejar, preparar aulas e corrigir trabalhos de até 10 turmas, conforme propõe a mesma 

normativa? E, somada a isso, haveria tempo para participação em conselhos ou comissões e ainda 

participar ou coordenar projetos de pesquisa e extensão? O que ocorre, aparentemente, é que o 

professor extrapola essas 14 horas, fazendo uso do tempo que, em princípio, seria dedicado para o 

lazer. 

Sobre esse cenário, Tardif e Lessard (2007, p. 113) já afirmavam que 

“[...] professores se engajam a fundo num trabalho que chega a tomar um tempo considerável, 
até mesmo invadindo sua vida particular, as noites, os fins de semana, sem falar das 
atividades de duração mais longa, como cursos de aperfeiçoamento, de formação específica, 
atividades para-escolares ou sindicais, das associação de profissionais [...] etc”. 

Acrescido a isso, parte dos professores também optam por assumir outros vínculos de 

trabalho além daquele já relacionado à instituição de trabalho. Esse outro espaço de trabalho é 

“fomentado” pelo próprio governo, mediante programas e ofertas conveniadas de cursos. Trata-se 

de programas como a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Rede E-Tec Brasil, que oferecem 

cursos por meio de convênios estabelecidos com instituições públicas de ensino. Para a oferta dos 

cursos, o governo se propõe a pagar bolsas para os professores que lecionarem disciplinas nos 

cursos superiores, no caso da UAB, e nos cursos técnicos, no caso de Rede E-Tec. Esses cursos 

são oferecidos na modalidade de ensino a distância. O valor da bolsa recebida pelo professor varia 

em função da sua atividade desempenhada: professor formador, professor conteudista, professor 

tutor; em função da carga horária da disciplina que ele irá assumir e em função do tempo de seu 

tempo experiência na profissão. Um professor com menos de três anos de experiência na docência, 

recebe, por 15 horas de disciplina, uma bolsa no valor de R$ 1.100,00. O professor com mais de 

três anos de experiência recebe R$ 1.300,00. O professor tutor não teria sua bolsa associada à 

carga horária da disciplina, mas seria mensalista, fazendo jus ao valor de R$ 765,00 por mês de 

atuação. Vale destacar que, por se tratar de bolsa, esses valores seriam livres de impostos. Outro 
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programa governamental que atua de maneira semelhante aos citados no parágrafo anterior é o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O valor da bolsa paga pelo 

Pronatec equivale ao valor de R$ 50,00 por hora-aula. 

A Orientação Normativa n°. 02/2009-CONSUP/IFRN refere-se a esses casos ao mencionar 

que 

“O desenvolvimento e execução de disciplinas na modalidade de educação a distância bem 
como as aulas em cursos de formação inicial e continuada são consideradas como aulas 
teóricas e práticas/laboratório e poderão ser contabilizadas dentro das 26h/a, desde que não 
possuam remuneração específica” (IFRN, 2009a, p. 1).  

Existem ainda outros espaços por vezes utilizados pelos professores para ter acesso a uma 

remuneração extra e, consequentemente, a intensificação de seu trabalho. Esses espaços se 

referem às Fundações de Apoio que prestam serviços às instituições de ensino, ou mesmo outras 

instituições de ensino privado. A esse respeito, ressalta-se o conteúdo da Lei n°. 12.863/2013, a 

qual delimita, para o professor contratado sob o regime de dedicação exclusiva, uma jornada extra 

de até 120 horas anuais (BRASIL, 2013). 

De forma geral, é possível considerar que o professor, inserido em tais situações, não teria 

tempo suficiente para se dedicar às necessidades dos alunos, muito menos para refletir acerca do 

trabalho que ele (professor) está realizando. Esse cenário é ilustrado por Oliveira (2006) ao tratar a 

intensificação do trabalho docente mediante o desempenho de atividades extras, ou seja, além 

daquelas já desenvolvidas em sua instituição de origem. 

Outro aspecto que pode gerar angústia ao trabalho do professor é a possibilidade de mudar 

de local de trabalho. No caso do IFRN, por se tratar de uma instituição pública que contrata seus 

professores por meio de concursos ou processos seletivos públicos, a rotatividade desses 

profissionais não se apresenta como muito expressiva. No entanto, a criação de um procedimento 

administrativo/normativo pela Deliberação n°. 03/2009-CD/IFRN (IFRN, 2009c) e homologada 

pela Resolução n°. 01/2010-CONSUP/IFRN (IFRN, 2010c) concorreu para alterar tal situação. 

Essa deliberação instituiu normas para o remanejamento dos servidores entre as unidades 

administrativas do IFRN, nos casos de remoção a pedido, definindo que o remanejamento deverá 

preceder a definição das vagas a serem ofertadas em qualquer concurso público a ser realizado 

pela instituição. 

Com isso, os campi da instituição, localizados no interior do Estado, passaram a sofrer com 

a rotatividade docente, uma vez que a maior parte dos docentes que são aprovados nos concursos 
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públicos para essas unidades são pessoas oriundas da capital do Estado (Natal) ou de outras 

capitais da região e que buscam aproveitar as oportunidades de remanejamento para tentar voltar a 

estar próximos de suas famílias, em sua cidade de origem. O fato é que os professores, lotados nos 

campi mais afastados da capital do Estado, tentam uma remoção para um campus mais próximo e, 

como a instituição se encontra, desde 2006, e com maior força a partir de 2009 (ano da 

transformação das algumas instituições da Rede Federal de Educação Profissional em IFs), em um 

momento de expansão e criação de novos campi, o quantitativo de concursos e, 

consequentemente, de remanejamentos, é expressivo. 

Retomando a discussão sobre o remanejamento docente, a partir da consulta aos editais de 

remanejamento docente: 21/2010; 08, 13 e 17/2011; 20 e 29/2012; 03, 08, 11 e 12/2013; 08 

e 24/201418, o que se percebeu foi que o campus Mossoró, invariavelmente, apresenta um número 

de professores remanejados superior ao número de vagas que o campus dispõe para 

remanejamento. Isso acontece porque, além das vagas disponibilizadas pelo campus para receber o 

novo docente, por vezes o docente que já está no campus acaba optando por mudar para outro, 

abrindo, assim, mais uma vaga para remanejamento. O inverso, aparentemente, ocorre com o 

campus Natal-Central, uma vez que, nos anos de 2011 e 2013, o campus ofereceu mais vagas 

para remanejamentos do que o número de remanejamentos efetivamente realizados. O que justifica 

tal situação seria o caso de não haver, nos outros campi, docentes interessados e com perfil 

adequado para a vaga, conforme sugere a Resolução n°. 07/2014-CONSUP/IFRN. Essa resolução 

coloca que  

“A classificação e a seleção dos candidatos ao remanejamento docente obedecerão às 
seguintes condições e critérios:  
I. Caso haja concurso vigente para a Matéria/Disciplina objeto do remanejamento, com 
candidatos homologados na lista de espera, estarão automaticamente habilitados a concorrer 
os docentes que tenham ingressado na mesma matéria/disciplina, e a ocupação da vaga se 
dará de forma imediata após homologação do resultado final do Edital de remanejamento.  
II. Caso não haja concurso vigente para a Matéria/Disciplina objeto do remanejamento ou haja 
concurso vigente sem candidato homologado na lista de espera:  
a. se o nome da Matéria/Disciplina de ingresso do docente no IFRN for igual àquela para a 
qual está concorrendo, o docente estará automaticamente habilitado e terá prioridade em 
relação aos docentes que pleitearam alteração de matéria/disciplina;  
b. se o nome da Matéria/Disciplina de ingresso do docente no IFRN for diferente daquela para 
a qual está concorrendo, somente poderão concorrer os docentes para cuja Matéria/Disciplina 
de ingresso não haja concurso vigente com candidatos homologados na lista de espera, e que 
satisfaçam as condições de habilitação constantes do Edital de remanejamento.” (IFRN, 

                                                
 
18 Esse levantamento foi feito em setembro de 2015, e os números de 2015 não foram utilizados pois o processo de remanejamento 
se encontrava parado em virtude de determinação judicial. 
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2014b). 

Essa maior movimentação docente entre os campi do IFRN, principalmente a partir do ano 

de 2011, aparece nos Relatórios de Gestão do Instituto publicados anualmente. O Relatório de 

Gestão de 2012, por exemplo, menciona a rotatividade de pessoal nos cargos em comissão e 

funções de confiança (a maior parte delas ocupadas por docentes). Segundo o Relatório, 

“Ao comparar a quantidade de ingressos e egressos no exercício, atesta-se uma grande 
rotatividade nos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. Tal ocorrência se 
fundamenta em razão da política de remanejamento de servidores do IFRN, a qual acarreta a 
dispensa e a designação de novas chefias em razão da mudança de campus dos antigos 
ocupantes [...]” (IFRN, 2013). 

Talvez prevendo essa situação, a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFRN já havia 

divulgado, ao final do ano de 2010, a Orientação Normativa n°. 01/2010-DIGPE/IFRN que 

orientava sobre o procedimento padrão para inclusão/exclusão, no pagamento dos servidores, de 

funções, vantagens, benefícios e adicionais, por motivo de remanejamento interno (IFRN, 2010d). 

No Relatório de Gestão referente ao ano de 2012, há outra passagem que aborda a política 

de remanejamento adotada pelo IFRN: 

“Outra questão diz respeito à necessidade de fixação dos servidores nos Campus que ficam 
distantes da Capital ou de outros grandes centros urbanos. A prática do remanejamento de 
servidores adotada pela Instituição entre as Unidades de Ensino tem provocado uma alta 
rotatividade, impedindo às vezes a continuidade ou a consolidação das rotinas internas, o que, 
ocasionalmente, pode levar a uma queda no padrão de qualidade dos serviços prestados. As 
normas atuais, homologadas pela Resolução nº 01/2010-CONSUP, não estabelecem como 
requisito um prazo mínimo de serviço para que o servidor possa concorrer a uma vaga em 
Unidade diversa de sua lotação.” (IFRN, 2013, p. 181). 

Verifica-se que a Resolução em vigor que trata das normas para remanejamento (IFRN, 

2014b), também não define um prazo mínimo de serviço para que o servidor possa concorrer a 

uma vaga em Unidade diversa de sua lotação. Assim, o que já se argumentava no Relatório de 

Gestão do ano de 2012 era que a rotatividade de pessoal, ou a expectativa de que ela venha a 

acontecer implica não se estabelecer um comprometimento maior com o campus, de maneira que 

o docente não se propõe a participar de projetos ou outras atividades, pois este apresenta a 

expectativa de que, a qualquer momento, ele poderá mudar de campus de lotação. E esta situação 

pode ter, como consequência final, a diminuição da qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

O ano de 2012 apresenta um aumento no número de docentes de 15% em relação ao ano 

de 2011. Do ano de 2012 para o ano de 2013, esse incremento foi de apenas 4%, e de 2013 para 

2014 o percentual de aumento foi de 8%. Enquanto isso, o número de desligamentos se manteve 



Capítulo VI – Reconfigurações da cultura organizacional e do trabalho docente no IFRN a partir da expansão institucional  

 

 323 

estável de um ano para o outro, em torno de 50 casos (IFRN, 2014b). Nesse período, parte da 

rotatividade docente no IFRN se dá em razão do aumento do quadro de pessoal da instituição, em 

decorrência da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Os fatores citados anteriormente como a perda de controle,  por parte do professor, em 

relação aos processos de trabalho; o fato de o professor se sentir obrigado a responder às novas 

demandas pedagógicas e administrativas impostas pelos imperativos governamentais; a jornada de 

trabalho intensiva e extensiva, que implica mais trabalho para o professor dentro do espaço 

institucional, assim como uma demanda excedente de trabalho, fazendo com que o docente 

permaneça, além do tempo devido, trabalhando em casa; o aumento do número de alunos em sala 

de aula; a falta de reconhecimento social da profissão e o sentimento de injustiça em relação a 

remuneração recebida; tudo isso tem levado ao que Mancebo (2007) nomeou de intensificação 

emocional do trabalho docente. Em face desse contexto, os professores passam a apresentar, 

segundo Martins e Honório (2014), indícios de sofrimento emocional traduzidos em cansaço, 

frustração, irritação e desmotivação para a realização do trabalho, o que também irá interferir na 

execução do trabalho desempenhado pelo mesmo, conforme posto por Ball (2004) e Dal Rosso 

(2006).  

De outra forma, aspectos de flexibilização do trabalho docente foram apontados por 

Mancebo e Franco (2003) como desencadeadores de alterações nas relações de trabalho que, por 

sua vez, implicaram a perda de identidade do trabalho do professor. Como exemplos dessa 

flexibilização, os autores citavam a proliferação dos cursos de curta duração, do ensino a distância e 

o “aligeiramento” dos currículos, transformando o trabalho do professor em uma mercadoria que 

deve atender a demandas de eficiência e produtividade, deixando de observar aspectos críticos 

importantes à formação do aluno. Esse cenário leva à desregulamentação de direitos do trabalho e 

a formas de contratos de trabalho precarizados. 

Em período mais contemporâneo, tem-se a publicação do Decreto n°. 7.312/2010, 

atualizado pelo Decreto n°. 8.260/2014 (BRASIL, 2010, 2014), que acrescenta a lógica 

produtivista e empresarial ao cenário de trabalho do docente. A necessidade do cumprimento das 

metas e dos limites orçamentários então apresentados é, na realidade, a justificativa para esse 

Decreto, que cria um banco de professor-equivalente da educação básica, técnica e tecnológica 

(EBTT), dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e uma estratégia de contratação 

de substitutos que define o percentual máximo de contratação de docentes do quadro temporário: 
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20% do total de professores efetivos da instituição. Em síntese, o banco de professores-equivalente 

corresponde ao total de professores da carreira EBTT, contratados como efetivos e substitutos em 

exercício, expresso na “unidade professor-equivalente”. Para chegar a essa unidade, o Decreto 

toma, como referência, a equivalência salarial entre um professor efetivo e um professor substituto, 

atribuindo um fator (peso) diferenciado a cada docente segundo sua condição de trabalho. Assim, 

um docente em dedicação exclusiva, por exemplo, vale um pouco mais (1,59) que dois professores 

efetivos em regime de 20h (0,67) e um pouco menos do que três professores substitutos com 20h 

(0,67). Nesse caso, tais fatores deverão ser considerados no momento da contratação de 

professores substitutos. 

Esse banco de professores equivalentes representa, assim, um mecanismo ágil que força 

um aumento de produtividade institucional, em detrimento da qualidade, resultando na precarização 

das condições de trabalho, uma vez que a possibilidade de reposição rápida de professores efetivos 

por substitutos em maior número vai aumentar a lacuna existente entre o trabalho realizado pelo 

professor efetivo, com dedicação exclusiva, e o trabalho do professor substituto, cujo contrato de 

trabalho o limita a ministrar aulas. 

Enquanto isso, o professor efetivo é acometido por outro fator: a polivalência. A polivalência, 

segundo Castells (2005), seria uma espécie de flexibilidade interna, pela qual o profissional deveria 

desenvolver a capacidade de enfrentar e se adaptar a vários tipos de mudanças que ocorrem na 

realidade organizacional. 

Acerca da polivalência do trabalho docente efetivo, verificou-se que ele já não se envolve, 

apenas, em atividades de ensino, mas também passa a desempenhar atividades administrativas, 

tais como: a participação em reuniões pedagógicas, a participação na gestão da escola, no 

planejamento pedagógico, em atividades de pesquisa e extensão. Tal situação pode ser observada 

na realidade do IFRN quando se verifica a Resolução n°. 05/2014-CONSUP/IFRN, que define carga 

horária específica para que os docentes possam participar de reuniões, atuar em Centro de 

Aprendizagem e Orientação de Alunos, além de carga horária para atividades de pesquisa, de 

extensão e de gestão. 

6.3  Reflexões acerca do impacto da expansão da rede de educação profissional na cultura 
organizacional e na forma de realização do trabalho dos professores 

No que diz respeito aos imperativos provenientes dos órgãos centrais do sistema 

educacional sobre o resultado do trabalho dos professores do IFRN, importa apontar o Termo de 
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Acordo de Metas e Compromissos firmado entre os IFs e o MEC.  Esse termo estabeleceu um 

conjunto de 19 metas e compromissos (BRASIL, 2009b) que serão discutidas a seguir.  

A primeira meta trata do Índice de eficiência da Instituição, medida pela relação entre o 

número de alunos regularmente matriculados e o número total de vagas de cada turma, sendo que 

esse total de vagas é resultado da multiplicação das vagas ofertadas no processo seletivo pelo 

número de períodos letivos para cada uma dessas turmas (BRASIL, 2009b). Para essa meta, foi 

estabelecido o valor de 90% de eficiência da Instituição no ano de 2016, com meta intermediária 

de, no mínimo, 75% no ano de 2013. 

A segunda meta aborda o Índice de eficácia da Instituição, calculado pela média aritmética 

da eficácia de cada turma, medida pela relação entre o número de alunos concluintes e o número 

de vagas ofertadas no processo seletivo para cada uma dessas turmas. Foi definido o alcance da 

meta mínima de 80% de eficácia da Instituição no ano de 2016, com meta intermediária de, no 

mínimo, 70% no ano de 2013. 

A terceira meta trata da quantidade de Alunos matriculados em relação à força de trabalho.   

Para o cálculo dessa relação, cada professor DE ou de 40 horas será contado como 01(um) 

professor e cada professor de 20 horas será contado como meio. Objetiva-se o alcance da relação 

de 20 alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais por professor. 

Além dessas metas, foi estabelecido o percentual de 50% de vagas para os cursos técnico 

de nível médio (meta 4); 20% de vagas para os cursos de licenciaturas e de formação de 

professores (meta 5); compromisso da oferta de cursos voltados para a educação de jovens e 

adultos (técnico e Formação Inicial e Continuada) (meta 6); apresentação de, pelo menos, um 

projeto voltado para melhoria da qualidade da educação básica, por Campus, até o início de 2011, 

e ampliação em, pelo menos, 10% ao ano dessas atividades (meta 7); implementação de cursos de 

Formação Inicial e Continuada e de programas de certificação e acreditação profissional (meta 8); 

implantação da modalidade Educação a Distância como atividade regular (meta 9); adoção, até 

2011, de formas de acesso assentadas em ações afirmativas (meta 10); e adoção do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) para o acesso aos cursos de graduação (meta 11); adoção de 

vagas prioritárias para professores das redes públicas nos cursos de licenciatura (meta 12); 

implantação, até 2011, de programas de apoio a estudantes com elevado desempenho nos Exames 

Nacionais da Educação Básica (meta 13); apresentação e desenvolvimento de, pelo menos, um 

projeto de pesquisa, inovação e/ou desenvolvimento tecnológico por Campus, até o início de 2011, 
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e ampliação em, pelo menos, 10% ao ano dessas atividades, em parceria com instituições públicas 

ou privadas que tenham interface de aplicação com interesse social (meta 14); apresentação e 

desenvolvimento de um projeto de ação social por Campus, até o início de 2011; e ampliação 

dessas atividades em, pelo menos, 10% ao ano (meta 15); implementação de Núcleos de Inovação 

Tecnológica – NIT (meta 16); desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão, 

interagindo com os Campi e com outras Instituições Nacionais e Internacionais (meta 17); adesão, 

a partir de 2010, aos sistemas de informação gerencial do MEC e a outros programas de interesse 

coletivo da Rede Federal (meta 18 e 19).  

As metas 4 e 5, do Termo de Acordo de Metas, também estão presentes no artigo 8º, da 

Lei n°. 11.892/2008. Acredita-se que o estabelecimento de percentuais de oferta para 

determinados tipos de cursos se opõe à autonomia administrativa e pedagógica dos IFs, presente 

nessa mesma lei, no Parágrafo único, do artigo 1º, (autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar). É possível também vislumbrar que a predefinição do 

percentual de vagas para os cursos em nível médio/técnico pode ter relação com a busca pela 

racionalização dos recursos, uma vez que os custos associados aos alunos dos cursos em nível 

médio são menores que aqueles associados aos alunos dos cursos superiores. Já o percentual de 

vagas destinadas para cursos superiores de formação de professores diverge da experiência, até 

então, acumulada pelos IFs que, historicamente, eram reconhecidos pela oferta de cursos voltados 

para a educação profissional de nível técnico, o que leva a crer que a política governamental não 

considerou as especificidades históricas das instituições que antecederam os IFs. Destaca-se, ainda, 

que, por até então possuir a centralidade de sua oferta educativa voltada para o ensino 

profissionalizante, os IFs não apresentam, em seus quadros, grande número de professores com 

formação didático-pedagógica em cursos de licenciaturas, o que, em tese, poderia prejudicar a 

qualidade da oferta desse tipo de curso. 

Acerca da oferta de cursos voltados para a educação de jovens e adultos já foram 

realizados comentários.  A meta 7 está relacionada à necessidade do desenvolvimento de projetos 

de extensão por parte das instituições; e a meta 14 impunha o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e inovação que, da mesma forma que a meta sete, não se tratava de uma ação com a 

qual as instituições da Rede tinham experiência. Essas metas também poderiam ter seu alcance 

dificultado pela meta 3 que estabelecia a relação aluno/professor. Pelo fato dessa última se tratar 

de uma meta quantificada, provavelmente, recebe prioridade. 
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A exigência pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa, por outro lado, pressionará as 

instituições e seus docentes a participar de editais de pesquisa, visando melhorar os indicadores 

requisitados e, ao mesmo tempo, buscar recursos externos à instituição. 

A nona meta aborda a oferta de cursos na modalidade a distância, embora para fins da 

quantificação de alunos ainda não fosse definida como seria feita a equiparação entre o aluno-EAD 

e o aluno presencial. Já as metas 10 e 11 estabelecem formas de acesso aos cursos assentadas 

em ações afirmativas, estabelecendo uma política de cotas sociais para as vagas ofertadas pelos 

IFs. Para o caso do IFRN, tais metas não foram novidade, uma vez que a instituição já praticava 

esse tipo de ação para o acesso aos cursos técnicos. Por fim, a meta 18 ainda amarrava os IFs aos 

sistemas de controle impostos pelo MEC à Rede Federal. Esse acordo firmado entre o MEC e os IFs 

ilustra um contexto educacional marcado pela produtividade, e que pressiona os professores a 

desenvolver suas ações com vistas ao alcance das metas estabelecidas pelo governo. 

Abordando a reconfiguração da pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, tratando de 

aspectos de produtividade docente, Sguissardi e Silva Júnior (2009, p.55) alertam para três 

principais processos:  

“1) o CNPQ (Estado) e seus convênios e editais indutores de pesquisa aplicada em busca da 
produtividade do capital; 2) a Agência Capes (Estado), que regula um sistema de pós-
graduação e cada programa como o mesmo objetivo do CNPq (articulada a ele, portanto), bem 
como um novo tipo de ser humano pesquisador: o que é orientado pelo produtivismo 
acadêmico; 3) o mercado, para o qual convergem os movimentos anteriores e que, em última 
instância, conduz a reforma universitária”. 

Sobre os indicadores de produtividade docente no IFRN, as análises foram feitas tomando 

por base a Resolução n°. 06/2014-CONSUP/IFRN, a qual aprova normas para avaliação de 

desempenho docente dos integrantes do plano de carreira de magistério do ensino básico, técnico e 

tecnológico. A avaliação de desempenho docente compreende o acompanhamento sistemático e 

contínuo da atuação individual e institucional do docente, levando em consideração as metas do 

IFRN e os seguintes grupos e elementos apresentados no quadro 33, a seguir.  
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Quadro 33 - Indicadores de produtividade docente 

GRUPO INDICADORES 

I - Atividades de Ensino 
e de Apoio ao Ensino: 

A. atuação no ensino básico, técnico e tecnológico, em todos os níveis e modalidades;  
B. desempenho didático avaliado pelo corpo discente, sob orientação da equipe técnico-
pedagógica;  
C. orientação de estudantes em estágios, monitorias, bolsas de pesquisa e inovação, 
bolsas de extensão, projetos integradores, trabalhos de conclusão de cursos e na pós-
graduação lato e stricto sensu;  
D. participação em bancas examinadoras de monografias, dissertações, teses e 
concursos públicos; 

II – Atividades de 
Capacitação 

A. participação em cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e atualização, 
bem como obtenção de créditos e títulos de pós-graduação stricto sensu, exceto quando 
contabilizado para fins de promoção acelerada;  

III – Atividades de 
Pesquisa e Inovação 
Tecnológica 

A. produção científica, técnica, tecnológica ou artística;  
B. participação em projetos de pesquisa e de inovação tecnológica;  

IV – Atividades de 
Extensão 

A. participação em atividades de extensão à comunidade, cursos e serviços 
tecnológicos;  
B. participação em projetos de extensão; 

V – Atividades de 
Gestão 

A. exercício de funções de direção, coordenação, assessoramento, chefia e assistência 
no IFRN ou em órgãos dos Ministérios da Educação, Cultura e da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, ou outro relacionado à área de atuação do docente;  
B. representação, compreendendo a participação em órgãos colegiados no IFRN ou em 
órgão dos Ministérios da Educação, Cultura e da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou 
outro relacionado à área de atuação do docente, na condição de indicado ou eleito;  
C. participação em outras atividades de gestão no âmbito do IFRN, podendo ser 
considerada a representação sindical, desde que o servidor não esteja licenciado nos 
termos do Art. 92 da Lei nº 8.112/90. 

 Fonte: IFRN (2014a) 
 

Para obtenção de progressão (por nível) ou promoção (por classe), o docente avaliado 

deverá pontuar, no mínimo, 60 pontos, do total de 180 pontos possíveis, durante um interstício de 

24 meses19. Para tanto, a citada resolução apresenta tabela contendo a pontuação das atividades a 

serem desempenhadas pelo docente no efetivo exercício de sua função. Como exemplo, é possível 

mencionar a avaliação discente e a autoavaliação que, se apresentarem um percentual de avaliação 

positiva acima de 50%, implica a distribuição de 10 pontos para o docente que estiver sendo 

avaliado. A carga horária em sala de aula é outro alvo de pontuação. Uma média de 12 horas por 

semestre implica a consecução de 50 pontos. E assim por diante: uma orientação de monografia ou 

estágio vale dois pontos; dissertação ou tese valem quatro. Assiduidade acima de 50% vale mais 10 

                                                
 
19 No primeiro semestre de 2016 teve início uma discussão institucional sobre novos critérios para a avaliação docente; os quais, por 
motivos óbvios, não fazem parte do presente estudo. 
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pontos. Possuir bolsa de produtividade do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico) implica o recebimento de 40 pontos, entre outros fatores. 

Um dos principais indicadores de produtividade dos docentes, segundo a literatura, é a 

publicação de trabalhos científicos. Acerca desse indicador, o IFRN oferece algumas informações 

em seus Relatórios Anuais de Gestão dos anos de 2012, 2013 e 2014. A partir do ano de 2012, 

como forma de avaliar o alcance do objetivo estratégico de “realizar pesquisas aplicadas, 

estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 

comunidade” (IFRN, 2013, p. 18), o IFRN criou o Indicador de Publicações dos Docentes. Tal 

indicador mensura a dita produção dos professores a partir da fórmula:  

IPUBD = (PA x na + PL x nl + PT x nt + PR x nr) 

                       (PA + PL + PT + PR) x D 

onde 

“PA = peso atribuído aos artigos publicados em periódicos científicos indexados = 35. 
na = número de artigos publicados em periódicos científicos indexados, pelo corpo docente da 
Instituição, nos últimos três anos. 
PL = peso atribuído aos livros ou capítulos de livros publicados = 35. 
nl = número de livros ou capítulos de livros publicados pelo corpo docente da instituição, nos 
últimos três anos. 
PT = peso atribuído aos trabalhos publicados em anais = 20. 
nt = nº de trabalhos completos publicados em anais, pelo corpo docente da Instituição, nos 
últimos três anos. 
PR = peso atribuído aos resumos publicados em anais = 10. 
nr = número de resumos publicados em anais, pelo corpo docente da Instituição, nos últimos 
três anos. 
D = número total de docentes da Instituição” (IFRN, 2012, p. 51). 

A proposta de mensuração das publicações dos três últimos anos, provavelmente, foi 

influenciada pelos critérios utilizados pela Capes (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior) que é o órgão do Ministério da Educação responsável pelo reconhecimento e a avaliação 

de cursos de pós-graduação stricto-sensu em nível nacional. Esse órgão central realiza suas 

avaliações a cada três anos, sendo um dos itens de avaliação o número de publicações dos 

docentes em períodos que também recebem determinadas classificações. 

Aplicando a fórmula citada acima ao triênio finalizado em 2012, o IFRN obteve o valor de 

63,94. Para o triênio 2011-2013, esse valor aumentou para 66,18, isto é, pouco mais de dois 

pontos; e, para o período 2012-2014, o resultado do indicador foi de 69,37. Os resultados apontam 

para um aumento do número de publicações realizadas pelos professores. Além disso, os relatórios 

dos anos de 2013 e 2014 acrescentaram outras informações relativas ao estímulo à publicação por 
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parte dos docentes, como o quantitativo de recursos investidos no estimulo às publicações (Quadro 

34). 

Quadro 34 - Recursos financeiros investidos no estimulo às publicações 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2013 2014 
Estimular a produção de publicações bibliográficas impressas e em eventos e 
periódicos científicos e acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. 

R$ 76.168,00 R$ 26.258,00 

Fonte: IFRN (2014d, 2015b) 
 

Verifica-se uma aparente alteração no foco de investimentos por parte do IFRN. Tal fato 

pode ter sido influenciado, como o próprio relatório do ano de 2013 afirma, pela elevação dos 

custos de impressão gráfica. Em contrapartida, houve aumento dos recursos destinados para se 

estimular a publicação de artigos em periódicos internacionais, talvez com o objetivo de 

internacionalização da instituição. 

Esses dois últimos relatórios ainda trazem a quantificação trienal das publicações dos 

docentes por campus. Assim, foi possível ter acesso aos números dos dois campi alvos do presente 

estudo, quando se constatou incremento do ano de 2013 para o ano de 2014 em todos os tipos de 

publicações e nos dois campi, conforme quadro 35 a seguir. 

Quadro 35 - Publicações dos docentes nos anos 2013 e 2014 
 

 Campus 
Número 
de Livros 

Número de 
Resumos 

Resumos Trabalhos 
Completos em eventos 

Número de Artigos 
em periódicos 

2013 Natal-Central 84 49 383 164 
Mossoró 20 14 124 32 

2014 Natal-Central 98 83 461 200 
Mossoró 27 23 132 51 

Fonte: IFRN (2014d, 2015b) 
 

É paradoxal perceber que, enquanto houve uma redução do investimento financeiro 

institucional para o estímulo às publicações, houve um aumento no número dessas. Esse cenário 

pode representar a assimilação, por parte dos professores, de propostas gerencialistas de 

competitividade e performatividade docente, isto é, a objetivação da eficiência do professor e sua 

produtividade com base em índices e a consequente diferenciação dos docentes em função de 

indicadores de produtividade. 

Importa comentar que esse indicador foi criado pelo IFRN, uma vez que, nos indicadores 

propostos pelo MEC ou pelo Acórdão TCU n°. 2.267/2005, não constava nenhum tipo de indicador 
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que tratasse, especificamente, do trabalho docente. Assim, o IFRN se propôs a criar outros 

indicadores “de gestão” como, por exemplo, o apresentado anteriormente, voltado para a pesquisa 

e inovação, e mais um voltado para a extensão. 

O indicador que trata da “extensão” foi criado no mesmo ano do indicador que trata da 

pesquisa e inovação e visa avaliar o grau de envolvimento docente com a extensão. Esse indicador é 

calculado com base na relação entre o número de docentes envolvidos com extensão e o total de 

docentes em exercício, multiplicando-se o resultado por 100. O desempenho dos docentes para 

esse indicador está expresso no quadro 36 a seguir: 

Quadro 36 - Grau de envolvimento com a extensão 
 

 2014 2013 2012 
Grau de Envolvimento com Extensão 16,65 18,78 7,95 

Fonte: IFRN (2015b) 
 

Apesar do incremento no triênio, verifica-se uma redução da participação docente nos dois 

últimos anos. O relatório justifica essa redução com base na inserção de professores que 

aprovaram projetos em edital com recursos externos ao IFRN. O mesmo relatório menciona que o 

fato de a participação em projetos de extensão ter sido incluída com fator de avaliação para a 

progressão docente irá implicar o acréscimo de docentes interessados em se inserir nesse tipo de 

atuação.   

Nesse sentido, regata-se a tabela de avaliação do desempenho docente para fins de 

progressão para descrever as pontuações atribuídas às atividades de pesquisa e extensão. A 

publicação de trabalhos em anais de congressos com registro junto à biblioteca nacional vale 01 

ponto; a publicação de livros, oito pontos; de capítulo de livro, 04 pontos; e a pontuação para 

publicação de artigo em períodos classificados pelo índice Qualis Capes varia entre 20 (periódico 

com classificação A1 ou A2) e dois pontos (periódico com classificação B5). 

Quanto às atividades de extensão, a tabela informa que a coordenação de projetos de 

extensão financiados por entidades externas vale 20 pontos; a coordenação de projetos de extensão 

no IFRN vale 10 pontos; sendo que o mesmo ocorre com relação aos projetos de pesquisa, o que 

demonstra o incentivo aos docentes para a busca de recursos externos à instituição. É válido 

lembrar que, para progredir na carreira, o docente precisaria de 60 dos 180 pontos possíveis. 
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Acerca da Rede Federal de Educação Profissional o que existe de concreto no que tange às 

“expectativas” dos órgãos centrais quanto ao aspecto “controle” é o que está no Termo de Acordo 

de Metas e Compromissos firmado em 2009 entre o Ministério de Educação (MEC) e os Reitores 

das instituições pertencentes à Rede e no Acórdão TCU n°. 2.267/2005, sendo esse último 

definido quando os IFs ainda possuíam outra institucionalidade: eram Centros Federais de 

Educação Tecnológica. Apesar de o Termo de Acordo de Metas e Compromissos ter sido o último a 

ser firmado, é indicado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério 

de Educação (MEC), que as Instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica devem apresentar, para fins de elaboração do seu relatório anual de gestão, os 

indicadores de gestão definidos no Acórdão TCU n°. 2.267/2005.  

Antes de se apresentar os indicadores de gestão citados no parágrafo anterior, considera-se 

válido mencionar que, ao se comparar esses dois documentos, é possível perceber algumas 

discrepâncias entre eles no que diz respeito aos indicadores de eficiência e eficácia. Como o que 

está sendo solicitado das instituições da Rede de Educação Profissional são os indicadores 

propostos pelo Acórdão, será com base nestes que os indicadores do IFRN serão mencionados. 

No Acórdão TCU n°. 2.267/2005, foram estabelecidos seis indicadores, chamados de 

indicadores acadêmicos, que versam sobre o aspecto do tamanho das turmas: a Relação 

Candidato/Vaga, que trata do número de candidatos inscritos nos processos seletivos referentes 

aos editais de acesso discente, publicados em relação ao número de vagas constantes em editais 

de acesso discente publicados; a Relação de Ingressos/Alunos, que objetiva quantificar a taxa de 

ingressantes, relacionada ao total de alunos; Relação Concluintes/Alunos, que visa quantificar a 

taxa de concluintes relacionada ao total de alunos; o Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes, 

que estabelece uma relação entre o número total de estudantes que concluíram os cursos e o 

número de estudantes ingressantes em cada turma concluinte; o Índice de Retenção do Fluxo 

Escolar, que estabelece uma relação entre o número de estudantes reprovados ou com matrícula 

trancada e o número de estudantes matriculados em cursos ofertados pelo IFRN (TCU, 2005).  

Enquanto isso, os indicadores propostos pelo Termo de Acordo de Metas e que podem ter 

influência direta no tamanho das turmas de alunos são: a eficiência e a eficácia institucional e a 

relação aluno/professor (BRASIL, 2009b). A eficiência é mensurada pela relação entre o número de 

alunos regularmente matriculados e o número total de vagas de cada turma ofertado no processo 

seletivo. O resultado a ser oferecido por esse indicador não está contemplado por aqueles presentes 
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no Acórdão citado anteriormente. Para o indicador de eficiência foi estabelecida a meta mínima de 

90% de eficiência da Instituição no ano de 2016, com meta intermediária de, no mínimo, 75% no 

ano de 2013, medida semestralmente.  

Já a eficácia institucional, segundo o Termo de Acordo de Metas, seria medida pela relação 

entre o número de alunos concluintes e o número de vagas ofertadas no processo seletivo para 

cada uma dessas turmas. Esse indicador se assemelha àquele sugerido pelo Acórdão e nomeado 

de Índice de Eficiência Acadêmica de Concluintes. No entanto, enquanto o Acórdão considera os 

fatores concluintes e ingressos correspondentes, o Termo de Acordo de Metas considera os fatores 

concluintes e número de vagas ofertadas. Para esse indicador, espera-se o alcance da meta mínima 

de 80% de eficácia da Instituição no ano de 2016, com meta intermediária de, no mínimo, 70% no 

ano de 2013, medida semestralmente (BRASIL, 2009b).  

Importa frisar que, pelos documentos oficiais aos quais se pode ter acesso, não foram 

identificadas formas de se acompanhar o alcance das metas estabelecidas, principalmente com 

uma periodicidade semestral, pois a própria Setec sugere, para fins de elaboração de relatório de 

gestão anual das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, o uso dos indicadores 

propostos pelo Acórdão. Acerca desses indicadores acadêmicos, o IFRN apresentou, nos últimos 

cinco anos, os seguintes números (Quadro 37): 

Quadro 37 - Resultados dos indicadores do ifrn – Acórdão TCU n.º 2.267/2005 
 

Indicadores 
Exercícios 

2014 2013 2012 2011 2010 

Acadêmicos 

Relação Candidato/Vaga 7,57 6,1 9,68 5,07 3,62 
Relação Ingressos/Aluno 50,02 61,35 76,57 59,85 63,84 
Relação Concluintes/Aluno 28,35 36,90 19,36 27,72 32,23 
Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes 53,95 63,40 33,89 76,56 69,88 
Índice de Retenção do Fluxo Escolar 16,13 7,41 9,11 14,68 10,62 
Relação de Alunos/Docente em Tempo 
Integral 

22,46 26,44 24,06 29,29 25,19 

  Fonte: IFRN (2015b). 
 

Com base no quadro anterior, verifica-se que, de 2010 para 2014, houve um aumento da 

concorrência por uma vaga nos cursos ofertados pela instituição, o que pode ser justificado pela 

criação de novos campi do IFRN, principalmente no ano de 2012. Tal expansão territorial da 

instituição também terá implicação em outros dois indicadores: Relação Ingressos/Aluno e Relação 

Concluintes/Aluno. A relação entre o número de ingressos e o número total de alunos teve um pico 

no ano de 2012, justamente em virtude do início da oferta de novos cursos nos novos campi. Nesse 
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mesmo ano, e pelo mesmo motivo, a relação entre o número de alunos concluintes e o número 

total de alunos matriculados apresentou seu pior resultado.  

O índice de eficiência acadêmica também oferece uma taxa de conclusão de curso. No 

entanto, esse indicador relaciona o número de concluinte e o número de alunos ingressantes em 

cada turma e, com isso, oferece uma informação mais precisa. Para esse indicador percebe-se uma 

involução de 2010 para 2014. Essa situação pode ser justificada pelo indicador seguinte, o Índice 

de Retenção do Fluxo Escolar. Esse indicador apresentou, no ano de 2014, seu pior resultado em 

cinco anos. O que significa dizer que houve um incremento das reprovações ou dos trancamentos 

de matrícula escolar. 

Outra variável, associada ao controle do trabalho docente, é a superestrutura administrativa, 

representada pelos órgãos centrais de poder. Como exemplo desses órgãos relacionados às 

atividades do IFRN, é possível mencionar a Setec (Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica), criada, em 2012, e subordinada ao MEC (Ministério da Educação) a qual compete, 

dentre outras coisas, planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de formulação e 

implementação da Política de Educação Profissional e Tecnológica. Em 2015, a Setec publicou 

portarias que visavam definir os rumos de atuação da Rede Federal de Educação Profissional, tais 

como: Portaria n°. 03, de 25 de março de 2015, que instituiu o Comitê Permanente de 

Planejamento e Gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – CPPG; 

a Portaria n°. 23, de 10 de julho de 2015, que instituiu e regulamentou a Comissão Permanente de 

Acompanhamento das Ações de Permanência e o Êxito dos Estudantes da Rede Federal; e a 

Portaria n°. 25, 13 de agosto de 2015, que definiu conceitos e estabeleceu fatores para fins de 

cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 

Outro órgão que interfere, na avaliação externa sofrida pelo IFRN, é o Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o qual também é vinculado ao MEC, 

e sua missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro 

com vistas a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional. 

Esse instituto realiza levantamentos estatísticos e avaliativos em todos os níveis e modalidades de 

ensino: 

“Avaliação dos Cursos de Graduação: é um procedimento utilizado pelo MEC para o 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos de graduação representando 
uma medida necessária para a emissão de diplomas. 
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Avaliação Institucional: compreende a análise dos dados e informações prestados pelas 
Instituições de Ensino Superior (IES) no Formulário Eletrônico e a verificação, in loco, da 
realidade institucional, dos seus cursos de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da 
extensão. 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de 
abril de 2004, o Sinaes é o novo instrumento de avaliação superior do MEC/Inep. Ele é 
formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do 
desempenho dos estudantes. 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): exame de saída facultativo aos que já concluíram e 
aos concluintes do ensino médio, aplicado pela primeira vez em 1997.  
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb): pesquisa por amostragem, do 
ensino fundamental e médio, realizada a cada dois anos” (grifo nosso) (INEP, n.d.).  

O que se verifica é a existência de diversos mecanismos de avaliação institucional e, por 

consequência, do trabalho do professor. Esses mecanismos estão sendo incrementados, ao longo 

dos anos, de maneira que os órgãos centrais de poder estão progressivamente exercendo uma 

grande influência sobre o funcionamento das instituições escolares, gerando uma sobrecarga de 

demandas para a instituição e para o professor. 

Acerca da atuação dos professores, é possível também confrontá-la com o perfil tanto dos 

novos docentes que estão sendo contratados mediante o processo de crescimento institucional, 

como dos professores mais antigos na instituição. Enquanto os professores recém-contratados 

foram preparados para atuar no ensino superior, e assumem turmas de nível técnico; os 

professores com maior tempo de trabalho na instituição, e por consequência com maior experiência 

no ensino de nível técnico, têm que assumir turmas do ensino superior. Tal situação é provocada 

pela dinâmica da nova institucionalidade atribuída aos IFs que, agora, devem oferecer a educação 

de maneira verticalizada, isto é, em todos os níveis de ensino. A oferta de cursos voltados para a 

educação de jovens e adultos, conforme posto pelo inciso I, do artigo 7º, da Lei n°. 11.892/2008, 

também pode receber certa rejeição por parte dos docentes, tendo em vista que boa parte dos 

professores mais antigos, e também dos recém-ingressos na instituição não possuem preparo ou 

experiência para lidar com esse tipo de público. 

Em relação ao trabalho docente, constata-se que ao professor não se faz jus a vencimentos 

tanto quanto deveria; desenvolve seu trabalho de maneira fragmentada, por vezes perdendo o 

controle do processo de trabalho como um todo; teve uma perda dos espaços de reconhecimento 

social; possui uma pseudoautonomia em relação ao seu trabalho; uma jornada de trabalho extensa 

e intensa, e o incremento de novas atribuições a serem desempenhadas, o que implica um 

desequilíbrio entre o tempo destinado ao trabalho e a sua vida familiar. O professor ainda convive 

com o aumento da participação de atores sociais que, antes, não interagiam diretamente com a 
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escola o que, em certa medida, amplia o nível de conflitos existentes e pode levar a uma 

intensificação emocional do trabalho docente. Além disso, existe a objetivação da eficiência do 

professor e de sua produtividade; e o controle do sistema educativo, por parte do “núcleo central”. 

Tem-se aqui um conjunto de situações que implicam diretamente a qualidade da educação que é 

oferecida pelo IFRN, uma vez que o professor passa a atuar numa perspectiva taylorista, isto é, 

como apenas mais uma engrenagem da “máquina” sistema educacional, realizando um trabalho 

alienante e diferente do sentido simbólico atribuído à prática docente. 

Por fim, respaldada pelo Decreto n°. 5.154/2004 (BRASIL, 2004), a Lei n°. 11.982/2008 

abordava a seção Finalidades e Características a partir da integração entre o ensino técnico e a 

formação geral (BRASIL, 2008b), mas parece dar continuidade ao atendimento às necessidades do 

mercado com relação à qualificação de mão de obra, articulação com o setor produtivo e a busca 

racionalização dos recursos, como pode ser visto em seu artigo 6º, que trata das finalidades e 

características (valores) dos IFs de educação:  

“I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo 
de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 
peculiaridades regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 
educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 
gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 
investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 
instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 
docentes das redes públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente”. (grifo nosso) (BRASIL, 2008b). 

Com base na análise do artigo 6º da Lei n°. 11.982/2008, transcrito anteriormente, chega-

se à conclusão de que, apesar do incremento de recursos destinados para a educação profissional 

no início dos anos 2000, não houve mudanças significativas com relação às exigências 
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governamentais, atribuídas às instituições pertencentes à Rede de Educação Profissional e 

Tecnológica. Assim, foram mantidos valores e princípios (neo)liberais presentes anteriormente, 

princípios esses alinhados às proposições de organismos internacionais, consubstanciados  na 

Teoria do Capital Humano e nas demandas do capital. 

Verifica-se, portanto, que as propostas de reconfiguração institucional implementadas junto 

às organizações da Rede de Educação Profissional, entre elas, o IFRN, foram influenciadas pelas 

propostas de organismos internacionais, a partir de um contexto de globalização, e isso tem 

refletido na cultura organizacional e nos indivíduos inseridos no IFRN, o que corrobora Morgan 

(1996), o qual afirma que toda organização está inserida em um espaço cultural e social e é este 

espaço que define como a organização desenvolverá suas atividades. 

Constata-se, entre alterações ocorridas no ambiente de trabalho do IFRN, aquelas 

relacionadas à estrutura organizacional; à descentralização executiva e à centralização do controle 

das ações; à ampliação do contingente de pessoal; e à modificação dos objetivos e valores 

organizacionais. 

Tomando por base as categorias analíticas da cultura organizacional, apontadas por Torres 

(2005), é possível estabelecer afinidades com essas alterações. Na categoria Cultura Escolar, 

trabalhou-se com três variáveis de observação, quais sejam: os aspectos políticos e profissionais; os 

aspectos sociais e comunitários; e as legislações e normativas externas. Ou seja, todas essas 

variáveis tratam da relação da instituição com o ambiente externo.  

No que tange aos aspectos políticos e profissionais, essa relação foi percebida por meio da 

modificação da identidade institucional, com a ampliação de escopo de atuação a partir da nova 

roupagem adquirida enquanto IF, assim como através do aumento da distância existente entre o 

centro de poder (Ministério da Educação) e a realidade escolar (novos campi criados a partir da 

expansão da instituição), o que implica uma cultura assentada no modelo burocrático weberiano, 

com foco nas regras formais. 

Com relação aos aspectos sociais e comunitários, foi possível perceber a crença, por parte 

dos docentes, numa boa imagem do IFRN perante a sociedade, considerando-a uma instituição que 

oferece serviços de qualidade. Essa crença pode estar associada ao fato de a instituição 

desenvolver várias ações voltadas para uma responsabilidade social, como, por exemplo, uma 
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política de cotas sociais de acesso à instituição, e o Programa Mulheres Mil20. Ainda foi identificada 

uma boa interação do IFRN para com a comunidade externa, indicador esse que pode ser percebido 

pelos convênios firmados com empresas, que recebem alunos da instituição para realização de 

estágios curriculares; com outras escolas públicas, para capacitação de seus professores; e com 

outros órgãos públicos, com vistas ao desenvolvimento de trabalhos conjuntos em prol do 

desenvolvimento local. Essa relação entre “o dentro” e “o fora” da organização influenciando sua 

cultura é tratada por Torres (2005), Nóvoa (1992) e Candido (1977), quando os autores abordam 

as interrelações e interferências mútuas entre esses espaços. 

Por fim, uma terceira variável observada, na dimensão Cultura Escolar, trata dos aspectos 

normativos e legais provenientes de órgãos centrais do governo, entre os quais, se destacam a Lei 

n°. 11.892/2008 e o Termo de Acordo de Metas estabelecido entre o Governo Federal e os IFs. 

Dessas normativas, percebe-se uma pseudoautonomia atribuída à instituição, uma vez que, apesar 

de ser propagada a autonomia pedagógica, financeira e administrativa para os IFs, o que acontece, 

de fato, é que essas autonomias estão circunscritas às metas de desempenho estabelecidas pelos 

órgãos centrais do governo. É válido colocar, contudo, que essas normas acabam sendo 

reinterpretadas em nível da instituição (meso), recebendo alterações consoante alguns interesses 

institucionais.  

O cálculo da relação aluno/professor tempo integral efetivamente em sala de aula permite a 

interpretação sobre o que seria um professor efetivamente em sala de aula: seria o professor que 

apenas ministra aulas? Seria o professor que ministra aulas, independentemente de possuir cargo 

administrativo? Tais transformações feitas junto às prescrições dos órgãos centrais do governo são 

tratadas por Friedberg (1993) e por Lima (1992), abordando as infidelidades normativas que, até 

certo ponto, relativizam os imperativos da administração burocrática. Relatos de alterações no 

cálculo dos indicadores de desempenho propostos externamente ao IFRN aparecem em diferentes 

relatórios de gestão, o que pode sugerir a presença de modelos de gestão como “sistemas 

debilmente articulados” (Weick, 1976) ou a “anarquia organizada” (Cohen & March, 1974). 

A partir das possíveis reinterpretações que o IFRN faz das normativas provenientes do 

governo, parte-se para apreciações acerca da categoria analítica Cultura Organizacional Escolar, 

tendo em vista o entendimento de Pérez Gómez (2001, p. 13) de que “entender a cultura 
                                                
 
20 Integrado a essas prioridades, o Mulheres Mil tem como objetivo promover até 2010 a formação profissional e tecnológica de 
cerca de mil mulheres desfavorecidas das regiões Nordeste e Norte. A meta é garantir o acesso à educação profissional e à elevação 
da escolaridade, de acordo com as necessidades educacionais de cada comunidade e a vocação econômica das regiões (MEC, n.d.). 
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institucional da escola requer um esforço de relação entre os aspectos macro e micro, entre a 

política educativa e suas correspondências nas interações peculiares que definem a vida da escola”. 

No entanto, corroborando e complementando Trice e Beyer (1984), Deal e Kennedy (2000) 

apontam que, para analisar a cultura de uma organização, é necessário, primeiramente, conhecer 

os elementos que a compõem. E, para esses autores, os principais componentes da cultura são: 

valores, heróis, ritos e rituais. 

Com relação à categoria analítica da Cultura Organizacional Escolar, a análise quantitativa 

descartou algumas variáveis sugeridas pela literatura (Trice & Beyer,1984; Deal & Kennedy, 2000) 

como Processo de Comunicação; Estórias e Mitos; Artefatos e Símbolos; Tabus e Heróis 

institucionais; restando variáveis relativas aos Valores, Rituais e Normativas Internas. Quanto aos 

valores organizacionais, foi percebida uma forte identificação dos docentes com a função social do 

IFRN, o que implicou um forte sentimento de orgulho em fazer parte da instituição. Ainda 

abordando os valores organizacionais, também houve uma percepção positiva do tratamento 

igualitário, imparcial e justo atribuído aos docentes no IFRN. São esses valores que, segundo Torres 

(2005), faz com que a cultura escolar, globalmente imposta, seja, localmente, reinterpretada pela 

organização escolar. Nesse sentido, consoante Barroso (2005b), o que está em causa é a cultura 

produzida pelos atores organizacionais nas relações uns com os outros e nas relações com o 

espaço. Silva (2001) ainda complementa, afirmando que as diferentes visões da organização, os 

diferentes valores e crenças dos atores produzem uma dinâmica manifestada na experiência 

concreta e nas realizações que se processam no interior da escola. 

Outros indicadores como Harmonia e Coletivismo no ambiente de trabalho não apareceram 

como significantes nas análises. No que diz respeito aos Rituais, merece ênfase a existência desses 

para celebração dos êxitos do IFRN, além da realização de atividades sociais e esportivas. Como 

exemplo dessas celebrações, é possível citar a premiação e divulgação dos estudantes do IFRN que 

são premiados nas olimpíadas nacionais de conhecimento, além da celebração de datas festivas 

brasileiras, do dia servidor público e da realização de jogos esportivos entre os servidores da 

instituição. De acordo com Viñao Frago (2000), os rituais, junto aos valores, formam um conjunto 

de práticas, normas, ideias e procedimentos que estão representados pelos modos de fazer e 

pensar o cotidiano da escola. 

Por fim, tratando das regras, escritas ou não, que determinam as ações das pessoas, e o 

que pode ou não ser feito, tem-se que essas abordavam a coerência dos processos de trabalho e de 
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ocupação dos cargos eletivos na instituição. Influenciada, provavelmente, por alguns princípios de 

gestão democrática pregados em documento institucionais, a avaliação acerca do processo de 

ocupação dos cargos foi positiva. No mesmo patamar, não ficou a percepção de coerência dos 

processos de trabalho. Esse fato pode estar relacionado ao contexto de polivalência do professor, do 

qual é exigido o desenvolvimento de vários tipos de atividades (ensino, pesquisa, extensão, 

administração etc), sem se oferecer as devidas condições (carga horária mais bem distribuída, 

financiamento etc). Esses processos sociais, que produzem imagens, símbolos e rituais terminam, 

segundo Morgan (1996), por serem convencionados através de estrutura organizacional, isto é, (as 

regras, as políticas, os objetivos, as descrições de cargos e os procedimentos operacionais). 

Parte-se de um entendimento, posto por Aktouf (1994), de que a cultura é algo que implica 

uma interdependência entre história, estrutura social, condições de vida e experiências subjetivas 

das pessoas, sendo um conjunto de elementos em relações dialéticas de ordem econômica, social 

e simbólica. 

Considerando a diversidade de conceitos associados ao termo cultura, assim como a forma 

como cada um a caracteriza, o presente trabalho não objetiva apresentar mais uma definição para a 

temática, mas, apenas, mobilizar a abordagem que melhor se adeque aos objetivos da investigação. 

Com base nas discussões sobre cultura organizacional escolar, assume-se a escola como 

uma instituição possuidora de cultura própria, na qual tenta se articular a cultura global e os 

contextos locais, de maneira que cada escola desenvolve uma cultura que a torna única perante o 

todo, criando o seu ethos que, por sua vez, implica o seu funcionamento, na forma de atuação de 

seus agentes e faz a escola atuar na busca de seus objetivos. Essa cultura intrínseca manifesta-se 

nos níveis conceitual (currículo), visual (lemas) e comportamental (rituais). 

6.4 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada junto a uma amostra de 213 docentes, os quais se 

encontravam, por ocasião da realização desta pesquisa, lotados nos campi Mossoró e Natal-Central 

do IFRN. Isto é, os sujeitos do presente estudo estão inseridos no universo de docentes dos campi  

Mossoró (MO) e Natal-Central (CNAT), do IFRN, conforme demonstra a tabela 19. Esses campi 

apresentavam, no momento do levantamento dos dados, 418 professores, sendo 330 deles (79%) 

lotados no CNAT e 88 (21%), no campus MO.  
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Tabela 19 - Distribuição dos docentes nos campi CNAT e MO 

    Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 Natal-Central 176 82,6 330,0 79,0 

Mossoró 37 17,4 88,0 21,0 

Total 213 100,0 418,0 100,0 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 

Importa comentar que os dados aqui apresentados, com relação à população, foram 

coletados do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), desenvolvido e utilizado pelo IFRN 

para fins administrativos. O período de levantamento das informações aqui apresentadas foram os 

meses de maio e junho de 2015. Assim, devido ao processo de expansão do IFRN e à consequente 

possibilidade de criação de cursos, o número de docentes e outros dados aqui expostos, até o final 

desta pesquisa, poderão apresentar outros valores.  

A justificativa para a escolha desses dois campi está baseada no tempo de existência de 

ambos. Trata-se dos dois campi mais antigos do IFRN e, por isso mesmo, talvez com uma maior 

capacidade de avaliar as mudanças culturais e do trabalho docente, ocorridas na instituição a partir 

das fases de expansão pela qual vem passando o IFRN. 

Conforme informações retiradas do sítio do IFRN na internet21, o campus Natal-Central é o 

mais antigo do Instituto. A história dele se confunde com a própria trajetória da instituição. O 

campus foi inaugurado em 11 de março de 1967, quando a antiga Escola Industrial de Natal foi 

transferida do prédio histórico da Avenida Rio Branco, centro da capital, para as instalações do atual 

campus Natal-Central, no bairro do Tirol, Natal/RN, Brasil (IFRN, 2015c). 

Dessa forma, sua atual configuração é resultado das transformações da instituição desde 

sua fundação, em 1909, como Escola de Aprendizes Artífices, depois, em 1937, como Liceu 

Industrial de Natal, 1942, como Escola Industrial de Natal, 1965, como Escola Industrial Federal do 

Rio Grande do Norte, passando, em 1968, à Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte 

(ETFRN), em 1999, a Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Cefet-RN), até o atual 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN), em 2008. 

                                                
 
21 http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/historico.html 
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Em 1994, foi inaugurada a primeira Unidade de Ensino Descentralizada da então ETFRN, a 

UNED/Mossoró, hoje campus Mossoró. Doze anos depois, o Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), amplia a atuação da Rede Federal de 

Educação Profissional no Estado, implantando, em 2006, as Unidades de Ensino da Zona Norte de 

Natal (Campus Natal-Zona Norte), de Ipanguaçu (Campus Ipanguaçu) e de Currais Novos (Campus 

Currais Novos). 

Em 2007, entra em ação a segunda etapa do Plano de Expansão da Rede, quando o Rio 

Grande do Norte passa a contar com outras seis unidades nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, 

Macau, João Câmara, Santa Cruz e Caicó e mais três núcleos avançados, que receberam tal 

nomenclatura, visto que, início de suas atividades, não tinham autonomia financeira: Parnamirim; 

Nova Cruz e Cidade Alta. Esses núcleos passaram ao status de Campus (com autonomia financeira) 

no ano seguinte. Ainda inserido nessa fase da expansão, encontra-se o Campus do município de 

São Gonçalo do Amarante, inaugurado no ano de 2011. Na terceira fase da expansão, no ano de 

2012, foram criados os campi dos municípios de Canguaretama; Ceará Mirim e São Paulo do 

Potengi. Esses campi iniciaram suas atividades no ano de 2013. Também inseridos na terceira fase 

da expansão, no ano de 2015, foram inaugurados mais dois campi nas cidades de Parelhas e 

Lajes. 

Dando continuidade à caracterização do perfil dos docentes lotados nos campi, alvo deste 

estudo, serão apresentadas informações quanto ao sexo; à idade; ao campus de lotação; ao tempo 

de trabalho como professor do IFRN; ao regime de trabalho; ao cargo/função ocupada; à titulação 

do indivíduo; sua área de formação acadêmica; ao remanejamento; à remuneração bruta recebida; 

à carga horária média em sala de aula; à quantidade média de turmas e de alunos; às atividades 

desempenhadas em paralelo ao trabalho no IFRN e ao reconhecimento de saberes e competências. 

Inicia-se retomando o percentual de professores que atuam em cada um dos campi alvo do 

presente estudo. Verificou-se que os percentuais obtidos para a amostra foram bem próximos dos 

percentuais existentes para a população alvo do estudo. Isso sugere, em princípio, um bom 

processo de amostragem.  

Quanto ao gênero, percebeu-se grande predominância de indivíduos do sexo masculino. 

Esse mesmo percentual praticamente se repetiu na amostra e em cada campus separadamente, 

conforme tabela 20 exposta na sequência.  
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Tabela 20 - Gênero 
 

  
Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 Masculino 136 63,8 293 70 

Feminino 77 36,2 125 30 

Total 213 100 418 100 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016 e de consulta ao Sistema 
Unificado de Administração Pública (SUAP) utilizado pelo IFRN. 

 

Tal fato pode ser justificado tanto pelas características dos cursos ofertados que, por se 

tratarem de cursos com enfoque nas áreas técnicas, não apresentam grande quantitativo de 

mulheres, conforme discutido por Kuenzer (1991), como também pelo fato de que as origens da 

educação profissional no Brasil historicamente apresentou uma oferta de cursos direcionados a 

pessoas do sexo masculino, conforme já descrito em capítulos anteriores e destacado por Silva 

(2010).  

Já os dados que tratam do tempo de trabalho como docente do IFRN revelam, conforme 

tabela 21, que pouco mais de 30% dos docentes estão há menos de 10 anos trabalhando na 

instituição. A metade desses docentes já ingressou na instituição quando de sua última 

denominação: IFRN. Existe um percentual relativamente pequeno de docentes que lecionam na 

instituição há, aproximadamente, 11 a 15 anos. Esse percentual pode indicar que o período dos 

primeiros anos do século XXI foi de baixo crescimento institucional. Por fim, destaca-se, ainda, outro 

percentual significativo de professores que atuam na instituição há mais de 20 anos e, por isso, 

presenciaram dois períodos de mudanças institucionais, de ETFERN para Cefet e de Cefet para 

IFRN, assim como todas as fases de expansão do, hoje, IFRN. Ainda tratando dessa variável, foi 

verificado que o tempo médio de atuação profissional no campus Mossoró foi de sete anos e meio, 

enquanto, no campus Natal-Central, esse tempo era de quase 14 anos.  
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Tabela 21 - Tempo de trabalho como docente da Instituição 
 

    Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 De 0 a 5 anos 34 16,0 112,0 27,0 

De 6 a 10 anos 39 18,0 97,0 4,0 

De 11 a 15 anos 26 12,0 34,0 8,0 

De 16 a 20 anos 31 15,0 68,0 16,0 

De 21 a 25 anos 46 22,0 67,0 16,0 

Mais de 25 anos 37 17,0 31,0 7,0 

Total 213 100 409 78 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016 e de consulta ao Sistema 
Unificado de Administração Pública (SUAP) utilizado pelo IFRN.  
 

Vale ressaltar que, no que diz respeito aos dados que tratam do tempo de trabalho da 

população alvo da pesquisa, não foi possível obter a informação dos 418 sujeitos que formavam a 

população. 

Concernente ao regime de trabalho dos docentes alvo do estudo, tem-se que, conforme a 

tabela 22, em torno de 85% desses atuam na instituição sob o regime de trabalho de dedicação 

exclusiva. Isso significa dizer que eles não podem manter vínculo empregatício com nenhum outro 

empregador ou mesmo ser acionista majoritário em algum tipo de sociedade empresarial. Junto aos 

demais que não possuem dedicação exclusiva ao IFRN, estão incluídos os contratos de trabalhos 

dos professores substitutos ou temporários, os quais representam 5% do grupo de professores aqui 

estudados. Embora a flexibilização dos contratos de trabalho represente uma variável relevante para 

a análise da precarização do trabalho, segundo Pochmann (1999) e Mancebo (2007), levando-se 

em conta que os professores substitutos têm sua contratação associada ao afastamento, por 

diversos motivos, do professor efetivo, considera-se bastante reduzido o quantitativo de professores 

que apresentariam outras preocupações de trabalho além daquelas impostas pelo IFRN.  

Tabela 22 - Regime de trabalho 
 

    Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 20 horas 10 4,7 28,0 7,0 

40 horas 18 8,5 46,0 11,0 

Dedicação exclusiva 185 86,9 344,0 82,0 

Total 213 100,0 418,0 100,0 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016 e de consulta ao Sistema 
Unificado de Administração Pública (SUAP) utilizado pelo IFRN.  
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Tratando dos cargos e funções desenvolvidas pelo professor no IFRN, a tabela 23, de forma 

semelhante ao regime de trabalho, demonstra um grande percentual de indivíduos que ocupam o 

cargo de docente atuando “apenas” em sala de aula: 77,5%. Desses, 84% são de professores 

efetivos. Outros 17% desempenhavam funções administrativas como, Diretor-Geral; Diretor-

Acadêmico; Diretor de diretorias não acadêmicas; Coordenador de Curso e Coordenador de 

coordenações não acadêmicas.  

 Tabela 23 - Cargo/função 
 

    Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 Professor sem função gratificada 165 77,5 326 76,0 

Professor em função administrativa 37 17,4 51,0 12,0 
Professor substituto/temporário 11 5,2 28,0 7,0 
Total 213 100,0 405,0 97,0 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016 e de consulta ao Sistema 
Unificado de Administração Pública (SUAP) utilizado pelo IFRN.  
 

Novamente, na coleta dos dados sobre a população, não foi possível levantar as 

informações referentes aos 418 indivíduos que trabalhavam nos campi no momento da coleta de 

dados. É válido destacar que, mesmo ocupando funções administrativas, esses docentes não 

deixam de atuar em sala de aula, exceção feita à função de Diretor-Geral, o que implica um 

aumento extensivo da jornada de trabalho, isto é, uma intensificação do trabalho do professor, 

conforme sugerido por Mancebo (2007). Esses docentes têm, contudo, uma carga horária em sala 

de aula reduzida, conforme artigo 8°.  da Resolução n°. 5/2014 CONSUP/IFRN: 

“O docente investido em Cargo de Direção, Função Gratificada ou Função de Apoio à Gestão 
terá direito à redução de sua carga horária docente normatizada no Art. 1º, conforme a 
seguinte discriminação:  
I. De 100% - nomeado para ocupar Cargo de Direção de Reitor, de Pró-Reitor, de Ouvidor, de 
Função de Apoio à Gestão na Reitoria e de Diretor-Geral de Campus.  
II. De 75% - nomeado para ocupar cargo de Direção Sistêmica, Assessorias, Direção 
Acadêmica, Direção de Administração e demais Diretorias.  
III. De 50% - designado para ocupar Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de 
Coordenação (FCC) no Campus.  
IV. De até 50% - designado para ocupar Função de Apoio à Gestão no Campus, observado o 
disposto no Art. 3º.” (IFRN, 2014c). 

Os dados referentes à titulação dos docentes pertencentes ao universo da pesquisa, por sua 

vez, foram retirados tanto do Suap quanto da Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), que se 

constitui em uma base de dados de Currículos, de Grupos de pesquisa e de Instituições em um 

único Sistema de Informações. 
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No que tange à titulação dos docentes investigados, identificou-se, conforme a tabela 24, 

que cerca de 16% dos profissionais não possuem pós-graduação stricto sensu. Por outro lado, 84% 

dos docentes já concluíram uma pós-graduação stricto sensu, sendo que desses, 55% são mestres 

e 29% são doutores. Esses dados indicam que os campi ainda possuem uma lacuna para 

incremento da titulação de seu corpo docente que, aparentemente, vem sendo preenchida pelos 

cursos oferecidos mediante convênios com outras instituições, como discutido anteriormente nesse 

capítulo. Uma explicação para esse cenário é dada por Sampaio e Marin (2004), quando afirmam 

que o crescimento institucional rápido exige um recrutamento docente menos criterioso visando 

atender às demandas de cursos de certas regiões. 

Tabela 24 - Titulação dos docentes 
 

    Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 Graduação 7 3,3 24,0 5,7 

Pós-graduação lato sensu 27 12,7 57,0 13,6 
Mestrado 118 55,4 190,0 45,5 

Doutorado 61 28,6 117,0 28,0 

Total 213 100,0 388,0 92,8 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016 e de consulta ao Sistema 
Unificado de Administração Pública (SUAP) utilizado pelo IFRN. 

 

É válido, ainda, ressaltar que, para 7% dos professores da população, não foram 

encontradas informações relativas à sua titulação nas bases de dados consultadas. Acredita-se que, 

por não possuírem currículo na plataforma lattes, esses docentes não desenvolvem ou 

desenvolveram pesquisas acadêmicas; dessa forma, talvez também não tenham pós-graduação 

stricto sensu. 

No que diz respeito aos dados relativos ao perfil do corpo docente dos campi Mossoró (MO) 

e Natal-Central (CNAT) do IFRN, também se levantaram informações acerca dos remanejamentos 

entre os diversos campi da instituição. O remanejamento consiste na remoção, a pedido do 

docente, para uma unidade administrativa diferente da que ele esteja lotado. Com base nesse 

cenário, é possível visualizar no figura 16, referente ao universo da pesquisa, um pico da oferta de 

vagas para remanejamento no ano de 2011, quando o CNAT ofertou 34 vagas para docentes 

interessados. Destaca-se que a oferta de vagas no CNAT gera um rodízio de professores em quase 

todos os campi, uma vez que, devido à ausência de professores nas cidades onde se localizam os 

campi do interior do estado do Rio Grande do Norte, a quase totalidade desses é proveniente da 
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capital (Natal). Conforme Rocha e Leda (2013, p. 5), esses professores encontram “dificuldades em 

se dedicar à família, que na maioria dos casos permanece na cidade de origem”, e ainda 

concentram seus horários de aula em três dias seguidos, objetivando retornar para a capital, o que 

implica maiores custos, tanto financeiros como de tempo e energia. Para atender a tal demanda, os 

editais de remanejamento intencionam realocar esses docentes em campi mais próximos de sua 

cidade de origem. Isso, evidentemente, suscita expectativas e ansiedade nos docentes e 

fragmentação e rotatividade das equipes de trabalho dos campi, uma vez que não se sabe até 

quando se contará com aquele profissional especificamente. Como exemplo para esse caso, é 

possível verificar na figura 14 a situação do campus Mossoró entre os anos de 2010 a 2014 

(nesses anos, constavam informações no sítio eletrônico do IFRN22). Nesse período, o campus 

sempre apresentou um quantitativo de docentes remanejados maior que o número de vagas que 

lhe eram oferecidas. Isso ocorre justamente pela busca do profissional por estar mais próximo de 

sua família ou de sua cidade de origem, o que significa dizer que há sempre um número maior de 

docentes chegando no campus, do que o previsto. O inverso ocorre com o campus Natal-Central. 

Importa comentar que, quando as vagas não são preenchidas pelo processo de remanejamento, 

elas são redirecionadas para a contratação de professores mediante concurso público. 

 

Figura 16 - Remanejamentos Campi Mossoró (MO) e Natal-Central (CNAT) 

Fonte: IFRN (n.d.) 

Quanto aos indivíduos participantes da amostra, foi perguntado se eles já haviam sido 

remanejados em algum momento desde a sua entrada no IFRN. Verificou-se que 35% deles 

responderam afirmativamente, conforme tabela 25 a seguir. 
                                                
 
22 http://portal.ifrn.edu.br/servidores/remanejamento/docentes 
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Tabela 25 - Remanejamento 
 

 
Frequência Percentual 

Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado 

 Sim 75 35,2 35,2 35,2 

Não 138 64,8 64,8 100,0 

Total 213 100,0 100,0 
 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 

A tabela anterior representa uma significativa rotatividade dos profissionais da instituição e 

ainda leva a crer que, nos campi mais novos, esse percentual deva ser ainda maior, uma vez que 

os campi aqui pesquisados são os mais antigos e, em tese, apresentariam menores quantitativos de 

remanejamentos, uma vez que, pelo tempo de trabalho, os professores que neles trabalham já 

teriam fixado moradia nas respectivas cidades. A relação entre a rotatividade dos professores na 

escola e a precarização do trabalho docente é referendada por Sampaio e Marin (2004) ao 

discutirem a itinerância dos professores por várias escolas (no caso em estudo, campi ) ao longo do 

ano. 

Percebe-se, na tabela 26 a seguir, uma concentração de sujeitos nas faixas etárias 

intermediárias. Mediante uma contagem caso a caso verifica-se que 75% dos indivíduos tinham 

acima de 33 anos e desses 52% possuem idade superior a 42 anos, e outros 12% possuem idade 

acima de 58 anos. Esse último valor está associado ao percentual de docentes que trabalham na 

instituição há mais de 25 anos e pode representar aqueles que são conhecedores das 

manifestações culturais mais antigas do IFRN sendo, por isso, possíveis transmissores de uma 

cultura que vai se transformando à medida que novos docentes ingressam na instituição. Além 

disso, através de relação entre os dados do tempo de trabalho dos professores e sua idade, verifica-

se que alguns docentes já estariam aptos à aposentadoria, e o fato de ainda continuarem 

trabalhando pode indicar a centralidade do trabalho em suas vidas ou, dito de outra forma, pode 

representar uma maneira de continuar ativo no seio da sociedade, o que respalda conclusões 

anteriores de Gomes e Brito (2006).  
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Tabela 26 - Idade dos docentes 
 

  
Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 Menos de 30 anos 26 13,1 18,0 4,3 

De 30 a 39 anos 63 31,7 93,0 22,3 

De 40 a 49 anos 54 27,1 127,0 30,4 

De 50 a 59 anos 40 20,1 114,0 27,3 

Mais de 60 anos 12 6,0 29,0 6,9 

Total 195 98,0 381,0 91,2 
Não Responderam  18 2,0 37 8,8 
Total 213 100,0 418,0 100,0 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016 e de consulta a Lei de acesso à 
informação no ano de 2015. 
 

Essa diferenciação na idade e, por consequência, no tempo de trabalho no IFRN, tem 

implicações na remuneração dos docentes, conforme exposto na tabela 27 que segue. 

Tabela 27 - Remuneração bruta 
 

    Amostra População 

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
 Não Responderam 1 ,5   

Até R$ 5.000,00 32 15,0 63,0 15,0 
Mais de R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00 72 33,8 103,0 25,0 
Mais de R$ 10.000,00 até R$ 15.000,00 72 33,8 135,0 32,0 

Mais de R$ 15.000,00 até R$ 20.000,00 34 16,0 110,0 26,0 
Mais de R$ 20.000,00 2 ,9 7,0 2,0 

Total 213 100,0 418,0 100,0 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016 e de consulta ao Portal da 
Transparência no ano de 2015. 
 

Verifica-se, com base na leitura da tabela anteriormente apresentada, que existe a 

distribuição de um quantitativo maior de docentes em duas faixas de remuneração, com uma 

concentração no recebimento de vencimentos acima de R$ 5.000,00 até R$ 15.000,00 (67%). 

Aproximadamente, um quarto dos docentes faz jus a vencimentos superiores a R$ 15.000,00, 

enquanto 16% recebem até R$ 5.000,00. A remuneração média entre os docentes pesquisados é 

de R$ 10.813,72, com variação entre R$ 2.173,85 e R$ 26.611,94 e está bem acima do piso 

salarial nacional definido pelo governo. 
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Caso se promova uma comparação da remuneração recebida pelos professores substitutos 

e pelos professores efetivos, poderá verificar-se uma discrepância entre os valores recebidos por 

esses dois grupos, uma vez que a remuneração média recebida pelos docentes contratados de 

maneira temporária é de R$ 3.357,04, ou seja, os docentes substitutos/temporários recebem, em 

média, 30% dos vencimentos dos professores contratados de forma efetiva o que, conforme exposto 

no referencial teórico do presente trabalho, corrobora a precarização do trabalho docente. Essa 

discrepância, tomando por base o contexto das universidades federais brasileiras, também foi 

identificada por Leda e Mancebo (2009). 

Ainda é válido comentar que, no final do ano de 2014, foi atrelado à remuneração dos 

docentes o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). A implementação dessa ação 

permitiu que os professores pudessem receber uma Retribuição por Titulação (RT) equivalente ao 

nível seguinte ao de sua titulação. Ou seja, o docente que recebia a RT em virtude de sua titulação 

de mestre, caso atendesse aos requisitos predefinidos pelo RSC, passaria a receber sua RT 

equivalente à titulação de doutor. O mesmo se aplicava ao docente graduado, que passaria a 

receber como especialista; ou ao docente especialista, que passaria a receber como mestre. Com 

isso, boa parte dos docentes recebeu um incremento próximo a 40% de seus vencimentos.  

Como crítica à implantação dessa ação, é possível citar o não alcance do reconhecimento 

ao trabalho dos docentes com titulação de doutor, pelo menos até o momento, uma vez que a 

carreira docente dos professores que atuam na Rede de Educação Profissional ainda não contempla 

um nível superior ao de doutor. Há ainda argumentos que criticaram o fato de que os requisitos 

para receber o RSC constituíram-se de atividades corriqueiras à atuação docente como, ministrar 

aulas, participar de bancas de trabalho de conclusão de curso, publicar artigos, orientar alunos, 

entre outras atividades. 

Com relação à amostra, ainda foram levantadas outras informações, como a área de 

formação dos docentes, sua carga horária média em sala de aula, a quantidade média de turmas, a 

quantidade média de alunos dos cursos técnicos e a quantidade média de alunos dos cursos 

superiores. A tabela 28 a seguir exibe um resumo das diferentes áreas de formação acadêmica dos 

docentes, alvo do presente estudo.  
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Tabela 28 - Área de formação acadêmica 
 

 
Frequência Percentual 

Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado 

 Ciências biológicas 11 5,5 5,6 5,6 

Ciências sociais aplicadas 30 15,1 15,2 20,8 
Educação 12 6,0 6,1 26,9 

Engenharia 46 23,1 23,4 50,3 

Ciências Exatas 18 9,0 9,1 59,4 

Ciências humanas 43 21,6 21,8 81,2 

Ciências tecnológicas 37 18,6 18,8 100,0 

Total 197 99,0 100,0   
Não Responderam  2 1,0 

 
  

Total 199 100,0 
 

  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Analisando a tabela anterior, verifica-se certa concentração de profissionais nas ciências 

“duras”, mais especificamente com formação em engenharia. Registrou-se, ainda, que grande parte 

dos profissionais classificados como tendo formação nas ciências tecnológicas, concluíram cursos 

voltadas para a área de informática. Esse resultado é influenciado, obviamente, pelo tipo de 

formação que os IFs propõem oferecer à sociedade, conforme descrito em Pacheco (2011). Nas 

ciências “softs”, merecem destaque as ciências sociais aplicadas, na qual preponderam cursos 

voltados para a área de gestão (administração, ciências contábeis e economia). 

Na tabela 29 tem-se um apanhado acerca da carga horária média em sala de aula dos 

docentes, de sua quantidade média de turmas, da quantidade média de alunos dos cursos técnicos 

e a quantidade média de alunos dos cursos superiores. Esses indicadores sugerem uma possível 

intensificação do trabalho docente. 

Tabela 29 - Carga horária, quantidade de turmas e de alunos 
 

 

Carga horária 
média em sala 

de aula 

Quantidade 
média de 
turmas 

Quantidade média 
de alunos dos 

Cursos Técnicos 

Quantidade média 
de alunos dos 

Cursos Superiores 
Casos Válidos 171 171 162 171 

Não Responderam 28 28 37 28 

Média 13,93 4,18 30,36 16,52 

Mediana 14,00 4,00 30,00 20,00 

Desvio Padrão 3,167 2,320 16,507 12,619 

Percentis 25 12,00 3,00 25,00 ,00 

50 14,00 4,00 30,00 20,00 

75 16,00 5,00 37,25 25,00 
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Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

A partir da observação da tabela anterior, verifica-se que 75% da amostra possuía uma 

carga horária de até 16 horas semanais em sala de aula, sendo a mediana de 14 horas. Optou-se 

aqui por utilizar a mediana, e não a média, como critério de análise, visto que a ela é atribuída 

elevada capacidade de representar o posicionamento da unidade amostral. Conforme descrito 

anteriormente, o restante da carga horária docente seria complementada com atividades 

administrativas, planejamento de aulas, orientações, entre outras. Ademais, foi constatado, por 

meio da mediana, que os professores possuíam até quatro turmas, sendo que os percentis 

apontam que 75% dos respondentes possuíam até cinco turmas. Essas turmas dividiam-se entre os 

cursos de nível médio/técnico e superior. Tais turmas possuíam, em sua maior parte, 37 alunos, 

para os cursos técnicos e 25 alunos para os cursos superiores, o que implicaria um quantitativo 

semestral de alunos por professor variando entre 125 e 185.  

Esses números demonstram que o número de alunos com os quais o professor lida 

diariamente vai muito além do indicador de desempenho proposto pelo governo (aluno/professor 

tempo integral). Essas variáveis que contemplam a carga horária, a quantidade e o tamanho das 

turmas onde o professor leciona foram levantadas por Sampaio e Marin (2004) como indicadores 

da intensificação do trabalho do professor. Sobre essas variáveis, Mancebo, Silva Junior e Oliveira 

(2008) e Leda e Mancebo (2009) alertavam que a realização da expansão do ensino, no caso da 

autora, do ensino superior, a partir da intensificação do trabalho do professor, fazendo com que 

esses se concentrem, apenas, nas tarefas de repassar conhecimentos, pode comprometer a 

qualidade do processo educacional. Gomes e Brito (2006) ainda acrescentam que esse aumento 

das demandas de trabalho pode comprometer a saúde do professor e, por consequência, o trabalho 

que ele realiza. 

Resumindo, a amostra obtida para a pesquisa em questão compõe-se, predominantemente, 

de indivíduos lotados no Campus Natal-Central (83%), do gênero masculino (64%), com renda Bruta 

entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 reais mensais (67%), com tempo de trabalho acima de 10 anos 

(66%), em regime de trabalho de dedicação exclusiva (87%), com titulação em nível de mestrado 

(55%), com formação na área de engenharia (23%), com 16 horas de carga horária semanal em 

sala de aula, lecionando em cinco turmas diferentes e tendo, em sua maior parte, 37 alunos nas 

turmas de cursos técnicos e 25 alunos nas turmas de cursos superiores.  
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Procedida à caracterização das variáveis de perfil do público-alvo tem-se, na sequência, as 

relações passíveis de ser estabelecidas entre os dados perfil docente e as variáveis de Trabalho 

Docente e de Cultura Organizacional. 

6.5 Relações entre os dados do perfil e as variáveis em estudo: identificando microcampos 
docentes 

Para avaliar a influência das variáveis do perfil (independentes), nas variáveis latentes de 

Trabalho Docente e Cultura Organizacional (dependentes), foram estimados modelos de regressão 

dispostos nas tabelas 30 a 39. Nesse estudo, foi utilizado o método de estimação enter o qual, 

segundo Hair Jr. et al. (2005), incorpora ao modelo todas as variáveis, devendo ser utilizado quando 

há certeza de que todas as variáveis são necessárias para se estimar os parâmetros do modelo. 

Algumas das variáveis independentes tiveram que passar por um processo de 

transformação, uma vez que se tratava de variáveis nominais. As variáveis nominais não podem 

entrar diretamente em um modelo regressão. Para isso ser viabilizado, foi necessário proceder a 

uma recodificação de cada uma em variáveis dummy, conforme sugestão de Hair Jr. et al. (2005). 

A transformação em variável dummy é uma forma de introduzir características qualitativas em 

modelos estatísticos e consiste na utilização de variáveis frequentemente chamadas de variáveis 

binárias ou dicotômicas, uma vez que assumem, apenas, um de dois valores – em geral 0 ou 1 – 

para indicar a presença ou ausência de determinada característica.  

Uma variável nominal com k categorias deve ser transformada em k-1 variáveis dummy, 

procedimento este que está descrito a seguir. 

a) Sexo/gênero: gerou uma variável dummy que assumiu o valor 1 para o sexo 

masculino e 0 aos demais casos. 

b) Campus de lotação: gerou uma variável dummy no qual o valor 1 foi relacionado ao 

campus Natal-Central e 0 aos demais casos. 

c) Cargo/função: gerou duas variáveis dummy. A primeira assumiu o valor 1 para os 

casos que ocupavam cargo administrativo e 0 para os demais casos; e a segunda 

variável assumiu o valor 1 para os casos que foram contratados como efetivos e 0 para 

os demais casos. 

d) Regime de trabalho: gerou duas variáveis dummy. A primeira assumiu o valor 1 para 

os casos que tinham regime de trabalho de dedicação exclusiva e 0 para os demais 
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casos; e a segunda variável assumiu o valor 1 para os casos que tinham regime de 

trabalho de 20 horas semanais e 0 para os demais casos; 

e) Titulação: gerou três variáveis dummy. A primeira assumiu o valor 1 para os casos 

que tinham pós-graduação e 0 para os demais casos; a segunda variável assumiu o 

valor 1 para os casos que tinham mestrado e 0 para os demais casos; e a terceira 

variável assumiu o valor 1 para os casos que tinham doutorado e 0 para os demais 

casos. Como o objetivo era comparar os grupos que tinham graduação com aqueles 

que não têm, a categoria base escolhida foi a que representa o grupo de casos com 

“graduação”. 

f) Área de formação: gerou uma variável dummy que assumiu o valor 1 para os casos 

que tinham formação acadêmica na área das ciências exatas e 0 para os demais 

casos. 

g) Remanejamento: gerou uma variável dummy que assumiu o valor 1 para os casos 

que já tinham sido remanejados de um campus para outro e 0 para os demais casos. 

h) Prestação de serviço: gerou uma variável dummy que assumiu o valor 1 para os 

casos que já tinham prestado serviços a outras organizações ao mesmo tempo que 

desempenhavam suas atividades no IFRN; e 0 para os demais casos. 

i) Bolsas: gerou uma variável dummy que assumiu o valor 1 para os casos que já 

tinham recebido algum tipo de bolsa para desempenhar atividades em programas 

governamentais além daquelas realizadas enquanto professor do IFRN; e 0 para os 

demais casos. 

Além do estabelecimento do modelo de regressão, também foram desenvolvidos cálculos 

visando à criação de índices médios de avaliação das variáveis de Trabalho Docente e de percepção 

das variáveis latentes de Cultura Organizacional, o que gerou novas variáveis ao banco de dados. 

Para tanto, foi realizado o cálculo da média aritmética simples das variáveis observadas em cada 

uma das variáveis latentes, criando, assim, as seguintes variáveis dependentes: Média das variáveis 

observadas de satisfação com a remuneração (MeRem); Média das variáveis observadas de 

polivalência (MeP); Média das variáveis observadas de imagem organizacional (MeI); Média das 

variáveis observadas de valores e normas (MeV); e Média das variáveis observadas de rituais 

(MeRit).  
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Inicialmente, será feita uma análise técnico-estatística dos modelos de regressão, 

procedendo um registro mais descritivo para, em seguida, serem realizadas interpretações dos 

dados, de maneira a se obter conclusões parciais acerca das relações de influências entre as 

variáveis mencionadas no parágrafo anterior e as variáveis do perfil, conforme pode ser visto na 

sequência (Tabela 30). 

Tabela 30 - Modelo de regressão MeRem 
 

Variáveis Independentes 
MeRem 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,038 
 

Ano de nascimento -,223 ,048 2,876 

Tempo de trabalho -,172 ,153 3,303 

Remuneração ,219 ,049 2,807 

Carga horária -,115 ,141 1,396 

Quant. Turmas ,148 ,059 1,385 

Quant. Alunos cursos técnicos -,099 ,177 1,234 

Quant. Alunos cursos superiores -,115 ,113 1,184 

Sexo* -,058 ,429 1,237 

Campus de lotação* -,046 ,542 1,327 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,039 ,581 1,141 

Prof. efetivo x substituto* ,227 ,034 2,602 

Regime DE x sem DE* ,057 ,669 4,141 

Regime 20h x sem 20h* ,019 ,855 2,600 

Graduação x Pós grad.* -,064 ,673 5,310 

Graduação x Mestrado* ,183 ,405 11,108 

Graduação x Doutorado* ,145 ,500 10,634 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,165 ,037 1,409 

Remanejamento* -,018 ,807 1,293 

Prestação de Serviços* ,139 ,064 1,276 

Bolsa* ,021 ,788 1,348 

R2 ajustado ,138 

Teste F Sig. ,000 

KS Sig. ,410 

DW  2,414 
White Sig. ,951 

*  Variáveis dummy 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Com base na análise de regressão linear múltipla, efetivada entre as variáveis 

independentes (dados do perfil) e a variável dependente (Satisfação com a Remuneração) exposta 

na tabela anterior, constatou-se que o modelo testado é expressivo, uma vez que, pela análise de 
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variância (Anova), os valores encontrados para o Teste F foram estatisticamente significativos. A 

verificação da autocorrelação, da normalidade, da homocedasticidade e da multicolinearidade do 

modelo são apresentadas na tabela anterior, mediante testes de Durbin Watson (DW), Kolmogorov-

Smirnov (KS), White e dos Fatores de Inflação de Variância (VIF).  

Constatou-se que os resíduos não são autocorrelacionados, tendo em vista que os escores 

obtidos para o modelo, pelo teste Durbin Watson (2,414), ficaram dentro dos parâmetros 

estipulados. De acordo com Garson (2011), o pesquisador pode utilizar o teste de Durbin Watson 

para detectar a presença de autocorrelação em seus dados. A estatística DW varia entre 0 e 4 de tal 

modo que quanto mais perto de 0 maior é a autocorrelação positiva e quanto mais perto de 4 maior 

é a autocorrelação negativa. Valores entre 1,5 e 2,5 sugerem independência das observações.  

Além disso, para averiguar a suposição de normalidade dos dados foi empregado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov, pelo qual foi possível observar que os resíduos encontrados para as variáveis 

são normais, visto que apresentam significância superior a 0,05 (0,410), de maneira que não foi 

possível rejeitar a hipótese nula de que os dados analisados apresentariam uma distribuição 

normal.  

Já a suposição de homocedasticidade foi averiguada por meio do teste de White. Os 

resultados obtidos demonstraram que os resíduos são homocedásticos para todas as variáveis, já 

que apresentaram significância superior a 0,05 (0,951), não rejeitando a hipótese nula da 

homocedasticidade dos resíduos para o modelo testado.  

Por fim, a ausência de multicolinearidade entre as variáveis foi verificada por meio dos 

Fatores de Inflação de Variância (VIF), medidos individualmente para cada variável independente. 

Conforme recomendado por Gujarati (2006) e Hair Jr. et al. (2005), o valor máximo aceitável para o 

VIF seria 10,0; qualquer valor acima desse indicaria um problema de multicolinearidade. Logo, foi 

verificada multicolinearidade para as variáveis “Graduação x Mestrado” e “Graduação x Doutorado”, 

tendo em vista que os escores obtidos para elas foram superiores a 10. Tal situação sugere a 

retirada dessas variáveis do modelo. 

Até então o R2 ajustado, considerando todas as variáveis, explicaria o modelo em 13,8% 

(MeRem). A tabela ainda faz perceber que algumas variáveis do perfil não exercem uma influência 

significativa sobre as variáveis observadas, tomando por base o nível de significância de 5%. Tais 

variáveis são: tempo de trabalho; carga horária; quantidade de turmas; quantidade de alunos 

(cursos técnicos e superiores); gênero; campus de lotação; o fato de estar ou não desempenhando 
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uma função administrativa; o fato de ter ou não o regime de trabalho com dedicação exclusiva; o 

fato de ter ou não o regime de trabalho com 20 horas semanais; a titulação; o fato de já ter sido, ou 

não, remanejado; o fato de já ter prestado serviços a outras instituições ao mesmo tempo que 

trabalhava no IFRN e, por fim, o fato de ter recebido, ou não, bolsa para lecionar em programas 

governamentais de maneira a acrescentar mais atividades àquelas já desempenhadas pelo docente 

no IFRN. Nota-se, contudo, que alguns deles, como Quantidade de turmas e Prestação de serviços 

extras ao trabalho, no IFRN, obtiveram escores significativos ao nível de 90%. Com isso, procedeu a 

uma reespecificação do modelo retirando as variáveis que apresentaram elevado fator de inflação 

de variância, conforme tabela 31 a seguir. 

Tabela 31 - Modelo de regressão MeRem reespecificado 
 

Variáveis Independentes 
MeRem 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,036 
 

Ano de nascimento -,223 ,047 2,874 

Tempo de trabalho -,178 ,138 3,293 

Remuneração ,242 ,019 2,418 

Carga horária -,114 ,145 1,396 

Quant. Turmas ,147 ,059 1,383 

Quant. Alunos cursos técnicos -,108 ,120 1,111 

Quant. Alunos cursos superiores -,117 ,104 1,182 

Sexo* -,066 ,358 1,202 

Campus de lotação* -,043 ,568 1,315 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,038 ,591 1,140 

Prof. efetivo x substituto* ,216 ,042 2,565 

Regime DE x sem DE* ,040 ,761 4,044 

Regime 20h x sem 20h* ,013 ,901 2,588 

Graduação x Pós grad.* -,171 ,023 1,281 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,151 ,049 1,346 

Remanejamento* -,015 ,844 1,275 

Prestação de Serviços* ,143 ,056 1,272 

Bolsa* ,012 ,876 1,308 

R2 ajustado ,144 

Teste F Sig. ,000 

KS Sig. ,430 

DW  2,417 
White Sig. ,973 

*Variáveis Dummies. 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
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Após a retirada das variáveis indicadas anteriormente, percebe-se uma elevação no poder 

explicativo do modelo (R2 de 0,138 para 0,144). Modelo este que, ao atender aos pressupostos da 

análise de regressão, permite o estabelecimento de alguns comentários acerca da relação entre as 

variáveis que serão realizadas mais adiante nessa análise de dados. Em seguida, na tabela 32, será 

procedida à verificação das suposições para o modelo referente à Polivalência (MeP). 

Tabela 32 - Modelo de regressão MeP 
 

Variáveis Independentes 
MeP 

Beta Sig. VIF 
(Constante) 

 
,000 

 
Ano de nascimento -,446 ,000 2,876 

Tempo de trabalho -,298 ,014 3,303 

Remuneração ,030 ,783 2,807 

Carga horária -,167 ,033 1,396 

Quant. Turmas ,049 ,531 1,385 

Quant. Alunos cursos técnicos ,057 ,436 1,234 

Quant. Alunos cursos superiores ,059 ,410 1,184 

Sexo* ,030 ,685 1,237 

Campus de lotação* -,129 ,092 1,327 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,143 ,043 1,141 

Prof. efetivo x substituto* ,183 ,088 2,602 

Regime DE x sem DE* -,149 ,269 4,141 

Regime 20h x sem 20h* -,231 ,031 2,600 

Graduação x Pós grad.* ,074 ,627 5,310 

Graduação x Mestrado* ,081 ,714 11,108 

Graduação x Doutorado* ,101 ,641 10,634 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,132 ,094 1,409 

Remanejamento* -,126 ,095 1,293 

Prestação de Serviços* -,022 ,772 1,276 

Bolsa* -,017 ,827 1,348 

R2 ajustado ,139 

Teste F Sig. ,000 

KS Sig. ,470 

DW  2,208 

White Sig. ,847 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

A análise do primeiro modelo, obtido para a variável dependente Polivalência (MeP), foi 

bastante semelhante àquele obtido para a variável dependente Satisfação com a Remuneração. O 

modelo apresentou valores para o Teste F estatisticamente significativos, os resíduos não são 
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autocorrelacionados, são normais e homocedásticos para todas as variáveis. Assim como no 

modelo anterior, as variáveis “Graduação x Mestrado” e “Graduação x Doutorado” apresentaram 

multicolinearidade e, por isso, foram retiradas da reestimação do modelo, conforme tabela 33 

exposta na sequência. 

Tabela 33 - Modelo de regressão MeP reespecificado 
 

Variáveis Independentes 
MeP 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,000 
 

Ano de nascimento -,447 ,000 2,874 

Tempo de trabalho -,298 ,013 3,293 

Remuneração ,051 ,618 2,418 

Carga horária -,167 ,032 1,396 

Quant. Turmas ,047 ,544 1,383 

Quant. Alunos cursos técnicos ,045 ,512 1,111 

Quant. Alunos cursos superiores ,060 ,403 1,182 

Sexo* ,024 ,739 1,202 

Campus de lotação* -,125 ,098 1,315 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,142 ,044 1,140 

Prof. efetivo x substituto* ,179 ,091 2,565 

Regime DE x sem DE* -,156 ,238 4,044 

Regime 20h x sem 20h* -,232 ,029 2,588 

Graduação x Pós grad.* ,022 ,772 1,281 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,126 ,101 1,346 

Remanejamento* -,121 ,104 1,275 

Prestação de Serviços* -,021 ,781 1,272 

Bolsa* -,023 ,760 1,308 

R2 ajustado ,147 

Teste F Sig. ,000 

KS Sig. ,340 

DW  2.211 
White Sig. ,672 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

A reestimação do modelo provocou um incremento nos resultados obtidos, visto que o 

percentual explicativo do modelo que era de 13,9% foi para 14,7%. As variáveis que contribuíram, 

de maneira estatisticamente significativa, foram: idade do respondente; tempo de trabalho na 

instituição; carga horária em sala de aula; ocupar, ou não, um cargo de gestão; e atuar, ou não, em 

regime de trabalho de 20 horas semanais. Algumas variáveis, como Campus de lotação, e, ser, ou 

não, professor efetivo, obtiveram escores significativos (90%). As variáveis estatisticamente 
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significantes serão discutidas mais adiante. As características desse modelo, como dito 

anteriormente, foram semelhantes ao modelo que trata da satisfação com a remuneração. Isso 

pode ser justificado pelo fato de as duas variáveis dependentes representarem o construto Trabalho 

Docente.  

Em seguida, serão apresentados os modelos que tratam das variáveis dependentes criadas 

a partir das variáveis de Cultura Organizacional. O primeiro deles se refere à imagem organizacional 

(MeI) (Tabela 34). 

Tabela 34 - Modelo de regressão MeI 
 

Variáveis Independentes 
MeI 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,012 
 

Ano de nascimento -,253 ,028 2,876 

Tempo de trabalho -,216 ,079 3,303 

Remuneração -,067 ,553 2,807 

Carga horária -,031 ,694 1,396 

Quant. Turmas ,019 ,807 1,385 

Quant. Alunos cursos técnicos ,108 ,153 1,234 

Quant. Alunos cursos superiores ,016 ,824 1,184 

Sexo* -,099 ,189 1,237 

Campus de lotação* -,200 ,011 1,327 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,160 ,028 1,141 

Prof. efetivo x substituto* ,088 ,417 2,602 

Regime DE x sem DE* -,018 ,897 4,141 

Regime 20h x sem 20h* -,092 ,398 2,600 

Graduação x Pós grad.* ,117 ,453 5,310 

Graduação x Mestrado* ,130 ,564 11,108 

Graduação x Doutorado* ,147 ,504 10,634 

Área de Formação Exatas x Humanas* -,118 ,142 1,409 

Remanejamento* -,120 ,118 1,293 

Prestação de Serviços* ,102 ,184 1,276 

Bolsa* ,099 ,207 1,348 

R2 ajustado ,100 

Teste F Sig. ,006 

KS Sig. ,050 

DW  2,217 
White Sig. ,385 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 



Capítulo VI – Reconfigurações da cultura organizacional e do trabalho docente no IFRN a partir da expansão institucional  

 

 361 

Com vistas a não tornar as análises repetitivas, verificaram-se pressupostos semelhantes 

aos modelos anteriores, com apenas uma diferença: o teste de kolmogorov-smirnov foi significante 

(nível de 5%), o que sugere a rejeição da hipótese nula de que os dados são normais. A 

reespecificação do modelo feita visando retirar as variáveis com multicolinearidade e, ao mesmo 

tempo, verificar, novamente, a normalidade dos dados consta na tabela 35 a seguir. 

Tabela 35 - Modelo de regressão MeI reespecificado 
 

Variáveis Independentes 
MeI 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,011 
 

Ano de nascimento -,255 ,027 2,874 

Tempo de trabalho -,218 ,075 3,293 

Remuneração -,038 ,714 2,418 

Carga horária -,031 ,697 1,396 

Quant. Turmas ,017 ,828 1,383 

Quant. Alunos cursos técnicos ,092 ,197 1,111 

Quant. Alunos cursos superiores ,017 ,820 1,182 

Sexo* -,107 ,146 1,202 

Campus de lotação* -,195 ,012 1,315 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,158 ,028 1,140 

Prof. efetivo x substituto* ,082 ,447 2,565 

Regime DE x sem DE* -,030 ,826 4,044 

Regime 20h x sem 20h* -,094 ,384 2,588 

Graduação x Pós grad.* ,035 ,648 1,281 

Área de Formação Exatas x Humanas* -,128 ,102 1,346 

Remanejamento* -,114 ,134 1,275 

Prestação de Serviços* ,103 ,174 1,272 

Bolsa* ,090 ,242 1,308 

R2 ajustado ,107 

Teste F Sig. ,003 

KS Sig. ,060 

DW  2,228 
White Sig. ,296 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Verificou-se, a partir da tabela anterior, uma melhora no percentual explicativo do modelo 

de 10% para 10,7% e, ao mesmo tempo, a não rejeição da hipótese de normalidade dos dados 

(KS=0,06). As variáveis que contribuíram de maneira mais significativa foram: idade do 
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respondente; campus de lotação e o fato de ocupar, ou não, um cargo na gestão do IFRN. Outra 

variável apresentou valor significativo (90%) como foi o caso do tempo de trabalho na instituição.  

Na sequência, têm-se as discussões sobre o modelo que trata da variável Valores e Normas 

(MeV) como variável dependente, conforme tabela 36 a seguir. 

Tabela 36 - Modelo de regressão MeV 
 

Variáveis Independentes 
MeV 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,003 
 

Ano de nascimento -,322 ,005 2,876 

Tempo de trabalho -,237 ,052 3,303 

Remuneração ,072 ,520 2,807 

Carga horária -,120 ,130 1,396 

Quant. Turmas ,137 ,082 1,385 

Quant. Alunos cursos técnicos ,107 ,151 1,234 

Quant. Alunos cursos superiores ,106 ,147 1,184 

Sexo* -,051 ,490 1,237 

Campus de lotação* -,217 ,005 1,327 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,175 ,015 1,141 

Prof. efetivo x substituto* ,139 ,197 2,602 

Regime DE x sem DE* -,136 ,317 4,141 

Regime 20h x sem 20h* -,133 ,217 2,600 

Graduação x Pós grad.* ,164 ,288 5,310 

Graduação x Mestrado* ,175 ,432 11,108 

Graduação x Doutorado* ,214 ,326 10,634 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,123 ,122 1,409 

Remanejamento* -,093 ,219 1,293 

Prestação de Serviços* ,145 ,056 1,276 

Bolsa* ,085 ,273 1,348 

R2 ajustado ,122 

Teste F Sig. ,001 

KS Sig. ,100 

DW  2,053 
White Sig. ,000 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

A maior parte das suposições foi atendida de maneira semelhante aos modelos anteriores. 

Para esse modelo, especificamente, a diferença em relação aos anteriores foi percebida no teste de 

White, que verifica a homocedasticidade das variáveis do modelo. O teste foi significante (nível de 

1%), o que sugere a rejeição da hipótese nula de que os dados são homocedásticos. A 
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reespecificação do modelo foi feita com o propósito de retirar as variáveis com multicolinearidade e, 

ao mesmo tempo, verificar, novamente, a homocedasticidade, conforme tabela 37 apresentada na 

sequência. 

Tabela 37 - Modelo de regressão MeV reespecificado 
 

Variáveis Independentes 
MeV 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,002 
 

Ano de nascimento -,324 ,004 2,874 

Tempo de trabalho -,238 ,050 3,293 

Remuneração ,115 ,266 2,418 

Carga horária -,119 ,131 1,396 

Quant. Turmas ,133 ,089 1,383 

Quant. Alunos cursos técnicos ,082 ,243 1,111 

Quant. Alunos cursos superiores ,107 ,142 1,182 

Sexo* -,063 ,385 1,202 

Campus de lotação* -,209 ,007 1,315 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,173 ,016 1,140 

Prof. efetivo x substituto* ,131 ,221 2,565 

Regime DE x sem DE* -,152 ,256 4,044 

Regime 20h x sem 20h* -,135 ,207 2,588 

Graduação x Pós grad.* ,051 ,499 1,281 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,109 ,158 1,346 

Remanejamento* -,084 ,265 1,275 

Prestação de Serviços* ,147 ,051 1,272 

Bolsa* ,072 ,345 1,308 

R2 ajustado ,126 

Teste F Sig. ,001 

KS Sig. ,150 

DW  2,05 
White Sig. ,299 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Percebe-se, portanto, que a exclusão das variáveis com multicolinearidade permitiu o 

atendimento ao pressuposto de uma distribuição homogênea dos dados (teste de White = 0,299) e, 

também, um pequeno aumento no percentual explicativo do modelo de 12,2% para 12,6%. As 

variáveis que contribuíram de maneira mais significativa para o modelo foram: idade do 

respondente; tempo de trabalho na instituição; campus de lotação e o fato de ocupar, ou não, um 

cargo na gestão do IFRN. Duas outras variáveis apresentaram valor significativo (90%): quantidade 
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de turmas e o fato de prestar, ou não, serviços a outras instituições ao mesmo tempo que trabalha 

no IFRN.  

Por fim, a seguir, têm-se as discussões sobre o modelo que aborda a variável Rituais 

(MeRit) como variável dependente, conforme tabela 38 na sequência. 

Tabela 38 - Modelo de regressão MeRit 
 

Variáveis Independentes 
MeRit 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,004 
 

Ano de nascimento -,314 ,007 2,876 

Tempo de trabalho -,314 ,012 3,303 

Remuneração ,015 ,895 2,807 

Carga horária -,067 ,407 1,396 

Quant. Turmas ,083 ,304 1,385 

Quant. Alunos cursos técnicos ,018 ,811 1,234 

Quant. Alunos cursos superiores ,110 ,140 1,184 

Sexo* -,020 ,794 1,237 

Campus de lotação* -,235 ,003 1,327 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,171 ,020 1,141 

Prof. efetivo x substituto* ,060 ,586 2,602 

Regime DE x sem DE* -,264 ,058 4,141 

Regime 20h x sem 20h* -,111 ,313 2,600 

Graduação x Pós grad.* ,165 ,294 5,310 

Graduação x Mestrado* ,329 ,148 11,108 

Graduação x Doutorado* ,345 ,122 10,634 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,036 ,656 1,409 

Remanejamento* ,052 ,506 1,293 

Prestação de Serviços* ,051 ,510 1,276 

Bolsa* ,051 ,522 1,348 

R2 ajustado ,082 

Teste F Sig. ,016 

KS Sig. ,120 

DW  1,872 
White Sig. ,627 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Esse modelo apresentou-se significante, com resíduos numa distribuição normal e 

homocedásticos e sem autocorrelação entre variáveis. As variáveis com multicolinearidade foram as 

mesmas presentes em todos os modelos anteriores, o que sugere algum erro na especificação 
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dessa variável dummy. A reespecificação do modelo foi feita para retirar as variáveis com 

multicolinearidade, conforme tabela 39 apresentada na sequência. 

Tabela 39 - Modelo de regressão MeRit 
 

Variáveis Independentes 
MeRit 

Beta Sig. VIF 

(Constante) 
 

,003 
 

Ano de nascimento -,317 ,007 2,874 

Tempo de trabalho -,320 ,011 3,293 

Remuneração ,080 ,454 2,418 

Carga horária -,065 ,418 1,396 

Quant. Turmas ,078 ,333 1,383 

Quant. Alunos cursos técnicos -,016 ,825 1,111 

Quant. Alunos cursos superiores ,109 ,142 1,182 

Sexo* -,039 ,598 1,202 

Campus de lotação* -,224 ,005 1,315 

Cargo com função adm. x sem função adm.* ,168 ,022 1,140 

Prof. efetivo x substituto* ,042 ,698 2,565 

Regime DE x sem DE* -,295 ,033 4,044 

Regime 20h x sem 20h* -,118 ,283 2,588 

Graduação x Pós grad.* -,039 ,616 1,281 

Área de Formação Exatas x Humanas* ,011 ,890 1,346 

Remanejamento* ,065 ,400 1,275 

Prestação de Serviços* ,056 ,467 1,272 

Bolsa* ,030 ,704 1,308 

R2 ajustado ,080 

Teste F Sig. ,014 

KS Sig. ,030 

DW  1,883 
White Sig. ,266 

* Variáveis dummies 
  

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Um fato novo ocorreu nesse modelo após a retirada das variáveis que possuíam 

multicolinearidade, já que houve uma diminuição do poder explicativo do modelo (de 8,2% para 8%); 

além disso, o modelo deixou de apresentar uma distribuição normal de seus resíduos (KS = 0,030). 

Para uma verificação da normalidade da distribuição dos resíduos, utilizou-se, também, a análise da 

figura 17, exposta a seguir, conforme indicado por Tabachnick e Fidell (1989). A intenção era 

associar a análise do gráfico com o resultado do teste estatístico para confirmação do descarte, ou 

não, do modelo. 
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Figura 17 - P-P Plot para análise da normalidade dos resíduos 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 

Com base na análise do gráfico anterior, e considerando as características do estudo e dos 

dados aqui utilizados, além do leve desvio da curtose observado, optou-se pela manutenção dos 

valores originais da variável.  

Por fim, após a exclusão das variáveis com multicolinearidade, verificou-se o atendimento 

ao pressuposto de uma distribuição homogênea dos dados, de ausência de autocorrelação e de 

homocedasticidade. As variáveis que contribuíram de maneira mais significativa para o modelo 

foram as mesmas do modelo anterior (idade do respondente; tempo de trabalho na instituição; 

campus de lotação e o fato de ocupar, ou não, um cargo na gestão do IFRN) e mais o fato do 

sujeito possuir, ou não, um regime de trabalho de dedicação exclusiva.  

Agora, de forma a proceder uma análise mais reflexiva acerca dos modelos de regressão 

anteriormente apresentados, tem-se que, como forma de atestar a ligação entre as variáveis 

latentes de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente, foi possível perceber que as variáveis 

independentes (dados do perfil) que influenciavam as dependentes (variáveis de Cultura 

Organizacional e de Trabalho Docente) foram praticamente idênticas: idade do respondente; tempo 

de trabalho na instituição; campus de lotação e o fato de ocupar, ou não, um cargo na gestão do 

IFRN. Além dessas, após a reespecificação dos modelos, a variável que trata do fato de o professor 
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possuir ou não o regime de trabalho de dedicação exclusiva; e a variável que abordava o fato de o 

docente possuir ou não o título de graduado também passaram a ser variáveis de influência.  

Apesar da nomenclatura aqui utilizada (variável dependente e independente), não se tinha 

em mente discutir a natureza ontológica da cultura numa perspectiva apenas funcionalista, como 

uma importação externa à organização, ou como um fator endógeno e idiossincrático dela. Diferente 

disso, considerou-se a cultura, também, como um processo contínuo de construção e reconstrução, 

por meio das relações sociais. Procurou-se, portanto, realizar análises que partissem, não apenas 

de uma representação de atores organizacionais simplesmente limitados a um espaço de trabalho, 

numa perspectiva física, mas como um grupo potencialmente gerador de uma (sub)cultura23, que 

tem, de maneira compartilhada, uma mesma visão de mundo. Em relação a esse grau de partilha 

por parte dos atores organizacionais, e partindo das pressupostos teóricos colocados por Martin 

(1992), recorreu-se a três possíveis tipos ideais para a problemática da cultura organizacional: o 

integrador, o diferenciador e o fragmentador. Por serem considerados tipos ideais,  partiu-se da 

suposição de que uma abordagem sociológica e organizacional se torna incompleta quanto 

orientada por uma única perspectiva, de maneira que acredita-se que existe uma predominância, 

mas, também, uma complementariedade entre esses tipos, o que seria relevante para a 

compreensão dos fenômenos em estudo, abordado nas análises seguintes. 

Partindo para a análise variável a variável, tem-se que a variável independente “Ano de 

Nascimento” apresentou coeficiente beta negativo para todas as variáveis dependentes. Isso 

significa dizer que, quanto menor o ano de nascimento (docentes com maior idade), melhor a 

avaliação que foi feita das variáveis de Satisfação com a Remuneração, Polivalência, Imagem 

Organizacional, Valores e Normas, e Rituais. Ou seja, os professores mais jovens possuíam uma 

avaliação mais crítica em relação ao trabalho docente, assim como uma percepção mais crítica 

referente às manifestações culturais. Um comentário que merece registro acerca dessa variável 

independente é que ela apresentou os maiores coeficientes beta padronizados em todas as 

variáveis dependentes, o que pode indicar que a idade do professor é a variável mais relevante para 

as relações aqui estabelecidas. E considerando o entendimento de Hargreaves (1998) de que a 

cultura docente se constitui em uma totalidade composta de diversos microcampos, depreende-se 

que a idade docente é um microcampo docente que influencia, fortemente, o julgamento que os 

docentes fazem acerca de seu próprio trabalho no IFRN.  

                                                
 
23 O termo (sub), nesse caso, não pressupõe, necessariamente, uma relação de subordinação a uma cultura maior. 
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Infere-se, ainda, que o microcampo docente representado pela idade do professores, pode 

envolver diferentes (sub)culturas: professores mais jovens e professores com mais idade, por 

exemplo. Essas (sub)culturas estariam em conflito, ou discordância, em relação a diversos aspectos 

da realidade organizacional, entre eles a avaliação do trabalho docente. A coexistência simultânea 

de diferentes (sub)culturas, que leva ao dissenso, ou ao antagonismo cultural, são características de 

manifestações culturais diferenciadoras. A identificação e análise dessas (sub)culturas necessitaria 

da utilização de “lentes microscópicas” que permitissem uma visão mais profunda da realidade 

organizacional. Acredita-se, portanto, que a medida que o pesquisador se aprofundar na observação 

e análise da cultura organizacional, ele irá encontrar mais ramificações que poderiam ser 

entendidas como novas (sub)culturas. 

É por referência a este tipo de manifestação cultural que se perspectiva a influência da 

proposta de expansão da educação profissional no Brasil que, ao criar novos campi e cursos para 

os IFs, necessitou aumentar seu corpo docente de forma rápida, tendo em vista os imperativos 

quantitativos da expansão. A contratação desses novos professores, com perfil relativamente jovem, 

conforme já exposto anteriormente, trouxe para o IFRN profissionais que, além de jovens, não 

tinham amplo conhecimento sobre a forma de funcionamento da educação profissional. Ao mesmo 

tempo, a instituição dispunha de um quadro de profissionais que estavam, há muito tempo, como 

professores da educação profissional e que haviam passado pelas várias alterações de 

institucionalidade sofridas pelo IFRN. Esse cenário de diferenciações sociais e culturais, 

provavelmente, contribui para a existência de inconsistências na intercepção dessas diferentes 

(sub)culturas, no que tange a imagem, aos valores e normas e aos rituais organizacionais, existindo 

uma possível imposição e, ao mesmo, uma resistência a um padrão cultural então existente.          

Já a variável “Cargo com função administrativa x Cargo sem função administrativa” 

apresentou uma relação de influência significativa e positiva junto aos indicadores de Polivalência, 

de Imagem organizacional, de Valores e Normas, e de Rituais. Por se tratar de uma variável dummy 

(binária), atribuiu-se o valor 1 para a ocupação de uma função administrativa, e 0 para a não 

ocupação de uma função administrativa por parte do professor. E a partir dos modelos de regressão 

constantes nas tabelas anteriores isso significa dizer que o microcampo docente formado pelos 

professores que ocupam cargo de gestão tende a melhor avaliar as variáveis citadas anteriormente. 

Tal ocorrência pode ser explicada pelo fato de que, ao ocupar um cargo na gestão da instituição, o 

professor tem a clareza de que não deve criticar a estrutura da qual ele faz parte enquanto gestor. 

Percebe-se, aqui, um antagonismo existente, em algumas situações, na relação chefe-subordinado, 
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como é o caso da relação Diretor Acadêmico-Professor. Talvez, para os ocupantes da função Diretor 

Acadêmico, exista um conflito intrapessoal, isto é, o professor que desempenha a função de Diretor 

Acadêmico se percebe diante de um cenário perante o qual tem dúvidas se deveria defender os 

interesses do seu grupo de origem (e para o qual retornará), ou se deveria defender os interesses 

institucionais e da função para a qual foi escolhido. Trata-se,  pois, de uma situação ambígua e 

complexa, que reflete expectativas difusas e que não parece ter solução satisfatória, como ocorre 

em manifestações culturais fragmentadoras. 

A variável “Campus de lotação” foi significante para a explicação de todas as variáveis de 

Cultura Organizacional, não apresentando a mesma significância com as variáveis de Trabalho 

Docente.  Por se tratar de uma variável dummy em que o valor 1 foi atribuído aos docentes lotados 

no Campus Natal-Central (CNAT), os coeficientes beta negativos indicam que o microcampo, 

formado pelos professores lotados no Campus Mossoró (MO), tende a apresentar melhores 

percepções acerca das variáveis de Cultura Organizacional. Enfatiza-se, nesse ponto, que o Campus 

Mossosó possui, apenas, uma Diretoria Acadêmica (unidade organizacional de lotação dos 

professores), enquanto o Campus Natal-Central possui cinco.  

Com base nas discussões até então realizadas, é possível crer que cada diretoria 

acadêmica pode representar uma (sub)cultura, pelo menos. Assim, justifica-se uma maior 

heterogeneidade de percepções acerca das variáveis de cultura organizacional no CNAT, a partir de 

um maior número de (sub)culturas referentes a cada uma da diretorias acadêmicas, conforme 

classificação discutida por Martin e Frost (2001). Considerando, pois, que cada campus representa 

um espaço de mediação entre a periferia escolar e o centro político-administrativo, é possível 

entender as (sub)culturas, contidas dentro do microcampo docente “Campus”, como responsável 

por julgamentos e interpretações, por vezes discordantes, das orientações provenientes dos órgãos 

centrais do governo. Quanto a essas discordâncias, o CNAT apresentou-se de maneira mais crítica, 

provavelmente, por se tratar de um campus mais antigo e com professores com maior idade, 

diferentemente do campus Mossoró que, por apresentar maior rotatividade docente, acaba por 

possuir professores mais jovens e sem tanto conhecimento acerca dos modos de funcionamento 

(formal e informal) da organização. 

Outra variável independente que também mostrou um poder de influência significante em 

relação às três variáveis dependentes foi o “Tempo de trabalho do professor no IFRN”, medido em 

anos. Essa variável mostrou uma relação positiva com as variáveis de Polivalência, de Valores e 
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Normas e de Rituais. Tem-se, portanto, destaque para o microcampo dos docentes com maior 

tempo de trabalho no IFRN e que apresentou melhor avaliação quanto às condições oferecidas pela 

instituição para realizar diferentes atividades, assim como melhor foi a percepção quanto aos 

princípios e coerência dos processos de trabalho e dos momentos de integração e socialização 

promovidos pelo IFRN.  Acredita-se que esse microcampo está diretamente relacionado ao 

microcampo “Idade do docente”, visto que, na maior parte dos casos, o docente com maior tempo 

de trabalho também terá maior idade e, por isso, apresentam julgamentos e percepções 

semelhantes. Tal fato reforça o entendimento de que um professor pode fazer parte de mais de um 

microcampo e/ou (sub)cultura, ao mesmo tempo.  O que pode justificar esse resultado é que os 

professores com mais tempo de trabalho vivenciaram momentos nos quais a instituição correu o 

risco de ser extinta e/ou passou anos sem recursos suficientes para sua manutenção, de maneira 

que o cenário atual se apresenta bem mais favorável.  

As próximas variáveis independentes foram significantes em sua influência apenas junto às 

variáveis de Trabalho Docente. Essas variáveis independentes foram: remuneração bruta recebida 

pelo professor; carga horária em sala de aula; ser, ou não, professor efetivo; ter, ou não, o regime 

de trabalho de 20 horas semanais; ter, ou não, formação acadêmica na área das ciências exatas; e 

possuir, ou não, o título de graduado. 

A variável “Remuneração bruta recebida” foi considerada significante para explicar, apenas, 

uma variável dependente, aquela formada pelas variáveis observadas relativas à satisfação com a 

remuneração, como já se poderia esperar. Entre todas as variáveis independentes, esta apresentou 

um coeficiente de regressão beta bem próximo daquele obtido pela variável Idade (0,219 e -0,223 

respectivamente), o que implica dizer que elas possuem, praticamente, o mesmo poder de 

influência sobre a variável dependente Satisfação com a Remuneração. Esse valor (positivo) sugere, 

de maneira óbvia, que o microcampo formado pelos docentes que possuem maior remuneração 

bruta apresenta uma melhor satisfação com a remuneração. 

“Ser, ou não, professor efetivo” foi outra variável com poder de explicação sobre as 

variáveis observadas de Satisfação com a Remuneração. Por se tratar de uma variável dummy, foi 

atribuído o valor 1 para os docentes contratados como professores efetivos do IFRN e 0 para os 

demais casos (substitutos/temporário). Como o coeficiente beta revelou valor positivo, significa 

dizer que o microcampo composto pelos professores efetivos tem melhor satisfação com a 

remuneração e, ao mesmo tempo, demonstra a possível precarização do trabalho docente realizado 
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pelos professores substitutos que, embora desempenhando, praticamente, as mesmas atividades 

do professor efetivo, recebe vencimentos bem inferiores a estes, conforme já relatado no início da 

análise das variáveis do perfil.  

“Ter, ou não, formação acadêmica na área das ciências exatas” também influenciou a 

satisfação com a remuneração recebida. A análise da regressão demonstrou que o microcampo 

constituído pelos professores com formação na área das ciências exatas (engenharias, informática, 

matemática etc) tendeu a apresentar uma maior satisfação com as variáveis que tratavam do 

salário, do plano de cargos e carreira e da valorização por parte do governo. É válido lembrar que, 

por se tratar de uma variável nominal, ela também foi transformada em variável dummy, na qual o 

número 1 foi atribuído aos indivíduos que apresentavam formação acadêmica na área das ciências 

exatas, e o número “0” foi atribuído aos demais casos. Tal situação pode ser justificada em virtude 

das características dos cursos inicialmente oferecidos pela instituição. O IFRN, historicamente, tem 

sua atuação voltada para a área tecnológica e, apenas recentemente, a partir de meados da década 

de 1990, passou a ofertar cursos voltados para a formação de professores (licenciaturas). Assim, os 

profissionais com mais tempo de trabalho na instituição, e que, também por isso, fazem jus a 

maiores salários, têm formação acadêmica na área das ciências exatas. E, conforme já apontado 

anteriormente, os profissionais que recebem maiores salários estavam mais satisfeitos com sua 

remuneração. Essa situação pode sugerir uma manifestação cultural fragmentadora, uma vez que 

os indivíduos estariam inseridos em diferentes (sub)culturas, nas quais o seu envolvimento seria 

volátil e dependente de contingências nas quais estariam inseridos (Martin, 1992).  

A “Carga horária em sala de aula”, por sua vez, foi uma variável que apresentou atuação 

sobre as variáveis de polivalência. Como o coeficiente beta exibiu um sinal negativo, sua análise 

sugere uma relação de inversão com a variável dependente, isto é, o microcampo a que pertencem 

os docentes com maior carga horária em sala de aula oferece uma pior avaliação quanto às 

condições oferecidas pelo IFRN para que o professor desempenhe diferentes atividades em seu 

ambiente laboral. Percebe-se, portanto, um sentimento de aumento intensivo do trabalho a partir da 

exigência institucional para que o docente se engaje em projetos de pesquisa, de extensão ou em 

atividades administrativas, como a participação em comissões, e que atue nos ensinos de nível 

básico, técnico, tecnológico e de pós-graduação.  

“Ter, ou não, o regime de trabalho de 20 horas semanais” também despontou como uma 

variável que influencia no julgamento sobre a polivalência exigida do professor. Essa variável 
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nominal também teve que ser convertida em variável dummy (binária), sendo o número 1 atribuído 

aos casos que possuíam um regime de trabalho de 20 horas semanais, e o número 0 aos demais 

casos. Como o coeficiente beta da regressão apresentou-se negativo, pode-se interpretar que o 

microcampo formado pelos docentes com carga horária de trabalho de 40 horas semanais (os 

docentes no regime de Dedicação Exclusiva também devem oferecer 40 horas semanais de 

trabalho) tende a avaliar melhor as questões relacionadas às condições que o IFRN oferece para o 

desempenho de variadas atividades dentro do espaço laboral, que o microcampo constituído pelos 

docentes com 20 horas. Essa situação se assemelha àquela ocorrida quanto à contratação como 

professor efetivo ou substituto/temporário, isto é, sugere uma possível precarização do trabalho 

docente, principalmente se for considerado que o professor em regime de trabalho de 20 horas 

semanais, provavelmente, terá que trabalhar em mais de uma instituição para fazer jus aos 

vencimentos suficientes para o sustento próprio e familiar. 

Ainda com relação ao regime de trabalho, a questão de “Possuir, ou não, regime de 

trabalho de dedicação exclusiva” também surgiu como estatisticamente significante junto ao modelo 

que abordava os rituais organizacionais. Assim como a variável analisada no parágrafo anterior, 

essa se trata de uma variável dummy que assumiu o valor 1 para os casos que tinham regime de 

trabalho de dedicação exclusiva (DE), e 0 para os demais casos. Como o coeficiente de regressão 

dessa variável foi negativo, pode-se dizer que o microcampo a que pertencem os docentes com DE 

apresenta uma percepção mais críticas no que tange à oferta de momentos de comemoração e 

atividades sociais e esportivas por parte do IFRN. Tal percepção crítica pode ser influenciada pelo 

momento de expansão institucional, pois a expansão traz consigo a ampliação do quadro de 

professores e, por consequência, certa heterogeneidade que pode refletir em perda de coesão 

grupal presente, por exemplo, em momentos de celebração dos êxitos da organização, ou em 

atividades sociais e esportivas. 

Para finalizar as variáveis do perfil que interferem no julgamento das variáveis do trabalho 

docente, tem-se a perspectiva de o professor “Possuir, ou não, o título de graduado”. Conforme dito 

anteriormente, essa variável passou a ser significante para o modelo que tratava da satisfação com 

a remuneração após a reespecificação do mesmo, sendo o seu coeficiente beta negativo. Como se 

trata de uma variável dummy em que o número 1 foi atribuído aos docentes que possuíam o título 

de pós-graduado, e o número 0 para os demais casos, constata-se que o microcampo, constituído 

pelos docentes com graduação, está mais satisfeito com sua remuneração. Algo que pode justificar 

tal avaliação é que o docente pode não reconhecer o incremento salarial que ele recebe após a 
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capacitação como o justo mediante seu esforço de capacitação, o que corrobora a discussão 

anteriormente feita na primeira seção desse capítulo.  

Por fim, pelos escritos de Riley (1983), objetivou-se realizar uma observação da cultura 

existente no contexto organizacional a partir de um ponto de vista plural, no qual coexistem 

diferentes (sub)culturas. Assim, verificou-se a existência de diversos microcampos docentes 

associados às diferentes características do perfil dos professores pesquisados, consoante 

proposição de Hargreaves (1998). Esses microcampos, ainda segundo o autor, são espaços onde 

circulam saberes e códigos próprios afetos ao grupo.  

Os microcampos e/ou subculturas docentes aqui identificados conseguem explicar, no 

máximo, 15% das variáveis de Trabalho Docente e de Cultura Organizacional, sendo os modelos 

utilizados para essa mensuração considerados significativos. Chega-se à constatação, portanto, de 

que esses microcampos influenciam a avaliação do trabalho docente, assim como a percepção 

acerca da cultura organizacional, no entanto, existem outras variáveis não identificadas pelo 

presente estudo, também capazes de influenciar os construtos aqui estudados. 

Os resultados aqui obtidos corroboram aqueles encontrados por Tenti Fanfani (2007) em 

pesquisa realizada junto a professores de quatro países da América do Sul. O autor levanta a tese 

da falta de homogeneidade da cultura docente associada a uma ruptura da coesão interna do corpo 

docente das instituições. Além disso, convoca-se a discussão levantada por Pérez Gómez (2001) de 

que a(s) cultura(s) docente(s) se insere(m) e, ao mesmo tempo, influi(em) a cultura organizacional 

escolar enquanto construtora(s) da imagem organizacional e possuidora(s) de valores, normas e 

rituais que determinam o que um grupo social específico considera valioso em seu contexto 

profissional. De outra forma, uma cultura docente também será resultante de pressões externas, 

por processos de socialização de seus membros, entre outros fatores. Esse cenário retoma a 

discussão sobre a perspectiva da cultura enquanto instituinte e instituída, conforme colocado por 

Teixeira (2000). Nesse sentido, a cultura não pode ser considerada produto absoluto de padrões de 

comportamento, como não deriva também apenas de aspectos individuais. Ela envolve, portanto, 

um “processo contínuo e ativo de construção e reconstrução da realidade através do qual as 

pessoas criam e recriam o mundo em que vivem” (Teixeira, 2000, p. 9). 

Partindo das análises até então realizadas, crê-se que é possível tratar os microcampos 

docentes de forma semelhante ao entendimento de (sub)cultura, conforme posto por Van Maanen e 

Barley (1985, p. 35): 
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“Um conjunto de membros de uma organização que interagem entre si regularmente, se auto-
identificam como um grupo distinto dentro da organização, partilham um conjunto de 
problemas comumente definidos como os problemas de todos e rotineiramente agem com 
base numa série de representações próprias do grupo”. (Tradução nossa) 

Assim, acredita-se que, entre os professores do IFRN, não há uma cultura única, mas uma 

cultura heterogênea, diversificada, composta por várias (sub)culturas que, por vezes, podem estar 

em conflito quanto aos seus interesses. Pode-se dizer, portanto, que a cultura docente, no caso em 

estudo, se manifesta como uma cultura diferenciadora, caracterizada pela existência de 

(sub)culturas em conflito, que irão aparecer em um contexto particular. Esse conflito de 

(sub)culturas foi demonstrado nas análise anteriores, uma vez que, para se destacar a influência de 

um certo grupo de professores procedeu-se uma comparação com outro grupo (por exemplo, 

professores jovens e professores com maior idade).  

Também supõe-se ser possível vislumbrar a presença de manifestações culturais 

fragmentadoras, partindo do pressuposto que os docentes apresentam problemas e interesses 

diversos, e que esses podem ser compartilhados com diferentes grupos, fazendo com que o 

professor, de maneira ambígua, procure fazer parte de diferentes grupos, compartilhando valores e 

crenças que, em um dado momento, atendem aos seus interesses. 

Desta abordagem de (sub)culturas defende-se, pois, a pluralidade cultural existente no 

interior da organização. Tal fato não significa dizer que todas as culturas existentes no interior da 

organização são importantes, haja vista que podem existir umas mais influentes que outras; mas 

também não quer dizer que exista uma relação de subordinação de uma (sub)cultura em relação a 

uma cultura maior. Por isso, a utilização do prefixo “sub” entre parêntesis. Acredita-se que a cultura 

organizacional seria formada pela junção de algumas (sub)culturas, mas essas não estarão 

submissas a primeira, podendo até se portar como um contra-cultura. 

No ínterim das discussões aqui estabelecidas, o IFRN pode ser considerado um entreposto 

cultural, isto é, segundo entendimento de Torres (2004), um espaço intenso de produção cultural, 

de interação social e de trocas simbólicas, constantemente influenciado pela rotatividade de um 

número considerável de professores, e sujeito a uma multiplicidade de condicionamentos externos 

provenientes da administração central, da comunidade e de fatores internos derivados do conflito e 

das relações diferenciadas entre os atores escolares e educativos. Ou seja, o IFRN, em virtude de 

suas diferentes manifestações culturais, é um espaço de sínteses culturais constantemente 

reatualizadas.
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Este capítulo tem por objetivo fazer um resgate da construção do presente trabalho, assim 

como apresentar uma síntese dos resultados e conclusões aqui obtidos, suas limitações, bem como 

recomendações para estudos futuros sobre o tema. 

De início, buscou-se apresentar um referencial teórico com vistas a compreender a gênese 

da educação profissional bem como os conceitos que emprestaram o alicerce ao desenvolvimento 

dessa investigação. Nesse capítulo, considerou-se importante estabelecer uma discussão acerca da 

relação trabalho e educação e sua implicação nas políticas educacionais, inspirada em perspectivas 

marxistas e taylorista-fordista. Visando demonstrar as diferentes formas de se abordar tal relação, 

partiu-se do princípio da existência de uma dualidade entre o ensino profissional e o propedêutico, 

historicamente inserida na educação profissional brasileira. Essa educação esteve, ao longo do 

tempo, relacionada a uma educação para os trabalhadores, e representada mediante dois 

extremos: de um lado, a educação de alunos para o conhecimento das bases científicas e das 

técnicas envolvidas no trabalho moderno; do outro, o “adestramento” a certa habilidade de 

produção, implicando uma alienação do processo produtivo.  

Ademais, foram utilizadas algumas abordagens teóricas de análise das organizações 

educativas, consideradas adequadas ao presente estudo. Para tanto, recorreu-se aos paradigmas 

sociológicos de Burrell e Morgan (1979). Mesmo considerando que nem todos os autores se 

reveem nesse esquema classificatório, para fins do presente trabalho utilizou-se do mesmo como 

referência, uma vez que os próprios Burrell e Morgan (1979) indicam que os paradigmas são 

contraditórios e mutuamente excludentes, relatando a interpenetração entre eles. Considerou-se, 

portanto, a complexidade da realidade organizacional, a qual demandou a construção de um 

referencial teórico de natureza plural, com uma visão multinível da organização educativa em 

estudo, isto é, tentando observar os níveis de análise macro (imperativos governamentais), micro 

(ações dos sujeitos) e meso (a escola, considerada como objeto autônomo), assim como o uso de 

uma abordagem multiparadigmática (Ellstron, 1983; Lima, 1992; Sander, 2007; Libâneo, Oliveira, 

& Toschi, 2009), visando a uma melhor descrição, compreensão e interpretação do funcionamento 

da organização educativa. 

O cenário no qual estão inseridas as organizações educativas foi colocado como algo que 

vem sofrendo mutações, principalmente a partir de um contexto de globalização, o que, por sua vez, 

tem refletido na cultura organizacional e nos indivíduos inseridos nas diversas organizações. Após 

discussão, foi constatado que o processo de globalização acarreta alterações relativas ao social, 
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econômico, tecnológico e geopolítico o que, por sua vez, faz com que as organizações passem a 

privilegiar aspectos voltados à competitividade, à produtividade e à qualidade. Isso implica 

alterações da cultura da, e na, organização, interferindo na forma de realização do trabalho dos 

indivíduos nela inseridos. 

Nessa perspectiva, levando-se em conta as relações existentes entre cultura organizacional 

e trabalho docente, este trabalho procurou contribuir para identificar relações entre esses 

construtos, visando colaborar para a compreensão da temática dentro do contexto do IFRN. Para 

tanto, foram discutidos aspectos relacionados à cultura; à cultura organizacional e à cultura 

organizacional escolar. O entendimento de cultura apresentado não se restringia a uma sociedade 

global, mas a qualquer grupo devidamente delimitado como, por exemplo, uma organização ou um 

setor dentro de uma organização. Quanto à cultura organizacional, primeiro discutiram-se estudos 

de inspiração gerencialista, com ênfase para os escritos de Peters e Waterman (1982), Deal e 

Kennedy (1982), Trice e Beyer (1984) e Schein (2009), entre outros. Em seguida ilustraram-se as 

discussões dos estudos de inspiração crítico-reflexiva, sobressaindo os estudos efetivados por 

Smircich (1983), Martin (1992), Alvesson (1993) e Martin e Frost (2001), entre outros. 

Já a discussão sobre cultura organizacional escolar assumiu a escola como instituição 

possuidora de cultura própria, onde se articulam a cultura global e os contextos locais, de maneira 

que cada escola desenvolve, na longa duração, uma cultura que a torna única perante o todo. 

Nesse contexto, todo o fenômeno de expansão da Rede de Educação Profissional no Brasil, e suas 

relações com a educação e a escola, constituem um campo relevante de estudos. Assim, buscava-

se uma nova visão da organização escolar, objetivando construir um modelo teórico de análise 

baseado na metáfora cultural, como recurso que extrapola a imagem da organização educativa 

observada apenas do ponto de vista de seus aspectos burocráticos.  

As discussões sobre o trabalho docente, por sua vez, estavam inseridas no contexto das 

novas ordenações assumidas pelo Estado e as decorrentes ações implementadas para a educação, 

e envolveram tanto os indivíduos nas suas complexas dimensões, experiências e identidades, 

quanto as condições nas quais eles desempenhavam suas atividades. Os escritos versaram, 

principalmente, sobre o eixo de investigação que abordava o docente enquanto trabalhador inserido 

em uma organização educativa. Para esse eixo, foram identificados cinco temas a serem alvo das 

futuras análises: a precarização do trabalho docente; a intensificação do regime de trabalho; a 

flexibilização do trabalho; a descentralização gerencial e os sistemas avaliativos. 
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Com o encerramento do referencial, acreditava-se que as alterações relacionadas ao 

trabalho docente eram influenciadas diretamente por estratégias de gestão impostas pela 

administração central do sistema educativo, ao mesmo tempo que, também, sofreria influência da 

forma como cada organização educativa interpretava tais estratégias de gestão, assim como 

dependeria dos processos de construção de identidades dos professores que trabalham na 

organização educativa. 

Quanto às opções metodológicas utilizadas para o estudo das transformações ocorridas na 

cultura organizacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) e suas consequências para o trabalho docente na instituição, a partir da proposta de 

expansão da Rede de Educação Profissional, em 2008, optou-se por uma pesquisa junto aos 

professores dos campi Mossoró e Natal-Central do IFRN. 

Em seguida, delineando-se a pesquisa, foi delimitado o seu método, o estudo de caso, 

tendo, como nível de análise da pesquisa, o IFRN, e, como unidade de análise, a relação entre 

cultura organizacional e trabalho docente. Justificou-se a escolha dos campi Mossoró e Natal-Central 

com base no tempo de sua existência, e, também, por se tratar de unidades organizacionais que 

haviam possuído mais de uma institucionalidade (ETFERN, Cefet e IFRN), o que contribuiria para 

uma melhor percepção das manifestações da cultura organizacional. 

Assim, a princípio, procedeu-se a um resgate das principais opções metodológicas 

empregadas nos estudos da cultura organizacional e do trabalho docente, visando enquadrar, 

justificar e fundamentar as escolhas realizadas para execução do presente estudo. Nesse sentido, 

optou-se pelo uso de metodologias qualitativa e quantitativa, o que implicou a adoção de duas 

técnicas de recolha de dados. A primeira, baseada no inquérito por questionário, tinha uma 

perspectiva predominantemente recenseadora e descritiva, enquanto a segunda, baseada na 

pesquisa documental, teve uma perspectiva predominantemente analítico-interpretativa. O 

questionário foi enviado, de maneira on-line, para todos os professores que atuavam nos campi 

Mossoró e Natal-Central. No entanto, após algumas prorrogações do prazo inicialmente estabelecido 

para a recolha dos dados, decidiu-se por encerrar essa fase da pesquisa, após a obtenção do 

número mínimo de questionários necessários à análise quantitativa. Em seguida, a pesquisa 

documental teve por base, em nível governamental (macro), essencialmente, a Lei n°. 

11.892/2008 e o Termo de Acordo de Metas e Compromissos firmado entre o MEC e os Reitores 



Considerações conclusivas 
 

 380 

do IFs, e, em nível organizacional (meso), as Resoluções, Orientações Normativas e Relatórios de 

Gestão do IFRN. 

Por meio desse percurso, traçaram-se pontos de análise que possibilitaram melhor 

entendimento de como, mediante as normativas oriundas das propostas de expansão da educação 

profissional, centradas na produtividade, foi reconfigurada a cultura organizacional e, 

consequentemente, o trabalho do professor. 

Sabendo que o objetivo desta pesquisa foi analisar a forma como o ambiente e a cultura da 

organização estão a reconfigurar-se e a interferir na realização do trabalho docente do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte mediante a proposta de 

expansão da educação profissional no Brasil, iniciam-se algumas considerações com base na 

síntese das análises que tratam do modelo de relações entre as variáveis de Cultura Organizacional 

e de Trabalho Docente, visando à compreensão da dimensão cultural que envolve o ambiente de 

trabalho dos docentes, assim como da forma de realização do trabalho desses professores.  

Considera-se válido destacar que as relações entre Cultura Organizacional e Trabalho 

Docente, aqui apresentadas, não se aplicam, necessariamente, a todas as organizações integrantes 

da Rede Federal de Educação Profissional, não devendo ser, portanto, generalizadas a priori. Isso se 

deve ao fato de o estudo aqui desenvolvido não ter essa pretensão, e também pelo fato de existirem 

várias instituições integrantes da Rede com características bastante diversificadas, em termo de 

origem, tempo de existência, localização, entre outras, de maneira que se buscou analisar aspectos 

relacionados ao IFRN. A presente pesquisa também não teve como pretensão esgotar todo o campo 

de estudo acerca da realidade estudada, até porque o universo pesquisado restringiu-se a dois 

campi da Instituição, dentre 21 existentes, o que impossibilita tecer comentários conclusivos para o 

IFRN como um todo.  

Na sequência, são estabelecidas considerações referentes à relação de influência das 

variáveis do perfil socioprofissional dos docentes (microcampos, nas palavras de Hargreaves 

(1998)) para com as variáveis de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente. Além disso, são 

feitas reflexões sobre os resultados do impacto da proposta de expansão da Rede de Educação 

Profissional na cultura organizacional e na forma de realização do trabalho dos professores.  

Em termos das características das variáveis presentes no estudo, foi obtido o agrupamento 

delas a partir dos dois construtos utilizados na pesquisa. O construto Cultura Organizacional foi 

formado por três variáveis: Imagem Organizacional; Valores e Normas; e Rituais. Já o construto 
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Trabalho Docente foi formado por duas variáveis: Satisfação com a Remuneração e Polivalência. 

Nesse sentido, foi possível confirmar algumas das variáveis sugeridas por Torres (2005), para a 

Cultura Organizacional, e por Mancebo (2007), para o Trabalho Docente, conforme modelo teórico 

de análise descrito no capítulo 3.  

No que diz respeito à confiabilidade das variáveis obtidas pelo presente estudo, os 

resultados dos cálculos das medidas de confiabilidade constataram, para todas as variáveis, uma 

fidedignidade dentro dos limites de aceitação, de maneira que os resultados encontrados ilustraram 

o bom ajuste do modelo proposto, além de oferecer evidências da relevância das relações propostas 

entre Cultura Organizacional e Trabalho Docente. 

Quanto aos dados do perfil socioprofissional, a amostra obtida para a pesquisa em questão 

compõe-se, predominantemente, de indivíduos lotados no Campus Natal-Central, do gênero 

masculino, com renda bruta entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 reais mensais, com tempo de 

trabalho acima de 10 anos, em regime de trabalho de dedicação exclusiva, com titulação em nível 

de mestrado, com formação na área de engenharia, com 16 horas de carga horária semanal em 

sala de aula, lecionando em cinco turmas diferentes e tendo, em sua maior parte, 37 alunos nas 

turmas de cursos técnicos e 25 alunos nas turmas de cursos superiores. 

Sabendo que um dos objetivos específicos deste estudo era “Compreender a dimensão 

cultural que envolve o ambiente de trabalho dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte”, a partir dos resultados obtidos para esse objetivo o que se 

pode observar foi a criação de variáveis latentes que aglutinavam variáveis observáveis relacionadas 

à imagem organizacional, aos seus valores e normas e aos rituais praticados pela organização. Ou 

seja, o que foi revelado acerca da cultura organizacional que envolvia os docentes dos dois campi 

do IFRN abordava, nas palavras de Torres (2004), uma dimensão comunitária, a qual está 

circunscrita à convergência entre a ação organizacional e o contexto externo. Aqui, se destacavam, 

perante os docentes, alguns traços específicos que caracterizavam a cultura no IFRN, como, por 

exemplo, a boa imagem externa que a instituição possuía junto à sociedade, em virtude do que a 

primeira oferece para a segunda, e as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela 

instituição. Acrescendo a esses traços uma maior abertura à comunidade local, a partir da 

participação de representantes da sociedade no Conselho Escolar de cada campus tem-se, nesse 

aspecto, certa articulação de dimensões simbólicas no interior dos campi, o que os transforma, e ao 
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mesmo tempo o IFRN, em entrepostos culturais, isto é, espaços onde se transacionam variadas 

perspectivas culturais.   

A variável Valores e Normas, circunscrita entre uma abordagem humanística e uma 

abordagem racionalista, estaria inserida na dimensão nomeada por Torres (2004) de dimensão 

organizacional, e envolvia os aspectos formais internos à instituição. Esses aspectos formais 

internos, que tratavam do igualitarismo, dos processos de trabalho e da ocupação de cargos 

eletivos, eram percebidos pelos docentes como inconsistentes. Por fim, a variável Rituais estaria 

inserida na dimensão de sociabilidade, a qual se remete aos aspectos informais, presentes no 

interior da organização. Esses aspectos, segundo percepção dos docentes, estão manifestos nas 

celebrações de êxitos e nos eventos sociais e esportivos, organizados pelos servidores. 

Tratando das relações entre essas variáveis latentes, constatou-se que a variável de Cultura 

Organizacional “Valores e Normas” atua como significante influenciador tanto das variáveis 

relacionadas ao Trabalho Docente, como das demais variáveis de Cultura Organizacional. Esse fato 

demonstrou uma interdependência entre as variáveis de Cultura Organizacional o que, acredita-se, 

corrobora o processo de construção da cultura organizacional escolar, definido por Torres (2004, 

2005), que aborda a importância dos contextos endógenos de ação no processo de construção da 

cultura organizacional. 

Na grelha analítica proposta pela autora, a variável “Valores e Normas” estaria inserida no 

quadrante 1, o qual, “circunscrito ao binário estrutura/dentro, evidencia a centralidade da estrutura 

formal no processo de construção da cultura, induzindo uma relação de sobredeterminação da 

primeira sobre a segunda” (p. 444). Já no sentido discutido por Smircich (1983), essas variáveis 

são consideradas dependentes e internas, e analisadas ao considerar a cultura como dimensão que 

interfere no funcionamento organizacional. Nesse contexto, segundo Smircich (1983), as 

organizações passam a produzir artefatos culturais distintivos, como os rituais. 

Já a variável “Imagem Organizacional”, presente no modelo obtido neste estudo, está 

inserida em outro quadrante (3) da grelha analítica citada anteriormente. Esse quadrante “situado 

na convergência entre a acção e o fora, aponta-nos para a influência exercida [...] pelo ‘genótipo 

cultural’ da comunidade/meio na construção da cultura organizacional da escola” (Torres, 2005, p. 

444). Na discussão proposta por Smircich (1983), essa variável seria independente ou externa, isto 

é, representa um fator que é importado para o interior da organização pelos seus atores, 

interferindo em suas atitudes e ações. Essa situação foi percebida quando se constatou uma 
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relação negativa entre os coeficientes das variáveis “Imagem Organizacional” e “Satisfação com a 

Remuneração”. Isso significava que os professores que possuíam melhor percepção da imagem 

externa do IFRN não expressam insatisfação com sua remuneração. Quanto à percepção dos 

respondentes, no que se refere às variáveis de Cultura Organizacional, pode-se verificar que a 

imagem institucional, possuída pelo IFRN, foi a variável que apresentou melhor percepção por parte 

dos docentes.  

Por possuir relações com as variáveis observadas relacionadas à Imagem Organizacional, 

considerou-se relevante mencionar o julgamento dos respondentes quanto à questão relativa ao 

orgulho que ele sentia ao trabalhar no IFRN. Apesar de essa questão ter sido descartada a partir da 

análise quantitativa, o que se pode observar foi uma grande concentração de respostas que 

representavam um sentimento positivo. Pelo fato de a maioria dos respondentes apresentar extrema 

concordância com a afirmação “Tenho orgulho de trabalhar no IFRN”, os indivíduos que 

apresentaram respostas diferentes foram considerados “valores extremos” e, consequentemente, 

excluídos do restante da análise (oito casos). Tal fato pode ter acontecido em virtude do tempo de 

trabalho, visto que boa parte dos respondentes trabalhava no Instituto havia mais de 20 anos; e das 

dificuldades de manutenção da estrutura pelas quais o IFRN passou no início da década de 1990. 

Isso, provavelmente, fez com que os servidores sentissem um vínculo mais forte com a 

organização, e um sentimento de apego à cultura ou à filosofia organizacional. 

Em um degrau abaixo, com relação às percepções da cultura organizacional, mas com 

julgamentos considerados positivos, ficaram as variáveis Valores e Normas e Rituais, nessa 

sequência de importância. Merece ser mencionada a pior percepção entre as variáveis observadas 

de Cultura Organizacional, qual seja “a coerência e a eficácia dos processos de trabalho da 

Instituição”, o que sugere a necessidade de uma investigação mais aprofundada acerca dessa 

variável. 

Essa ligação entre as variáveis latentes de Cultura Organizacional foi confirmada pelas 

relações estabelecidas entre elas e os dados do perfil. As variáveis do perfil socioprofissional que 

influenciavam os aspectos da cultura na instituição foram praticamente as mesmas: idade do 

respondente; tempo de trabalho na instituição; campus de lotação; ocupar, ou não, um cargo na 

gestão do IFRN e possuir, ou não, o regime de trabalho de dedicação exclusiva. 

A relação de influência das variáveis do perfil socioprofissional dos docentes com as 

variáveis de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente foi analisada com o objetivo de identificar 
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a predominância de microcampos docentes (Hargreaves, 1998) no seio da organização em estudo. 

O que se pode averiguar foi a existência de diversos microcampos. Um deles era formado pela 

idade dos docentes, uma vez que a variável “Ano de Nascimento” se apresentou como 

influenciadora de todas as variáveis de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente. O destaque 

para esse microcampo, como o mais influente entre aqueles identificados pelo presente estudo, 

indica a atuação dos professores com maior idade na tentativa de manter traços culturais 

historicamente enraizados, isto é, esses docentes representariam guardiões de uma cultura 

instituída.  

Outro microcampo, aparentemente influenciador nos modos de ser e agir da instituição 

estudada, foi aquele formado pelos indivíduos que ocupam cargos de gestão, tendo em vista que a 

variável “Cargo com função administrativa x Cargo sem função administrativa” influencia quatro 

(Polivalência, Imagem organizacional, Valores e Normas, e Rituais), das cinco variáveis, obtidas pelo 

modelo estrutural. O que se constatou junto ao microcampo formado pelos professores que 

possuem função de gestão foi a defesa da manutenção do status quo, da coesão e partilha de 

valores, isto é, características de uma manifestação cultural integradora. Relativiza-se, contudo, o 

fato de as respostas revelarem o ponto de vista do gestor, diretamente relacionado à estrutura 

organizacional de poder. O tempo de trabalho do professor no IFRN, por sua vez, funciona como 

outro arcabouço de microcampo existente no interior da Instituição. Nesse caso, o microcampo 

formado pelos indivíduos que trabalhavam há mais tempo no Instituto avaliaram de maneira positiva 

uma variável do construto Trabalho Docente (Polivalência), e duas do construto Cultura 

Organizacional (Valores e Normas e Rituais). 

Dando continuidade às considerações acerca dos microcampos identificados na pesquisa, 

algo controverso foi verificado. Os microcampos relacionados ao campus de lotação do docente 

foram significantes para a explicação de todas as variáveis de Cultura Organizacional. 

Especificamente, o microcampo formado pelos docentes lotados no campus Mossoró, em que pese 

esse não possuir o mesmo tempo de existência do campus Natal-Central, apresentou uma melhor 

percepção das variáveis de Cultura Organizacional. 

Na sequência, vinham os microcampos que influenciavam, apenas, uma variável: a 

satisfação com a remuneração por parte dos docentes. Encontraram-se, aqui, os microcampos 

constituídos pela remuneração bruta recebida pelo docente; os microcampos compostos pelo tipo 

de contrato do professor (efetivo ou temporário); os microcampos cultivados pela formação 
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acadêmica do docente (ciências exatas ou ciências humanas); e os microcampos constituídos pela 

titulação dos professores (graduação ou pós-graduação). 

Por fim, outros microcampos que, assim como aqueles descritos no parágrafo anterior, 

apresentaram capacidade de influência sobre apenas uma variável do estudo foram: os 

microcampos relativos à carga horária do docente em sala de aula, que interferiam no julgamento 

sobre as variáveis de polivalência; os microcampos referentes à carga horária semanal de trabalho 

do professor (20 horas ou 40 horas), que também influenciava no julgamento sobre a polivalência 

exigida do professor; e os microcampos constituídos de acordo com o regime de dedicação ao 

trabalho (com dedicação exclusiva ou sem dedicação exclusiva), que foi significante para a variável 

que abordava os rituais organizacionais. Esses achados são confirmados por Lima (2002, p. 25), 

quando ele afirma que as culturas dos professores se diferenciam “[...] não só entre escolas, como 

também entre grupos de professores de cada escola”. 

A identificação desses microcampos, nas palavras de Hargreaves (1998), ou de 

(sub)culturas, nas palavras de Van Maanen e Barley (1985), sugere um deslocamento para um 

plano analítico micro, que permite utilizar-se de “lentes” microscópicas para observação das 

manifestações culturais existentes no interior dos grupos docentes no IFRN. Essa observação 

permitiu verificar que as manifestações culturais no IFRN (e não “do” IFRN) extrapolam a 

perspectiva integradora, que enxerga a organização a partir de uma imagem unitária, coesa e 

delimitada por uma racionalidade superior, partindo para perspectivas diferenciadora em que 

prevalecem situações de conflito entre diferentes (sub)culturas, e fragmentadora, quando sobressai 

a ambiguidade presente nas relações entre os integrantes das (sub)culturas. Com isso, defende-se 

que as variáveis de cultura organizacional, aqui identificadas, não devem ser entendidas como 

“causadoras” da cultura organizacional “do” IFRN, mas devem, numa outra interpretação, ser 

tratadas como consequência de jogos de influência e condicionamentos mútuos presentes na 

dinâmica organizacional, o que convergiria para uma cultura organizacional “no” IFRN.  

O foco desses apontamentos, todavia, não está no registro, apenas, descritivo ou 

confirmatório da existência ou coexistência de múltiplas (sub)culturas, ou mesmo na identificação 

da cultura dominante, mas na tentativa de demonstrar as (sub)culturas integrantes dos 

microcampos docentes, as tensões existentes entre as (sub)culturas, a ambiguidade, ilustrada pela 

presença de um mesmo indivíduo em diferentes (sub)culturas, conforme seus interesses, e na 
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representação da cultura organizacional a partir da junção de várias (sub)culturas, sem, 

necessariamente, existir uma relação de subordinação entre elas.  

Respondendo ao próximo objetivo específico do presente estudo, foi possível observar que a 

forma de realização do trabalho dos docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte apresentou-se com características de precarização e 

intensificação de suas atividades.  

Com relação a esse objetivo, foram obtidos valores medíocres para avaliação de todas as 

variáveis do construto Trabalho Docente, com julgamento menos crítico para as variáveis de 

Polivalência e mais crítico para as variáveis relacionadas à remuneração. Apesar disso, as variáveis 

de mensuração da polivalência do docente apresentaram avaliações de um nível medíocre para 

ruim, resultado já identificado em estudos anteriores por Tenti Fanfani (2007), Oliveira (2006) e 

Mancebo (2007).  

A pior avaliação foi atribuída à variável observada que tratava da justiça salarial, quando se 

comparava o salário do professor com o salário de outros cargos da administração pública federal. 

A esse respeito, já versavam Oliveira (2004) e Sampaio e Marin (2004), ao descreverem a 

pauperização do trabalhador docente e a consequente precarização das suas condições 

econômicas, sociais e culturais.  

Tratando da avaliação da polivalência, ficou constatado que o IFRN dispõe de um quadro de 

professores que, em sua maioria, possui regime de trabalho de dedicação exclusiva o que, em tese, 

colabora para a não intensificação do trabalho, uma vez que o professor não poderia ter vínculo 

formal com outras instituições. Internamente, todavia, o que ocorre é a demanda pela atuação 

docente em outras atividades além do ensino, tais como: atividades de gestão, projetos de 

pesquisa, de extensão, reuniões pedagógicas, de comissões, entre outras. Como foi apurado que os 

professores trabalhavam em torno de 16 horas semanais em sala de aula, e que 14 horas é o 

quantitativo estabelecido, por normativa, para planejamento das atividades de ensino, depreende-se 

que “sobrariam” 10 horas (para os professores que possuem o regime de trabalho de 40 horas 

semanais) para a atuação do docente nas outras atividades citadas ou mesmo outras atividades de 

ensino, como orientações. Esses mesmos professores possuíam uma média de quatro turmas por 

semestre, contendo cada turma cerca de 25 alunos.  

Esse cenário sugere, portanto, tanto uma jornada intensiva quanto uma jornada extensiva 

de trabalho para os docentes, impedindo que o docente se engaje em outras atividades que lhe 
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sejam de interesse. Além disso, a precarização do trabalho docente também se fez presente no 

caso do professor contratado em regime de trabalho de 20 horas semanais. Ele, provavelmente, 

terá que trabalhar em mais de uma instituição para fazer jus a vencimentos suficientes para o 

sustento próprio e familiar. 

Partindo para considerações acerca da remuneração, constatou-se certa precarização do 

trabalho do professor, mais especificamente no emprego de contratos de trabalho que oferecem 

uma remuneração média aos docentes temporários equivalente a, aproximadamente, um terço do 

salário dos professores efetivos, mesmo que os primeiros desempenhem praticamente as mesmas 

atividades do professor efetivo. 

Averiguou-se, ainda, que a preocupação governamental referente ao salário dos professores 

aqui estudados se deu, apenas, com relação a reajustes, baseados na inflação de determinado 

período, mas não houve aumento real do salário. Também se pode concluir que a remuneração 

recebida por um professor com o título de especialista e em final de carreira é equivalente ao 

salário médio nacional para um trabalhador com nível superior, o que demonstra a pouca 

importância atribuída, pelo órgão central do governo, a qualificação do professor, implicando uma 

deterioração salarial do público alvo do presente estudo. Acrescenta-se a esse contexto, a 

disparidade salarial negativa existente entre a carreira de professor da educação profissional e as 

carreiras de servidores públicos federais de outros órgãos que apresentam características 

semelhantes à carreira de professor; assim como a diferença, também negativa, entre o salário 

médio de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o salário médio de um 

professor que atua no IFRN. Em ambos os casos, a remuneração do professor aqui estudado possui 

os menores valores praticados, ilustrando, mais uma vez, a pauperização do trabalho do docente e 

sua desvalorização em relação às outras carreiras. 

Não foi possível constatar que existe uma relação de influência ou dependência entre a 

satisfação com a remuneração e a polivalência no trabalho docente. Pode-se afirmar, contudo, que 

aspectos como ocupar, ou não, um cargo na gestão; tempo de trabalho na instituição; carga horária 

em sala de aula; e ter, ou não, o regime de trabalho de 20 horas semanais, interferem na avaliação 

das condições de trabalho que o docente possui para exercer atividades diversas, além da atuação 

em sala de aula. Também se verificou que aspectos como remuneração bruta recebida; ser, ou 

não, professor efetivo; ter, ou não, formação acadêmica na área das ciências exatas; e possuir, ou 

não, o título de graduado, interferem diretamente na satisfação do professor com sua remuneração. 
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Além disso, a idade do respondente interferiu na avaliação que o professor fez de sua remuneração 

e das condições de polivalência. 

Com o propósito de verificar a relação existente entre as manifestações de Cultura 

Organizacional e a realização do trabalho docente, foi constatada uma influência das primeiras 

sobre as segundas, com destaque para a variável “Valores e Normas”. Antes de fazer algumas 

considerações acerca dessas relações, retomam-se as variáveis observadas que formaram cada 

uma das variáveis latentes de Cultura Organizacional e de Trabalho Docente, consideradas no 

presente estudo. 

Iniciando pelas variáveis de Trabalho Docente, a variável latente Satisfação com a 

Remuneração era formada por variáveis observadas que tratavam da equidade salarial externa; 

equidade salarial em relação ao desempenho; plano de cargos, carreira e salários e valorização por 

parte do órgão central de gestão da educação. Enquanto isso, a variável latente nomeada de 

Polivalência aglutinou variáveis observadas que mensuravam as condições oferecidas pelo IFRN 

para atuação do docente em várias atividades ao mesmo tempo como, por exemplo, no ensino 

básico, técnico e tecnológico e de pós-graduação; no ensino, na pesquisa e na extensão; e em 

atividades administrativas e de sala de aula. 

Já as manifestações da cultura organizacional foram analisadas a partir de três variáveis 

latentes: Imagem Organizacional; Valores e Normas; e Rituais. As variáveis observadas que 

abordavam a imagem externa da instituição; a sua interação com a comunidade externa; o 

desenvolvimento de ações de responsabilidade social junto a tal comunidade e; a identificação do 

docente com a função social do IFRN compunham a Imagem Organizacional do IFRN. Enquanto 

isso, o compartilhamento de valores e princípios com a Rede de Educação Profissional; o 

tratamento igualitário atribuídos a todas as categorias de docentes; a adequação do processo de 

ocupação dos cargos; e a coerência e eficácia dos processos de trabalho alicerçaram a variável 

latente Valores e Normas. Por fim, a celebração dos êxitos alcançados; e a realização de atividades 

sociais e esportivas representavam a variável latente Rituais.  

A variável latente Satisfação com a Remuneração não foi suficientemente explicada pelas 

variáveis de cultura organizacional, isto é, apesar de existir uma relação significante entre essas 

variáveis, existem outras variáveis que influenciam a satisfação com a remuneração e que não 

foram medidas pelo presente estudo. No entanto, no que tange ao baixo poder explicativo das 

variáveis de cultura organizacional em relação a essa variável do construto Trabalho Docente, a 
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variável Valores de Normas organizacionais surge como a mais relevante. Essa variável foi a única 

preditora do modelo, isto é, foi a única que não era influenciada por outras variáveis do modelo, de 

forma que os valores e normas organizacionais possuíam um alto poder de influência sobre a 

percepção da imagem organizacional e sobre a satisfação com a remuneração. O poder de 

influência dessa variável ainda atuava junto aos rituais praticados pelo IFRN, assim como nas 

condições oferecidas pela Instituição para desempenhar diferentes atividades laborais, sendo 

considerados valores relevantes de interferência em tais variáveis. As relações entre essas variáveis 

se apresentaram de maneira que, melhores percepções acerca dos valores e normas institucionais 

implicavam uma melhor percepção da imagem organizacional; uma melhor satisfação com a 

remuneração; uma melhor avaliação quanto às condições de trabalho para a atuação em mais de 

uma atividade; e, ainda, uma melhor avaliação da promoção de momentos comemorativos e de 

integração.  

No que diz respeito à polivalência no trabalho do professor, foi possível constatar uma 

relação de dependência com duas variáveis de Cultura Organizacional: os Valores e Normas e os 

Rituais. Essas duas variáveis explicavam mais da metade da variação das condições de polivalência 

da atuação docente. Novamente, aqui, a variável Valores e Normas apresentou o maior poder de 

influência. 

Constatou-se, portanto, que, entre as variáveis de Cultura Organizacional aqui analisadas, 

aquela que exerceu a maior influência sobre o Trabalho Docente, mais especificamente sobre a 

Satisfação com a Remuneração e a Polivalência, são os Valores e Normas organizacionais. Já as 

variáveis, como Imagem organizacional e Rituais, exercem um baixo impacto sobre o trabalho do 

professor. 

Com efeito, apesar de os estudos desenvolvidos sobre Cultura Docente não terem 

privilegiado as relações entre a Cultura Organizacional e o Trabalho Docente, parece pertinente as 

articulações aqui estabelecidas, mesmo entendendo que, no campo teórico, podem existir 

influências mútuas e até semelhanças de variáveis entre os dois construtos. No caso prático (IFRN) 

verificou-se uma relação de sobredeterminação da cultura organizacional em relação ao trabalho 

docente, sem desconsiderar que podem existir outras variáveis, capazes de influenciar as formas de 

realização do trabalho por parte do professor.      

Refletindo, agora, acerca do impacto da proposta de expansão da Rede de Educação 

Profissional na cultura organizacional e na forma de realização do trabalho dos professores, foi 
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possível perceber que a nova institucionalidade associada ao Cefet-RN, agora IFRN, permitiu ligar a 

esse uma imagem semelhante àquela pertencente às Universidades Federais, no que diz respeito a 

aspectos burocráticos como a criação ou extinção de cursos e o registro de diplomas dos cursos 

oferecidos. O que se constatou, contudo, foi o atendimento às propostas do Banco Mundial que 

sugeriam a criação de instituições que ofertassem cursos superiores de menor duração (caso dos 

cursos tecnológicos), mais adequados ao mercado de trabalho e com custos inferiores aos 

praticados pelas universidades.  

Verificou-se, ainda, que os IFs, ao se assemelharem às Universidades, acabaram 

assumindo uma gama de atribuições até superior a essa última, como oferta de cursos em nível 

técnico; cursos de formação inicial e continuada e a acreditação profissional, por exemplo. No 

entanto, mesmo possuindo mais atribuições que aquela exigida das Universidades, os IFs são 

submetidos ao mesmo sistema de avaliação, de maneira que a nova imagem institucional trouxe 

consigo mecanismos de controle mais rígidos. 

Além disso, averiguou-se que a proposta de expansão da Rede de Educação Profissional 

aumentou, consideravelmente, o número de professores contratados sem uma formação 

pedagógica, ou na área das licenciaturas. Tal situação ocorreu em virtude da rapidez com a qual a 

expansão ocorreu, exigindo um ritmo de contratações que nem sempre estava equilibrado com a 

oferta de profissionais bem capacitados. Essa demanda também contribuiu para formação de um 

corpo docente relativamente jovem. 

Conclui-se, pois, que a Lei que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia possuía um conteúdo voltado para o atendimento às demandas do mercado, numa clara 

perspectiva empresarialista da componente cultural, utilizada como ferramenta de domínio sobre o 

docente, na medida em que procura disseminar valores e traços culturais, voltados para resultados 

técnico-econômicos, mediante a responsabilização dos professores. 

Esses tensionamentos advindos da ideologia (neo)liberal, propagada na administração 

pública brasileira por meio do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (1994), ao 

penetrarem nas camadas do IFRN, mediante estratégias para a formação de unidades identitárias 

competitivas, repercute na reconfiguração do trabalho do docente, principalmente em termos de 

precarização e intensificação do trabalho. A intensificação do trabalho docente ocorre por meio do 

desenvolvimento de atividades fora de seu ambiente de trabalho, e da busca por capacitação sem o 

afastamento do trabalho, com vistas a atender a lacuna apontada no parágrafo anterior (docentes 
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sem formação pedagógica). O IFRN tenta sanar esse problema oferecendo curso de formação 

pedagógica e convênios para capacitação dos servidores (não só dos professores). No entanto, tais 

ações têm como consequência, no caso do curso de formação pedagógica, mais uma atividade 

entre tantas para as quais o professor já tem que dedicar-se. Além disso, no caso dos convênios 

para capacitação, considera-se que a formação ofertada não leva a uma capacitação pedagógica, 

uma vez que os docentes, ao participarem desses cursos, focam em habilidades voltadas à 

pesquisa, e não ao ensino.  

Além dos fatores expostos no parágrafo anterior, e, considerando que o professor precisa 

desempenhar atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, administrativas, de captação de 

recursos, entre outras; parte dos professores ainda opta por assumir outros vínculos de trabalho 

além daquele já relacionado à instituição de trabalho. Esses outros vínculos são oferecidos pelo 

próprio núcleo central de gestão da educação, mediante programas governamentais e ofertas 

conveniadas de cursos na área de educação a distância e programas de qualificação profissional 

continuada, culminando, mais uma vez, com o aumento da jornada de trabalho do docente. 

Acrescido a isso, o professor passa a perceber um aumento de autonomia em virtude de 

estratégias, adotadas pelo núcleo central de gestão da educação, de descentralização de atividades, 

mas, ao mesmo tempo, percebe uma diminuição da autonomia em decorrência do aumento das 

estratégias de controle, adotadas pelo mesmo núcleo central do governo, promovendo uma 

excessiva regulamentação do ensino. A excessiva regulamentação do ensino está explícita, por 

exemplo, através de resolução que define o tempo necessário a ser destinado para a orientação de 

um aluno, o tempo dedicado a um projeto de pesquisa ou extensão, entre outras atividades. Esse 

cenário demonstra o caráter paradoxal contido na conjuntura de expansão da educação profissional 

brasileira, visto que, ao mesmo tempo que se propaga um discurso de defesa dos valores 

democráticos, exigem-se práticas organizacionais que representam a negação desses valores.    

A proposta de criação dos IFs e de expansão da Rede de Educação Profissional ainda foi 

acompanhada por uma espécie de contratualização feita com os IFs que, ao receberem tal estatuto, 

se comprometeram com o alcance de várias metas, por meio da assinatura do Termo de Acordo de 

Metas e Compromissos, firmado entre o Ministério de Educação e os Reitores dos IFs, o que acaba 

por transformar o trabalho do professor em mercadoria a ser apropriada pelo mercado. Institui-se, 

com isso, um modelo normativista de gestão, baseado na racionalização dos custos (orçamento de 

cada campus dependente do seu número de alunos) e dos tempos e horários para os professores 
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realizarem determinadas tarefas (Resolução n°. 05/2014-CONSUP/IFRN), na uniformização dos 

critérios de avaliação (independente do contexto local no qual o campus esteja inserido), na 

distribuição dos recursos financeiros mediante determinado desempenho apresentado (número de 

alunos matriculados – indicador de eficiência; taxa de sucesso escolar – indicador de eficácia), 

entre outros sinais presentes na realidade do IFRN.  

Nesse contexto, o IFRN parece assumir um “novo” modelo gestão, com foco em aspectos 

instrumentais, e não políticos, e no qual a função central da instituição residiria na capacidade de 

gerir, eficazmente, as orientações para ação predefinidas fora do contexto escolar. Isso revela, de 

certo modo, a incorporação de um paradigma de gestão do tipo neo-taylorista, nas palavras de Lima 

(1994). Constata-se, portanto, que o IFRN se encontra em uma conjuntura de transição 

organizacional, com implicações em nível de sua reconfiguração cultural e, por consequência, da 

realização do trabalho docente, mas com sinais de resistência por parte de (sub)culturas, que 

tentam a manutenção de alguns traços culturais. 

De forma geral, acredita-se que a implantação do Termo de Acordo de Metas disseminou, 

nos IFs, uma cultura da performatividade, com base na responsabilização, presente no caráter 

contratual do documento, consoante discussão de Ball (2001, 2004, 2005), e na competição, 

baseando a distribuição dos recursos orçamentários no alcance das metas estabelecidas. Ainda é 

válido destacar que, seguindo preceitos retrógrados, definidos por Fayol no início do século 

passado, há uma longa distância entre os propositores do Termo (MEC) e seus concordantes 

(Reitores), e quem, de fato, irá executá-lo (Diretores dos campi). Sem o intuito de tecer 

considerações de cunho funcionalista que visualizam a cultura como algo predeterminado 

externamente, parece, todavia, que a cultura organizacional e as formas de realização do trabalho 

do professor no IFRN não estão imunes aos imperativos de uma cultura global, no caso em estudo 

os ideais gerencialistas, colocados pelo Banco Mundial, para funcionamento da educação. Importa 

ressaltar, no entanto, que não se pretende refutar a validade dos valores de eficácia, eficiência, 

qualidade, entre outros, no que tange à gestão de uma organização. O que se problematiza é o fato 

de tais valores assumirem o papel principal na definição das estratégias de atuação de uma 

organização escolar. 

Chega-se à conclusão de que, apesar do incremento de recursos destinados para a 

educação profissional no início dos anos 2000, não houve mudanças significativas com relação às 

exigências governamentais atribuídas às instituições pertencentes à Rede de Educação Profissional. 
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Assim, foram mantidos valores e princípios (neo)liberais presentes anteriormente, princípios esses 

alinhados às proposições de organismos internacionais consubstanciados  na Teoria do Capital 

Humano, e nas demandas do capital.  

Dessa forma, considera-se como a principal contribuição científica do presente estudo a 

busca pelo estabelecimento de relações de influência entre a cultura organizacional e aspectos do 

trabalho docente a partir da proposta de expansão da Rede de Educação Profissional brasileira. 

Para tanto, foi evidenciado que o conjunto de aspectos da cultura organizacional, aqui analisado, 

explicam 53% das condições de polivalência no trabalho e 28% da satisfação com a remuneração. O 

percentual de explicação para a polivalência do trabalho docente pode ser considerado bom. No 

entanto, referente à satisfação com a remuneração, vislumbra-se que outros 62% de (in)satisfação 

precisam ser explicados por outras variáveis diferentes daquelas aqui discutidas. 

Ademais, foi possível concluir, a partir dos resultados deste estudo, que tanto a Cultura 

Organizacional como o Trabalho Docente ainda são construtos em desenvolvimento, visto que, 

apesar de se ter obtido a confirmação de algumas variáveis de modelos já existentes na literatura, 

outras variáveis presentes nesses mesmos modelos não foram confirmadas, o que é justificado pelo 

contexto sociológico no qual se inserem as temáticas. 

Já com relação aos modelos estabelecidos entre os dados do perfil socioprofissional dos 

professores e os aspectos de cultura organizacional e trabalho docente, verificou-se que nenhum 

dos modelos obtidos, apesar de atender aos pressupostos estatísticos, apresentou alto grau de 

explicação, no máximo 15%, indicando que as variáveis em questão não contribuem, 

expressivamente, para o entendimento das alterações da cultura na instituição ou das 

características do trabalho de seus docentes; e que os modelos aqui utilizados devem ser replicados 

em contextos diferentes para uma análise mais ampla acerca da existência de relação entre essas 

variáveis. Ao mesmo tempo, alude também que, em se tratando de microcampos docentes 

inseridos no nível micro de análise organizacional, dificilmente serão obtidos resultados mais 

consistentes, visto que se trata de aspectos profundos e subjetivos, difíceis de ser identificados pelo 

pesquisador. 

Visando a uma abordagem sociológica e organizacional sobre a cultura organizacional e o 

trabalho docente, apresenta-se, no quadro 38 a seguir, o resumo dos achados do presente estudo, 

o qual tenta representar os resultados a partir dos três níveis de análise organizacional: macro, 

meso e micro. 
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Quadro 38 - Construtos x Níveis de análise organizacional 
 

 Níveis de análise organizacional 
Macro Meso Micro 

Cultura Escolar (CE) 
Cultura Organizacional 

Escolar (COE) 
Cultura Organizacional de Escola 

(COdE) 

Cultura 
Organizacional 

Cultura da performatividade, 
alinhada às proposições de 
organismos internacionais; 
consubstanciada na Teoria do 
Capital Humano. 
 
 

Existência de relações de 
influência entre as 
manifestações da cultura 
organizacional e a 
realização do trabalho 
docente, com destaque 
para os Valores e 
Normas da organização. 

Existência de microcampos docentes 
relacionadas à idade do 
respondente; ao tempo de trabalho 
na instituição; ao campus de 
lotação; ao fato de ocupar, ou não, 
um cargo na gestão do IFRN e de 
possuir, ou não, o regime de 
trabalho de dedicação exclusiva. 

Presença de manifestações 
culturais integradoras. 

Presença de 
manifestações culturais 
integradoras. 

Presença de manifestações culturais 
integradoras, diferenciadoras e 
fragmentadoras. 

  

Percepção: muito boa, por parte dos 
docentes, da imagem 
organizacional; boa, acerca dos 
rituais da instituição e, de razoável 
para boa, dos valores e normas da 
organização. 

Trabalho 
Docente 

Imperativos governamentais 
que promovem a 
intensificação e a 
precarização do trabalho 
docente. 

Normativas e práticas 
organizacionais, 
influenciadas pelos 
imperativos 
governamentais, com 
implicações na 
intensificação e na 
precarização do trabalho 
do professor. 

Avaliação medíocre, por parte dos 
docentes, da atuação polivalente do 
professor e da remuneração 
recebida. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os resultados aqui obtidos, todavia, apresentaram algumas lacunas que podem ser 

preenchidas por estudos futuros. Entre essas lacunas, foi constatado que, apesar de apresentaram 

bons índices de ajustamento e bons níveis de previsão, as variáveis referentes à imagem e aos 

rituais organizacionais possuíam baixo valor de explicação em relação às variáveis de Trabalho 

Docente, ou seja, provavelmente, existem outras variáveis observadas, além das indicadas no 

modelo aqui proposto, que interferem na realização do trabalho docente. Isso vem corroborar 

argumentos dos teóricos que, fazendo uma abordagem crítica dos estudos sobre cultura 

organizacional, argumentam sobre o não convencimento de que a cultura, por si só, seria capaz de 

direcionar o desempenho organizacional, visto que outros fatores estariam sendo totalmente 

desconsiderados. Tal fato avigora que, embora o modelo aceito possua bom ajuste, ele não será a 
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única representação da realidade. Outros estudos sobre a temática, em outro espaço 

organizacional, ou mesmo no IFRN em ambiente distinto dos campi aqui pesquisados, podem 

mostrar novas perspectivas sobre os construtos, o que levaria a ratificar ou refutar os resultados 

aqui obtidos, oferecendo subsídios para aprofundamento dos estudos sobre os temas. 

Recomenda-se, também, que trabalhos realizados a partir do presente estudo não 

desconsiderem as variáveis eliminadas pela análise quantitativa aqui empregada, tendo em vista o 

aprimoramento do modelo então exposto. Além disso, considera-se relevante o emprego de outras 

abordagens teóricas e metodologias que possam proporcionar uma compreensão mais abrangente 

das variáveis estudadas como, por exemplo, o uso da entrevista como instrumento de recolha dos 

dados junto aos professores. Como o estudo em questão utilizou, como técnica de recolha dos 

dados, o inquérito por questionário e a pesquisa documental, a entrevista poderia permitir a 

obtenção de informações mais ricas e, em certos casos, com maior profundidade. 

Em face das recomendações aqui listadas, algumas limitações estão associadas ao 

presente estudo, embora elas não eliminem a sua contribuição teórica. Primeiramente, por se tratar 

de um estudo de caso em uma instituição com características específicas, em dada região 

geográfica, tem-se uma diminuição do poder de generalização do modelo. Além disso, houve, 

também, a manutenção de algumas variáveis observadas que, de acordo com a análise estatística, 

poderiam ser descartadas. Essa manutenção teve por base a literatura da área, assim como os 

apontamentos de Hair Jr. et al. (2005), quando o autor relata as dificuldades de obter, nas ciências 

sociais, dados que obedeçam a todos os pressupostos de uma análise multivariada. 

Outra limitação refere-se à falta de um consenso na literatura sobre critérios para a 

avaliação dos resultados das análises multivariadas, de maneira que os valores utilizados para 

aceitar ou rejeitar algumas medidas são estabelecidos a partir do posicionamento teórico-

metodológico do pesquisador. 

Há, também, algumas limitações como aquelas apontadas pela antropologia interpretativa 

aos estudos da cultura organizacional, que, aqui, pode ser exemplificada pelo evento de que as 

variáveis identificadas são provenientes da interpretação do observador e essa, por sua vez, pode 

ser uma projeção de seus sentimentos e ações. 

Assim, considerando as limitações apontadas, acredita-se que os resultados obtidos pelo 

estudo em pauta devem ser observados com prudência até que os estudos então recomendados, 

porém com redução das limitações aqui descritas, possam abranger amostra mais ampla de 
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respondentes, assim como diferentes espaços e sujeitos. Esses novos estudos podem ser realizados 

à luz do conteúdo aqui apresentado, visto que não se pretendeu traçar um quadro conclusivo 

acerca das relações entre Cultura Organizacional e Trabalho Docente, mas estimular o debate 

teórico-metodológico e indicar eixos de compreensão acerca dos aspectos inerentes a essas duas 

temáticas, no espaço da educação profissional brasileira.  
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Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016.
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Apêndice 9 –  Teste de linearidade das variáveis de trabalho docente  
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Apêndice 9 –Teste de linearidade das variáveis de trabalho docente 





Apêndice 10 –  Teste de linearidade das variáveis de cultura  
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Apêndice 10 –Teste de linearidade das variáveis de cultura 

 





Apêndice 11 –  Teste de multicolinearidade das variáveis de trabalho docente  
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Apêndice 11 –Teste de multicolinearidade das variáveis de trabalho docente 





Apêndice 12 –  Teste de multicolinearidade das variáveis de cultura  
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Apêndice 12 –  Teste de multicolinearidade das variáveis de cultura 
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Apêndice 13 –  Matrizes anti-imagem das variáveis de trabalho docente e cultura organizacional 

 

 

 





Apêndice 14 –  Coeficientes alfa de Cronbach 
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Apêndice 14 –  Coeficientes alfa de Cronbach 

Coeficiente alpha para o fator 1 de Trabalho Docente 
 

 Correlação Item-
Total Corrigida 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for Deletado 
QTD1 ,694 ,802 
QTD2 ,725 ,789 
QTD4 ,695 ,802 
QTD8 ,630 ,829 

Alpha de Cronbach = 0,847 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 

Coeficiente alpha para o fator 2 de Trabalho Docente 
 

 Correlação Item-
Total Corrigida 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for Deletado 
QTD22 ,708 ,725 
QTD23 ,745 ,687 
QTD25 ,588 ,843 

Alpha de Cronbach = 0,823 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 
Coeficiente alpha para o fator 1 de Cultura Organizacional 

 

 Correlação Item-
Total Corrigida 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for Deletado 
QC4 ,663 ,773 
QC5 ,752 ,723 
QC6 ,627 ,794 
QC9 ,573 ,805 

Alpha de Cronbach = 0,821 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 
Coeficiente alpha para o fator 2 de Cultura Organizacional 

 

 Correlação Item-
Total Corrigida 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for Deletado 
QC21 ,652 ,756 
QC23 ,649 ,751 
QC26 ,691 ,738 
QC3 ,553 ,796 

Alpha de Cronbach = 0,810 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
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Coeficiente alpha para o fator 3 de Cultura Organizacional 
 

 Correlação Item-
Total Corrigida 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for Deletado 
QC12 ,566 . 
QC13 ,566 . 

Alpha de Cronbach = 0,718 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
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Apêndice 15 –  Confiabilidade composta e da variância extraída das variáveis de trabalho docente e 
cultura organizacional 

 

      
Cargas 

padronizadas 
Confiabilidade do 

Indicador Erro 
Confiabilidade 

Composta 
Variância 
Extraída 

QTD2 <--- Remuneração 0,834 0,695556 0,304444 

0,8401 0,6361 

QTD4 <--- Remuneração 0,727 0,528529 0,471471 

QTD1 <--- Remuneração 0,801 0,641601 0,358399 
QTD8 <--- Remuneração 0,644 0,414736 0,585264 

QTD23 <--- Polivalência 0,886 0,784996 0,215004 

0,7469 0,5566 

QTD22 <--- Polivalência 0,819 0,670761 0,329239 

QTD25 <--- Polivalência 0,645 0,416025 0,583975 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
 
 

 

      
Cargas 

padronizadas 
Confiabilidade do 

Indicador Erro 
Confiabilidade 

Composta 
Variância 
Extraída 

QC4_1 <--- Imagem_Org 0,726 0,5271 0,4729 

0,8245 0,5434 

QC5_1 <--- Imagem_Org 0,86 0,7396 0,2604 
QC6_1 <--- Imagem_Org 0,721 0,5198 0,4802 

QC9_1 <--- Imagem_Org 0,622 0,3869 0,6131 

QC21_1 <--- 
Valores e 
Normas 

0,736 
0,5417 0,4583 

0,8174 0,5295 

QC23_1 <--- 
Valores e 
Normas 

0,745 
0,5550 0,4450 

QC26_1 <--- 
Valores e 
Normas 

0,782 
0,6115 0,3885 

QC3_1 <--- 
Valores e 
Normas 

0,64 
0,4096 0,5904 

QC13_1 <--- Rituais 0,668 0,4462 0,5538 

0,7336 0,5827 QC12_1 <--- Rituais 0,848 0,7191 0,2809 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
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Apêndice 16 –  Validade discriminante 

 

  Imagem_Org. Valores Rituais Remuneração Polivalência 

Imagem_Org. 0,5434 
    Valores 0,4886 0,5295 

   Rituais 0,2107            0,4096  0,5827 
  Remuneração 0,0339            0,2266  0,0471 0,6361 

 Polivalência 0,2228 0,4816 0,3684              0,1459  0,5566 
 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
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Apêndice 17 –  Significância dos parâmetros estimados das variáveis de trabalho docente e cultura 
organizacional 

 

   
Estimativas S.E. C.R. P 

QTD2 <--- Remuneração 1,000 
   

QTD4 <--- Remuneração ,785 ,077 10,183 *** 

QTD1 <--- Remuneração ,942 ,084 11,205 *** 

QTD23 <--- Polivalência 1,000 
   

QTD22 <--- Polivalência ,911 ,082 11,162 *** 

QTD25 <--- Polivalência ,703 ,077 9,095 *** 

QTD8 <--- Remuneração ,693 ,080 8,679 *** 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 

 
 
 

   
Estimativas  S.E. C.R. P 

QC4_1 <--- Imagem 1,000  
   

QC5_1 <--- Imagem 1,304  ,121 10,744 *** 

QC6_1 <--- Imagem 1,348  ,144 9,383 *** 

QC9_1 <--- Imagem ,913  ,112 8,123 *** 

QC21_1 <--- Valores 1,000  
   

QC23_1 <--- Valores ,917  ,095 9,648 *** 

QC26_1 <--- Valores  ,803  ,080 10,064 *** 

QC3_1 <--- Valores  ,641  ,077 8,336 *** 

QC13_1 <--- Rituais 1,000  
   

QC12_1 <--- Rituais 1,480  ,222 6,661 *** 
Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 





Apêndice 18 –  Significância na relação entre as variáveis latentes 
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Apêndice 18 –  Significância na relação entre as variáveis latentes 

 
 

      Estimativas S.E. C.R. P 

Rituais <--- Valores 0,622 0,083 7,521 *** 

Imagem <--- Valores 0,376 0,05 7,544 *** 

Remuneração <--- Imagem -0,572 0,249 -2,301 0,021 

Remuneração <--- Valores  0,806 0,176 4,579 *** 

Polivalência <--- Valores  0,631 0,15 4,203 *** 

Polivalência <--- Rituais 0,286 0,118 2,424 0,015 

Polivalência <--- Imagem -0,145 0,214 -0,677 0,498 

Remuneração <--- Rituais -0,136 0,127 -1,074 0,283 

Fonte: Dados provenientes de inquérito por questionário administrado junto a 176 docentes do Campus Natal-Central e 
37 Campus Mossoró do IFRN, durante os meses de outubro de 2015 a março de 2016. 
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Apêndice 19 –  Variâncias residual 
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