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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

INTRUDUÇÃO 

 

Esta investigação faz parte dos estudos do Programa de Cooperação Acadêmica 

(PROCAD/Casadinho, financiado pelo CNPq/CAPES/INEP – 2012-2017) que tem como eixos 

temáticos: Educação Continuada, Currículo e Práticas Culturais, no âmbito do Núcleo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Alfabetização (NEPEAL), envolvendo três Instituições 

públicas de Ensino Superior: Universidade Federal de Alagoas (UFAL – coordenação geral do 

projeto), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ - Associada I) e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN – Associada II). 

Este artigo é um recorte da pesquisa denominada Da genealogia/cartografia da cultura 

organizacional escolar a construção de um glossário de fundamentos teórico-

epistemológicos (PIBIC 2016-2017), sendo esta uma continuidade da pesquisa realizada em 

2015-2016, por meio do Projeto de Iniciação Científica que tratou da cultura organizacional 

escolar e produziu um estudo genealógico e cartográfico. Objetivou aprofundar os princípios, 

fundamentos, conceitos que a genealogia conceitual e analítica explanada em uma cartografia, 

com base em autores luso-brasileiros, em relação às dimensões que foram recorrentes sobre as 

culturas organizacionais escolares: Gestão e Organização Escolar, o Local e o Global e 

cultura da Liderança Docente.   

É de salientar, que dentro desse quadro analítico e cartográfico dessas pesquisas e no GT 18 da 

ANPED de 2005 a 2015, não identificamos investigações que envolvessem o trabalho docente 

na EJA e as culturas das organizações escolares. Cenário este que, simultaneamente, nos 

direcionou para o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a cultura organizacional escolar e o 

trabalho docente na educação de jovens e adultos (FAPEAL, 2017-2018), tendo por base as 

dimensões analíticas da cartografia e das dimensões constituintes do glossário em construção.   

Nesse contexto de investigações objetivamos subsidiar o programa no aprofundamento das 

pesquisas sobre as culturas organizacionais em contextos escolares e o trabalho dos docentes 

da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, na observação do cotidiano das escolas do município 

de Maceió em Alagoas. Esta proposta visa compreendermos melhor as dimensões culturais e 

organizacionais, indagações que têm sido levantadas nos percursos investigativos onde os 

professores dessa modalidade são desafiados a produzirem sentidos sobre 

saberes/práticas/experiências no/do exercício da docência com/para jovens, adultos e idosos 
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analfabetos ou poucos escolarizados, que são sujeitos de direito, praticantespensantes de 

conhecimento e de aprendizagens. Neste contexto, salienta-se a precarização das condições de 

produção que lhes são oferecidas no ensino noturno, que os remetem para categorias êmicas, tais 

como “apartheid organizacional e profissional”; “enclaves pedagógicos” e “individualismo, solidão 

e sofrimento profissional” (MARINHO, FREITAS, 2017). 
 

METODOLOGIA 
Esta investigação recorre a uma abordagem qualitativa (ANDRÉ; LÜDKE, 2009) assente a um 

estudo/pesquisa bibliográfica e análise documental que neste estudo pretende ampliar o alcance 

de informações e aprofundamentos que são suscitados pelos campos das culturas 

organizacionais escolares que permitiu interpretações das dimensões Gestão e organização 

escolar; O local e global; Cultura de liderança do docente; que emergiram na pesquisa 

anterior, que apresentamos e comentamos a seguir: 

 

 Gestão e organização escolar 

Esta dimensão na cultura organizacional escolar é assumida como determinante no efeito do 

trabalho da escola, particularmente, nos processos que envolvem regras e normas, nos docentes 

com abrangência para as práticas pedagógicas, constituindo-se como uma “bússola 

orientadora” (SERGIOVANNI, 2004), oferecendo, dessa forma, uma estrutura para definir o 

que faz ou não faz sentido. São também apontadas as relações entre os sujeitos da escola; os 

espaços; as estruturas escolares; as lideranças; a gestão e organização das escolas em mega-

agrupamentos, que se caracterizam por diferentes níveis e ciclos na educação, onde emergem 

culturas de fortes tensões e contradições; 

 

 O Local e o Global  

Emerge como dimensão na qual a escola surge como transmissora, apenas, de uma determinada 

cultura e como mediadora das culturas produzidas pela sociedade e na organização, assente em 

processos de “entreposto-Cultural” (TORRES, 2008). Nesses processos a escola age, cria e 

ativa distintas formas de reação aos “inputs culturais e normativos, em função das 

especificidades dos centros formais de ação” (TORRES, 2008, p. 66, grifo do autor). Nestes 

processos a escola assume-se como um agente ativo reconfigurador e construtor de culturas 

próprias e singulares localizadas e, concomitantemente, consumidoras das culturas 

hegemônicas das sociedades globais. Nesse sentido Morgado (2003) refere que a cultura escolar 

recebe tanto as “influências que exercem determinados fatores e agentes da comunidade em 

que se insere”, assim como das “determinações emanadas pelas políticas educativas e 

curriculares no sentido de tentar acomodar as práticas escolares, tornando-as consoantes com 

as exigências políticas, econômicas e sociais de cada contexto particular” (MORGADO, 2003, 

p. 165) que colocam fortes implicações na cultura da escola e dos profissionais docentes; 

 

 Cultura de Liderança do Docente 

É destacada na cartografia como uma dimensão que aponta esta cultura como um conjunto de 

crenças, valores, hábitos, formas de fazer e normas que influenciam e determinam o que os 

professores consideram valioso, bem como os seus modos de pensar, relacionar, sentir e agir 

no seu trabalho cotidiano. É nesta linha de idéias que (PÉREZ GÓMES, 2001, p. 162) reforça 

que a “cultura da escola é prioritariamente a cultura dos professores como grupo social e como 

corpo profissional” que influenciam e determinam o seu trabalho como docentes. Nesta linha, 

a cultura organizacional escolar traduz, principalmente, a cultura profissional docente, os seus 

valores, crenças e os modos como atuam e se relacionam entre si. 
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Apresentando como base estas dimensões de análise, vimos juntamente com os pesquisadores 

Gomes (2000); Hargreaves (1998); Santos Guerra (2002); Torres (2008); Marinho (2014), entre 

outros, reconhecendo que os conteúdos e as formas das culturas organizacionais que se vão 

forjando nos contextos organizacionais escolares têm diferentes implicações no cotidiano de 

vários atores educativos e na organização escolar. 

Nesta direção, o aprofundamento nestas dimensões possibilitou a releitura e análise dos dados 

quantiqualitativos advindos da genealogia e cartografia, estruturada como resultado do estudo 

anterior, disponibilizados nas bases de dados, bem como a releitura e análise dos textos na 

íntegra e sua análise de conteúdo (BARDIN, 2008), técnica de investigação que tem por 

finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo. 

Nessa direção, concordamos com Fernandes (2007, p. 56), ao dizer que “o trabalho de análise 

de conteúdo é, fundamentalmente, uma tarefa interpretativa, de (des)construção e de 

(des)montagem dos discursos e de (re)criação de um novo texto”. Trata-se de um procedimento 

de análise que evidencia, através da exploração e do mapeamento de textos, tanto o conteúdo 

explícito como a descoberta de elementos ocultos, originando a produção de outros textos 

decorrentes dos significados dessa análise. 

Por meio do aprofundamento, releitura e análise de conteúdo, foi possível a reconstrução de 

sínteses prévias, levando em conta: o tema; os objetivos; as problemáticas; as metodologias; as 

relações entre o pesquisador e a área e os resultados e conclusões dos estudos e pesquisas 

analisadas. A análise de conteúdo permitiu a possibilidade da interpretação e compreensão dos 

significados dos discursos, para a seleção, definição e organização dos verbetes que possibilitou 

a construção do glossário. 

 

RESULTADOS 

 

Esta pesquisa se desenvolveu por meio de aprofundamento dos princípios, fundamentos, 

conceitos e autores luso-brasileiros, por meio da releitura das publicações disponibilizadas nas 

bases de dados do estudo genealógico e cartográfico, do qual emergiram as dimensões: Gestão 

e organização escolar; O local e global; e Cultura de liderança do docente. Neste sentido, 

reconstruímos sínteses prévias que permitiu a organização de verbetes para a organização do 

glossário acerca das dimensões selecionadas. 

Apresentamos a seguir apenas uma amostra do glossário. Contudo, encontra-se disponibilizado 

na sua totalidade, no link <http://estudosculturaorganizacionalescolar.blogspot.com.br/>. 

Quadro 1 — Amostragem parcial do glossário sobre gestão e organização escolar 

Aspectos formais – dimensões simbólicas da estrutura, objetividade, hierarquia, órgãos de gestão, normas, regras. 
(MANUEL, 2015 – Autora Portuguesa) 
Aspectos informais – estratégicas lógicas criadas a partir dos constrangimentos impostos pela estrutura, subjetividade, 
atitudes, valores, comportamentos. (MANUEL, 2015 – Autora Portuguesa) 
Cultura da Organização Escolar – Cotidiano plural e dinâmica das organizações escolares. (SEGURA, 2007) 
Cultura Docente – conjunto de valores, normas, crenças, bem como as relações existentes, e os modos de pensar e atuar 
que o grupo social considera corretos e como valioso no âmbito profissional. (SOUZA, 2014 – Autora Portuguesa) 
Entreposto cultural - espaço de cruzamento de culturas de proveniências diversas. (TORRES; PALHARES, 2009) 
Impressões Digitais – identidade organizacional da escola, o que a distingue das restantes. (DAMIÃO, 2013 – Autor 
Português) 
Zona de invisibilidade - conceitos e pressupostos invisíveis, bem como, valores, crenças e ideologias. (SOUZA, 2014 – 
Autora Portuguesa) 
Zona de visibilidade - manifestações verbais, visuais, simbólicas e comportamentais, como objetivos, currículo, linguagem, 
histórias, estruturas, arquitetura, equipamentos, artefatos, imagem exterior, rituais, cerimônias, ensino, aprendizagem, 
normas, regulamentos e procedimentos. (SOUZA, 2014 – Autora Portuguesa) 

Fonte: Elaboração dos autores 

http://estudosculturaorganizacionalescolar.blogspot.com.br/
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Quadro 2 — Amostragem parcial do glossário sobre o local e o global 

Habitus dominante - conjunto de estruturas conceituais duráveis, transmissíveis e geradoras de representações, que a 

escola reproduz como padrões conservadores. (HARMITT, 2007) 

Hegemonia Cultural - parâmetros culturais e de consumo impostos pelas sociedades ocidentais. (TAVARES, 2014) 

Hibridação Cultural - Cultura permeável a influências externas e internas; misturas, encontro incontornáveis de culturas. 

(TAVARES, 2014) 

Nível Macro – Perspectiva global, sistema educativo, conjunto de elementos que refletem a sociedade e o contexto sócio-

cultural em que se insere. (CARVALHO, 2006) 

Nível Meso – Especificidades locais, papel ativo que as escolas assumem na geração de uma cultura própria e diferenciada. 

(CARVALHO, 2006) 

Redes - estruturas abertas que se ampliam de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que compartilhem os mesmos 

valores, objetivos. (MILANI, 2006) 

Valores Manifestos – valores da organização, objetivos e estratégias. (CARVALHO, 2006) 
Fonte: Elaboração dos autores 

Quadro 3 — Amostragem parcial do glossário sobre cultura de liderança docente 

Aculturação - Universo de significados que a escola cria, através dos rituais, rotinas, crenças ou ethos, que desenvolvem 

a partir da forma como os professores realizam suas atividades. (FIALHO E SARROEIRA, 2012, Autoras Portuguesas) 

Burocracia profissional - quando a organização atribui grande importância e autonomia aos profissionais da produção, o 

principal objectivo é a produção com fins reprodutivos, também definido como autonomia ou individualismo do professor. 

(SILVA, 2005) 

Centro Operacional – Professores. (SILVA, 2005) 

Cultura - Bússola orientadora (Sergiovanni, 2004) que conduz as pessoas na mesma direção. (FIALHO E SARROEIRA, 2012, 

Autoras Portuguesas) 

Cultura da escola ou Ethos Cultural - Marca ou identidade cultural, constituída por características ou traços culturais que 

são transmitidos, produzidos e incorporados pela e na experiência vivida no cotidiano escolar. (SANTOS, 2012) 

Cultura da fragmentação ou balcanização - Professores organizam-se em detrimento identificação e interesses 

específicos. Dividem-se por área de conhecimento e grupos de interesses comuns; Colegialidade forçada - Falsa cultura de 

colaboração entre equipe docente. (FIALHO E SARROEIRA, 2012, Autoras Portuguesas) 

Cultura de colaboração - Verdadeira interação entre professores, liberdade de espontânea, voluntária e informal de com 

que desejam trabalhar, compartilham apoio mútuo. (FIALHO E SARROEIRA, 2012, Autoras Portuguesas) 

Cultura do individualismo - Forma de trabalho tradicional praticado na escola a partir dos docentes. Concentração das 

atividades em sala e isolamento. (FIALHO E SARROEIRA, 2012, Autoras Portuguesas) 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

Acreditamos que conhecer e compreender as culturas organizacionais escolares constitui-se 

essencial para  a reconfiguração da ação educativa da escola e dos seus agentes socioeducativos. 
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