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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 
ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pro-
natec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, inte-
riorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Se-
cretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de 
ensino técnico como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as 
universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-
cação de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 
de regiões distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-
vando os estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualiza-
ção contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e 
o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em 
suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada 
– integradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão 
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação
Fevereiro de 2013

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Perfil Geral do Técnico em Educação

Considerando os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos, o Pro-
funcionário leva em conta as competências gerais atribuídas ao técni-
co em Serviços de Apoio à Educação pela Câmara de Educação Básica 
– CEB do Conselho Nacional de Educação – CNE, por meio do Parecer 
nº 16/2005, a saber:

• identificar o papel da escola na construção da sociedade contem-
porânea;  

• assumir uma concepção de escola inclusiva, a partir de estudo ini-
cial e permanente da história, da vida social pública e privada, da 
legislação e do financiamento da educação escolar;  

• identificar as diversas funções educativas presentes na escola;  

• reconhecer e constituir a identidade profissional educativa em sua 
ação nas escolas e em órgãos dos sistemas de ensino; 

• cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta peda-
gógica da instituição de ensino;  

• formular e executar estratégias e ações no âmbito das diversas fun-
ções educativas não docentes, em articulação com as práticas do-
centes, conferindo-lhes maior qualidade educativa;  

• dialogar e interagir com os outros segmentos da escola no âmbito 
dos conselhos escolares e de outros órgãos de gestão democrática 
da educação;  

• coletar, organizar e analisar dados referentes à secretaria escolar, à 
alimentação escolar, à operação de multimeios didáticos e à manu-
tenção da infraestrutura material e ambiental; e 
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• redigir projetos, relatórios e outros documentos pertinentes à vida 
escolar, inclusive em formatos legais para as diversas funções de 
apoio pedagógico e administrativo.

Acrescentam-se, na tentativa de tornar mais específica a profissão, as 
seguintes competências: 

• identificar e reconhecer a escola como uma das instituições so-
ciais e nela desenvolver atividades que valorizem as funções da 
educação;  

• descrever o papel do técnico em educação na educação pública do 
Brasil, de seu estado e de seu município; 

• atuar e participar como cidadão, técnico, educador e gestor em 
educação nas escolas públicas, seja da União, dos estados, do Dis-
trito Federal ou dos municípios;

• compreender que na escola todos os espaços são de vivência cole-
tiva, nos quais deve  saber atuar como educador; 

• participar e contribuir na construção coletiva do projeto político 
pedagógico da escola em que trabalha de maneira a fazer avançar 
a gestão democrática;

• representar, nos conselhos escolares, o segmento dos funcionários 
da educação;

• compreender e assumir a inclusão social como direito de todos e 
função da escola;

• elaborar e articular com os docentes, direção, coordenadores, estu-
dantes e pais, projetos educativos que assegurem a boa qualidade 
da educação na escola, bem como o cumprimento dos objetivos 
pactuados em seu projeto político-pedagógico;

• diagnosticar e interpretar os problemas educacionais do município, 
da comunidade e da escola, em especial quanto aos aspectos da 
gestão dos espaços educativos específicos de seu exercício profis-
sional;
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• manusear aparelhos e equipamentos de tecnologia, colocando-os 
a serviço do ensino e das aprendizagens educativas e formativas; 

• investigar e refletir sobre o valor educativo das suas atividades no 
contexto escolar, para poder criar melhores e mais consistentes 
condições para realizá-las;

• transformar o saber fazer da vivência em prática educativa para a 
construção de outras relações sociais mais humanizadas.
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Perfil Específico do 
Técnico em Secretaria Escolar 

O perfil profissional do Técnico em Gestão Escolar é constituído por 
conhecimentos, saberes, princípios, valores e habilidades que o cre-
denciam como educador e gestor escolar. Espera-se, então, que esta 
formação profissional propicie as seguintes competências específicas:

a. conhecer os principais elementos, fundamentos e princípios de sua 
profissão;  

b. compreender as principais concepções de administração e como 
estas ressoam no planejamento educacional escolar; 

c. compreender e analisar as questões relativas aos meios e fins da 
educação, considerando processualmente o diagnóstico, a execu-
ção e a avaliação;

d. conhecer e vivenciar a ética e a transparência na educação pública;  

e. compreender a unidade escolar como parte de um complexo edu-
cacional ligado a redes e sistemas de ensino;

f. dominar os fundamentos da gestão curricular, gestão administrati-
va e gestão financeira da unidade escolar;

g. compreender e analisar, considerando os seus princípios e práticas, 
uma gestão escolar com componentes autoritários e uma gestão 
escolar com componentes democráticos;

h. compreender, analisar, elaborar, refletir e vivenciar o projeto político-
-pedagógico da escola;

i. compreender e contextualizar, na lei e na prática social, a educação 
escolar, o Estado e as políticas educacionais;
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j. compreender e analisar a legislação educacional nas Constituições, 
nas Leis de Diretrizes e Bases, no Plano Nacional de Educação e nos 
Conselhos de Educação;

k. dominar, analisar, refletir, fazer relações e mediações entre as nor-
mas emanadas dos conselhos de educação e o regimento escolar;

l. ler, compreender e produzir com autonomia, registros e escritas de 
documentos oficiais, relacionando-os com as práticas educacionais;  

m. conhecer os fundamentos da contabilidade pública nos aspectos 
relacionados com o financiamento da educação, contabilidade da 
escola e da rede escolar;

n. conhecer os fundamentos da administração de materiais, compre-
ender e fazer relações entre os equipamentos físicos, materiais pe-
dagógicos, educação e aprendizagem;

o. conhecer os fundamentos da estatística, compreender e fazer rela-
ções entre estatística e planejamento, estatística e avaliação, esta-
tística e gestão, estatística e financiamento da educação; e

p. compreender criticamente a avaliação institucional e os processos 
de avaliação dos estudantes, das escolas e das redes de ensino.
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Caro(a) estudante,

Estamos iniciando o estudo do caderno Trabalho Escolar e 
Teorias Administrativas. Dando continuidade aos estudos já 
realizados no Bloco I – Formação Pedagógica, neste primeiro 
caderno, você terá a oportunidade de aprofundar a discussão sobre 
diversos temas. Esse aprofundamento temático ocorrerá visando a 
ampliar sua compreensão sobre o processo de administração escolar 
situando, nesse processo, o seu trabalho, como secretário escolar. Po-
rém, antes de começar a discutir os conteúdos nele propostos, gosta-
ríamos de retomar com você algumas ideias que fizeram parte do seu 
percurso no curso até agora.

Nos estudos realizados nos vários cadernos que antecederam este, 
você teve a oportunidade de refletir sobre diversos temas que con-
tribuem para uma melhor compreensão da função social da escola. 
Nessa discussão, um dos pontos enfatizados foi a importância de sua 
atuação – como profissional de apoio escolar da educação básica, 
educador e cogestor do trabalho escolar – para o pleno alcance das 
finalidades da ação pedagógica, de forma democrática e participativa.

Em alguns casos, essa reflexão apoiou-se no debate da condição do 
funcionário da escola pública, como cidadão, educador profissional 
e cogestor dessa instituição; em outros, na discussão dos fundamen-
tos da prática educativa, como, por exemplo, aqueles de natureza 
psicológica, antropológica e histórica. Nesses dois casos, você teve a 
oportunidade de, na abordagem de temas relativos à formação peda-
gógica dos trabalhadores da educação, discutir a gestão da educação 
e da escola, numa visão democrática.

De forma geral, foram analisadas questões importantes que devem 
orientar sua formação e atuação visando a fortalecer a democracia e 
a qualidade da escola pública, bem como o estímulo ao desenvolvi-

Mensagem do professor-autor      
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mento de um trabalho autônomo, reflexivo e solidário. Foram muitas 
leituras que, apoiadas em sua experiência pessoal e profissional, con-
tribuíram para ampliar sua formação e, ao mesmo tempo, melhorar a 
educação pública como um todo.

Com o propósito de ampliar essa formação, o Bloco III – Formação 
Técnica é formado por dez cadernos, os quais, em seu conjunto, ob-
jetivam contribuir para ajudá-lo(a) a refletir sobre os diversos outros 
espaços de atuação na escola, além da docência, da educação e da 
formação, propósito maior do curso que você está realizando. Obser-
ve que a compreensão adequada desses variados espaços pode con-
correr para ampliar o entendimento sobre sua atuação como educa-
dor e cogestor do trabalho coletivo desenvolvido na escola.

Ao estudar os temas propostos neste caderno, você poderá por em 
prática vários dos seus conhecimentos já construídos em sua experiên-
cia como alguém que também é educador no contexto da escola. Em 
outros casos, construirá novos conhecimentos para apoiar seu trabalho 
cotidiano. Assim, você estará ampliando sua visão sobre a ação pe-
dagógica em benefício da própria aprendizagem dos alunos, objetivo 
maior da escola! Veja como é importante o seu esforço para alcançar 
os objetivos propostos no estudo deste material. Vá em frente e não 
desanime, pois você é capaz de contribuir para a melhoria da própria 
organização do trabalho pedagógico!

A seguir, apresentamos uma descrição bastante sintética da discussão 
proposta nesses cadernos, lembrando que um detalhamento maior 
você encontrará no caderno de orientações gerais do curso. Esse Blo-
co III é formando, então, por:

Quatro cadernos que tratarão de questões mais diretamente relacio-
nadas à administração educacional e escolar, ressaltando seus pres-
supostos teóricos e legais, bem como a relação que a escola mantém 
com a sociedade e as demais instâncias educacionais, como Gestão 
Democrática nos Sistemas e na Escola, Trabalho Escolar e Teorias Ad-
ministrativas; Legislação Escolar e Administração de Materiais; 

Quatro cadernos que abordarão conteúdos mais relacionados às vá-
rias atividades desempenhadas pela escola, como Informática Apli-
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cada à Educação; Estatística Aplicada à Educação; Noções de Direito 
Administrativo e do Trabalho; Contabilidade Pública; e

Dois outros cadernos que manterão uma proximidade entre si e, ao 
mesmo tempo, com o trabalho que você já vem desenvolvendo há 
algum tempo na secretaria da escola, os quais são Produção Textual 
na Educação Escolar, e Técnicas de Redação e Arquivo. 

É possível que, em função de sua experiência profissional, algumas 
questões levantadas neste conjunto de textos já sejam de seu conhe-
cimento. Caso isso se confirme, aproveite para aprofundar a reflexão 
a respeito dessas questões, relacionando-as à sua prática profissional. 
Afinal, teoria sólida, prática eficaz! Todavia, acreditamos que, mesmo 
isso ocorrendo, as discussões propostas poderão ampliar o seu olhar 
sobre o trabalho da escola como um todo e, consequentemente, so-
bre a sua atuação como funcionário(a) de uma secretaria escolar.

De uns anos para cá, a busca pela profissionalização dentro das or-
ganizações tem sido intensificada, de forma a torná-las mais articu-
ladas com as transformações do mundo atual. No caso da escola, 
essa profissionalização tem-se feito notar na busca da melhoria da 
formação de todos aqueles que participam do seu trabalho, como, 
por exemplo, você.

Diante de tantas transformações, a escola precisa refletir constante-
mente acerca de alguns conceitos, entre eles o de educação. Paralela-
mente, deve repensar-se, como organização, considerando o alcance 
do trabalho pedagógico que produz, o qual deve contar com a par-
ticipação de todos. Afinal, a escola tem o seu trabalho melhorado 
quando o sentido deste é compreendido e compartilhado por todos 
os membros que dela fazem parte.

A propósito: você já parou para refletir sobre o significado dos termos 
educação e organização? Será da discussão desses conceitos que nos 
ocuparemos nas duas primeiras unidades do caderno, visando melhor 
situá-lo(a) quanto à relação existente entre as teorias administrativas e 
o trabalho da escola como um todo. Começaremos refletindo sobre o 
conceito de educação, em diferentes abordagens. Vamos iniciar esse 
debate?
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Apresentação da Disciplina

Este é o primeiro caderno do Bloco III – Formação Técnica e, ao estudá-
-lo, você, funcionário ou funcionária de escola pública, terá a opor-
tunidade de aprofundar conhecimentos, com o objetivo de promover 
sua habilitação como Técnico em Gestão Escolar. 

A preocupação básica deste caderno é analisar diversas abordagens 
da prática administrativa nas organizações, focalizando em particular 
aquelas desenvolvidas na escola. É verdade que a escola, como qual-
quer outra organização, precisa ser administrada, visando a cumprir, 
da melhor maneira possível, sua função social. Todavia, também é ver-
dade que essa administração não deve ocorrer de forma igual àque-
la exercida em outras organizações, como, por exemplo, empresas e 
indústrias, devido à natureza e finalidade mais ampla do trabalho da 
escola, o qual consiste em contribuir para o processo formativo dos 
indivíduos, sistematizando, produzindo e veiculando um conhecimen-
to que tem origem nas relações sociais mais amplas. Nesse sentido, é 
preciso reconhecer que a escola realiza ações que lhe conferem gran-
de especificidade!

Por outro lado, é importante que a escola considere, no desenvolvi-
mento de suas atividades, elementos das diversas teorias administra-
tivas, extraindo de cada uma delas aspectos que possam ajudá-la a 
melhorar a organização do seu próprio trabalho. Veja que a análise de 
questões como essa pode ampliar sua percepção a respeito da função 
social da escola, bem como da contribuição do trabalho que você re-
aliza para a execução dessa função.

De maneira semelhante ao que você já vem estudando, também são 
apresentadas, ao longo da leitura do texto-base deste caderno, fotos, 
gravuras, indicações para pesquisar na internet e sugestões para apro-
fundar os temas abordados. São, ainda, sugeridas atividades de estudo 
cujo objetivo é levá-lo(a) a refletir sobre e colocar em prática, em seu 
próprio ambiente de trabalho, determinados conteúdos tratados em 
cada unidade. Particularmente, em relação a essas atividades, destaca-
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mos a importância de você realizá-las sempre articulando os conteúdos 
discutidos com suas experiências e vivências no ambiente escolar.

Lembramos isso porque acreditamos que, sem dúvida, seus conheci-
mentos prévios e sua experiência no trabalho da secretaria da escola 
serão muito úteis e relevantes para acrescentar novos elementos ao 
diálogo que pretendemos construir com você em todas as unidades a 
seguir. Lembre-se: é muito importante articular teoria e prática durante 
o estudo deste e dos demais cadernos do curso! Afinal, nossa vida é, 
simultaneamente, ação e reflexão! Esperamos, assim, poder ajudar na 
busca de novos caminhos para sua formação e atuação numa escola 
pública, que seja também democrática, participativa e preocupada, so-
bretudo, em construir uma educação com qualidade social para todos. 
Com certeza, este é o desejo daqueles que vêm, ao longo de nossa 
história, lutando com o objetivo de conquistar uma escola para todos!

Na conquista dessa escola, um fator de grande importância é a apren-
dizagem coletiva, aquela que acontece de maneira solidária, por meio 
de parcerias – um indivíduo apoiando o outro em seu aprendizado. É 
nesta perspectiva que este material pretende apoiá-lo(a) em seus estu-
dos! Para tanto, tente vê-lo como uma ponte entre você e quem o es-
creveu, no caso o autor. Sinta-se apoiado em sua trajetória de estudos. 
Imagine que estamos lado a lado compartilhando as ideias discutidas 
no texto. Lembre-se: estaremos continuamente dialogando!

De fato, este caderno é uma parte do seu curso, pois você terá acesso 
a outros recursos, como, por exemplo, o ambiente virtual que deverá 
acessar continuamente visando participar das atividades nele propos-
tas, bem como o apoio do(a) tutor(a) que acompanhará seus estudos. 
Todavia, o caderno é um ponto de partida fundamental para o seu 
aprendizado na disciplina.

Por último, ressaltamos que este caderno de estudo apresenta tanto 
temas relevantes à sua formação quanto outras atividades que visam 
ampliar a discussão e aplicação dos temas em sua profissão, como é o 
caso do “Saiba mais”. Outra atividade é o “Pratique”, que tem o obje-
tivo de ajudá-lo a aprofundar as discussões feitas no caderno, desen-
volvendo as atividades práticas nele propostas.
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Objetivo

Apoiando-se na leitura do texto-base e na realização das atividades 
propostas em cada uma das unidades, você ampliará seus conheci-
mentos com o propósito de analisar a escola como organização, con-
siderando as contribuições das principais teorias administrativas e sua 
especificidade como organização responsável pela sistematização do 
saber.

A partir desse objetivo mais amplo, esperamos que você reconheça a 
importância de a escola orientar o seu trabalho para a transformação 
social. Para tanto, é importante estabelecer uma relação crítica entre 
política, planejamento e legislação educacional, levando em conta as 
implicações dessa relação no contexto da escola, compreendida em 
sua totalidade.

Ementa

Concepções de educação e relação escola-sociedade. Grupo e organi-
zação: conceito, tipologia e características. Principais teorias adminis-
trativas: fundamentos conceituais e históricos da Administração. Po-
lítica, planejamento e legislação educacional: conceitos, relações e a 
questão dos meios e fins na educação. Planejamento escolar: diagnós-
tico, execução e avaliação. Ética e transparência no serviço público.
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Indicação de Ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Dicionário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 
utilizada no texto.

Em outras palavras: apresenta uma expressão de forma mais simples. 

Pratique: apresenta atividades em diferentes níveis de aprendizagem 
para que o estudante possa realizá-las e conferir o seu domínio do 
tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 
sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Post it: anotação lateral que tem a intenção de uma informação adi-
cional, lembrete ou reforço de algo já dito.
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Você já parou para pensar como várias questões presentes 

no trabalho desenvolvido na escola estão relacionadas à 

sociedade, vista em um sentido mais amplo? Já observou 

também como as ações que realiza na secretaria da escola 

estão associadas à maneira como as pessoas – você, seus 

colegas de trabalho, professores, gestores e a comunida-

de em geral – compreendem o que é educação?

É isso mesmo, caro(a) estudante, cada um de nós pode 

perceber a educação de uma maneira, pois, afinal, todos 

assumimos um papel educativo na escola, à medida que 

contribuímos para o alcance de um objetivo comum: o su-

cesso do aluno! Entretanto, devido à complexidade que 

possui, a educação tem sido estudada por um grande nú-

mero de teóricos, cuja preocupação tem sido, dentre ou-

tras, a de sistematizar a discussão do fenômeno educati-

vo, considerando que esse fenômeno ocorre na sociedade 

em geral, e que sua sistematização acontece na institui-

ção escolar. 

Assim, nesta unidade, analisaremos algumas concepções 

(ou visões) de educação, procurando extrair de cada uma 

delas seus principais fundamentos e ideias. Todavia, é im-

portante lembrar que, embora tenham surgido obedecen-

do a uma cronologia de tempo, essas concepções convi-

vem simultaneamente na sociedade, de maneira geral, e 

na escola, em particular, ainda que uma delas predomine 

sobre as outras, em determinados momentos da história.

Para a discussão dessas teorias, a unidade foi organizada 

em duas seções, a saber: 

•	 o discurso conservador do paradigma do consenso; e

•	 denúncias e propostas do paradigma do conflito.

Estudando os conteúdos abordados nessas duas seções e 

realizando as atividades propostas, esperamos que você 

seja capaz de: 
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•	 reconhecer elementos importantes da relação entre 

escola e sociedade; e 

•	 identificar as principais características das concepções 

de educação vinculadas ao paradigma do consenso e 

ao paradigma do conflito.

Em função da natureza dos temas abordados nesta pri-

meira unidade do Caderno, é importante que você procure 

estabelecer relações com os conteúdos discutidos nos ou-

tros cadernos do seu curso. Vamos em frente!

Como você já discutiu em outros cadernos deste curso, como, por 
exemplo, Educadores e Educandos: Tempos Históricos – Bloco 
II/Formação Pedagógica – a educação varia de um lugar para ou-
tro, de um tempo para outro e de uma instituição para outra. Essa 
necessidade existe, fundamentalmente, em função dos tipos de su-
jeitos que cada sociedade deseja formar e das condições concretas 
de cada realidade social.

Partindo dessa idéia, nesta primeira unidade, discutiremos diferentes 
concepções de educação que convivem tanto na sociedade quanto 
no interior da escola. A compreensão desse tema é importante, so-
bretudo, para um entendimento mais amplo das várias formas como 
a educação é concebida como prática social e de sua relação com os 
conceitos de organização e teorias administrativas, temas abordados 
nas Unidades 2 e 3, respectivamente.

Em sua experiência de vida e profissional, você já parou 
para pensar como a escola lida com diferentes visões de 

mundo presentes na realidade social, embora uma
ou outra predomine sobre as demais?
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Ao iniciar esta unidade, você pode estar-se perguntando: por onde co-
meçar a discussão sobre o conceito de educação? Veja: essa reflexão 
implica, antes de tudo, pensar a relação escola versus sociedade. Sabe 
por quê? Porque as diferentes concepções de educação não se encer-
ram em si mesmas, mas decorrem de determinadas visões de homem, 
de mundo e de sociedade, como você teve a oportunidade de estudar 
no Caderno Educação, Sociedade e Trabalho: Abordagem Socio-
lógica da Educação. Aqui, buscaremos aprofundar esta reflexão. O 
ponto de partida é a reflexão sobre o sentido que a educação assume 
para os sujeitos em seu contexto social. Observe como Carlos Rodri-
gues Brandão, por meio da transcrição do extrato de uma carta de 
índios, chama nossa atenção para essa questão:

[...] Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem 

para nós e agradecemos de todo o coração.

Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm con-

cepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofen-

didos ao saber que a vossa idéia de educação não é a mesma que a nossa.

[...] Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do 

Norte e apreenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam 

para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e 

incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o ve-

ado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua 

muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como 

guerreiros, como caçadores ou conselheiros. 

Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não 

possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos 

nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, 

que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos, deles, homens.” 

(BRANDÃO, 1996, p. 8).
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Que bela lição do que é educação, não? As ideias contidas no trecho 
apresentado nos mostram que cada grupo atribui um sentido à edu-
cação, porque possui uma concepção própria do fenômeno educativo. 
Em diferentes épocas, os povos adotam variadas formas de educação, 
valorizam diferentes métodos de ensino e definem variadas funções 
para a escola. Afinal, a educação sempre ocorre com sujeitos que, 
como você, são dotados de historicidade. Por isso, a escola precisa 
construir sua própria história, a partir da ação conjunta dos seus atores.

Ao longo do tempo, a educação tem sido objeto de muita discussão, 
motivo pelo qual foram surgindo diversas teorias para explicá-la. To-
davia, aqui o nosso interesse é analisar apenas algumas das principais 
concepções de educação, as quais, em linhas gerais, estão vinculadas 
a dois grandes paradigmas: o paradigma do consenso e o para-
digma do conflito

Mas, o que é um paradigma? O teórico Thomas Kuhn (1996) nos 
ajuda a pensar a respeito desse conceito. Para ele, os paradigmas são 
“as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante 
algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 
comunidade de praticantes de uma ciência” (p. 13).

Considerando sua experiência profissional, cite por que é im-
portante conhecer diferentes concepções de educação. Apre-
sente, no mínimo, três justificativas.

1.1 O Discurso Conservador do Paradigma  
      do Consenso
Como enfatizamos, anteriormente, as concepções de educação são 
decorrentes de determinadas visões de homem, mundo e sociedade. 
Por isso, iniciaremos nossa discussão sobre o que é educação exata-
mente por esses conceitos.

Registre em uma folha de papel o que você entende por educa-
ção. Após a leitura desta unidade, retorne ao que você redigiu 
e veja de qual concepção de educação estudada o seu conceito 
se aproxima. Por último, discuta os resultados disso com o seu tutor.

Um paradigma 
representa uma 
estrutura de pensamento 
para a explicação e 
compreensão de certos 
aspectos da realidade. 
Em função disso, o 
surgimento de um novo 
paradigma resulta de um 
processo evolutivo que 
envolve uma  análise 
da realidade presente 
e a busca de novas 
alternativas para os 
problemas existentes.
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Dentre as várias teorias que explicam o fenômeno educativo, destaca-
-se aquela vinculada ao funcionalismo. Vejamos, então, como o fun-
cionalismo encara a sociedade.

Mostrando-se conservador, o funcionalismo percebe a sociedade 
como similar a um organismo vivo, composto de várias partes inter-
dependentes que, desempenhando funções específicas, devem aju-
dar na manutenção do equilíbrio social. Nesse sentido, a sociedade é 
preservada à medida que a harmonia reina entre os indivíduos, sendo 
as diferenças sociais percebidas como decorrências naturais das carac-
terísticas pessoais desses mesmos indivíduos.

O funcionalismo defende a necessidade da ordem social, bem como 
a reprodução das regras sociais pelos indivíduos, a fim de a sociedade 
perpetuar-se. Veja que, nessa lógica, vêm, em primeiro lugar, as estru-
turas sociais e não o indivíduo.

O funcionalismo é uma tendência que ressalta a função dos ele-
mentos culturais em detrimento de sua forma. Essa perspectiva 
teórica considera que a todo elemento cultural deve ser atribuí-
da uma função e que a estrutura existe em si mesmo, como um 
todo funcional.

A partir dessa visão de sociedade e de homem, como o funcionalis-
mo encara a educação? Podemos dizer que, nessa visão, a educação 
é concebida como fator de equalização social. Vinculada ao pa-
radigma do consenso, essa concepção ganhou força nas primeiras 
décadas do século XX, vendo a educação escolar como “salvadora” 
de todos os problemas da sociedade, sejam eles sociais, políticos ou 
econômicos.

É possível a escola ser a redentora dos problemas 
presentes na sociedade?

Um dos principais representantes dessa forma de pensar é Émile 
Durkheim (1858-1917). Para esse teórico, a educação, em princípio, 
pode até ser estabelecida pelo indivíduo ou grupo de indivíduos, a 
partir de seus interesses ou habilidades. Porém, ela só alcançará seus 
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objetivos plenos se for realizada de acordo com os interesses que a 
sociedade estabelece como condições necessárias à sua própria ma-
nutenção (DURKHEIM, 1975).

Émile Durkheim (1858-1917)

Durkheim nasceu em Epinal, na Alsácia, descendente de uma família de rabinos. Realizou estu-

dos filosóficos na Escola Normal Superior, de  Paris (França) e na Alemanha. Esse teórico acredi-

tava ser a ciência o modelo de pensamento ideal, rigoroso e eficaz, capaz de levar à definição 

de uma moral com base científica.

Considerando o homem como resultado do coletivo, o referido autor 
defende que a educação deve-se resumir à ação que as gerações mais 
velhas (adultas) exercem sobre as gerações mais novas, visando à in-
corporação, por parte destas, de determinados estados físicos, intelec-
tuais e morais necessários à reprodução da própria sociedade.

Na visão funcionalista, a educação é reduzida a um mecanismo adap-
tativo do homem à sociedade, restringindo-se à mera transmissão 
de conhecimentos, fazendo com que tradições e regras sociais sejam 
defendidas, por exemplo, pela escola, com o objetivo de manter o 
equilíbrio social.

Também inserido na visão funcionalista encontra-se Karl Mannheim 
(1893-1947) que, defendendo a necessidade de técnicas sociais para 
o planejamento de uma sociedade democrática, vê a educação como 
uma dessas principais técnicas. Para ele, a educação escolar é ele-
mento-chave para o progresso social, devendo preparar o indivíduo 
para viver numa sociedade que seja o resultado de um planejamento 
democrático e racional.

Mannheim foi um 
sociólogo alemão de 
origem húngara, tendo 
desenvolvido muitos 
estudos de filosofia e 
sociologia. Foi brilhante 
professor de Sociologia 
em Frankfurt (Alemanha) 
a partir de 1930. Em 
1933, com a ascensão 
do nazismo, Mannheim 
deixou a Alemanha para 
tornar-se professor em 
Londres (Inglaterra). 
Mannheim concebe as 
técnicas sociais como 
todo e qualquer método 
que possa influenciar 
na conduta do homem, 
visando levá-lo a 
adaptar-se às normas 
e aos padrões de 
interação e organização 
social vigentes 
(MANNHEIN, 1972).
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Para esse autor, a racionalidade humana deve ser usada para assegu-
rar a harmonia social. Todavia, a capacidade de utilizar a racionalidade 
não estaria em todos os homens; apenas alguns teriam o conhecimen-
to e a competência para planejar a sociedade democrática.

Mas, com diz o poeta Cazuza, “o tempo não para ”, não é verdade? 
As transformações políticas, econômicas e sociais pelas quais passou 
o mundo nas duas primeiras décadas do século XX fizeram com que 
a educação fosse pensada e vivida de forma diferente.  As novas pers-
pectivas apresentadas, principalmente em função da 1ª Grande Guer-
ra Mundial (1914-1918), repercutiram intensamente nos vários seto-
res da vida social.  O contexto era de “uma civilização em mudança”, 
um mundo de grandes mudanças sociais. 

Participe de um conselho de classe em sua escola e procure 
identificar que concepção(ões) de educação está (estão) pre-
sentes na discussão realizada nesse conselho. Para tanto, du-

rante o conselho procure observar como os professores, alunos, coor-
denadores, gestores ou pais (caso estes estejam presentes) encaram o 
fenômeno educacional em suas falas e ações.

Surge, assim, outra concepção educacional, a Escola Nova que, pro-
pondo uma pedagogia ativa, terá no americano John Dewey (1859-
1952) seu representante máximo. Esse autor parte do princípio de que 
“educação não é preparação para a vida, mas é a própria vida”. Para 
ele, o indivíduo se educa através do processo ativo de construção e 
reconstrução da experiência, o que caracterizaria a educação como 
um processo fundamentalmente social (DEWEY, 1967).

Em geral, na visão escolanovista, a democracia é percebida, primeira-
mente, no âmbito da escola e não no contexto das relações sociais, o 
que leva os seus defensores a não discutirem a divisão e a luta de clas-
ses em sua maneira de conceber a educação.  Dentre seus princípios 
orientadores, destacam-se:

• educação que equilibre as necessidades individuais com o meio 
através de experiências que satisfaçam, ao mesmo tempo, os inte-
resses do aluno e as exigências sociais;

John Dewey (1859-1952)

Para saber mais sobre as 
contribuições de Mannheim 

para a discussão do conceito 
de educação acesse http://

pt.wikipedia.org/wiki/Karl_
Mannheim
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• valorização da criança e respeito à sua liberdade, iniciativa e inte-
resses. O que importa é a atividade que vale por si mesma e não 
pelos resultados e práticas sociais que produz;

• ênfase na metodologia, deixando em segundo plano o conteúdo, 
de forma que este último pouco importa: qualquer um serve, des-
de que leve o aluno a aprender a aprender; e

• bases científicas na educação, levando à defesa da incorporação do 
desenvolvimento tecnológico-científico ao ato educativo (DEWEY, 
1967).

A participação é um dos elementos constitutivos da democra-
cia. Então, até que ponto é democrática uma sociedade plane-

jada apenas por alguns, para ser vivida por todos?

No início da década de 1960, o pensamento conservador na educação 
assume uma nova roupagem, por meio dos programas de educação 
compensatória. Partindo da idéia da deficiência cultural, segundo a 
qual o aluno das classes trabalhadoras é portador de déficits socio-
culturais, a educação compensatória não questiona se as diferenças 
sociais decorrem das características dos sujeitos ou se são resultados 
diretos da divisão social do trabalho.

Em linhas gerais, a educação compensatória veicula o discurso da ne-
cessidade de a escola compensar as deficiências resultantes do am-
biente pobre em que vivem as crianças da classe trabalhadora. Assim, 
defende o papel da educação como agente equalizador das desigual-
dades sociais, de deficiências que vão desde questões de saúde, nutri-
ção e familiares até outras de natureza emotiva, cognitiva e linguística.
Como podemos ver, até aqui, em maior ou menor grau, as concep-
ções educacionais discutidas mantêm sua filiação ao paradigma do 
consenso.

A divisão social do trabalho 
corresponde à diferenciação 
e distribuição de atividades 
entre indivíduos e/ou grupos de 
indivíduos da mesma sociedade. 
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Você acredita que, de fato, a escola deve assumir e
possuir o poder de compensar as desigualdades sociais

dos indivíduos que a ela têm acesso?

Monte um quadro comparativo das várias concepções de  edu-
cação  discutidas  até  aqui. Identifique os pontos comuns entre 
elas. Em seguida, justifique em que medida todas elas relacio-

nam a educação à  reprodução  das  condições  sociais vigentes. Depois, 
discuta o quadro com o(a) tutor(a) e com seus colegas de curso.

Todavia, nenhuma visão de mundo é absoluta, nem existe sozinha 
em um momento da história; sempre há outras que se manifestam, 
de forma  conflitante. Por isso, é importante buscar outras formas de 
perceber a educação na sociedade e na escola, espaço no qual você 
desempenha o seu trabalho. Vejamos, então, outras possibilidades de 
se conceber o fenômeno educativo. 

1.2 Denúncias e Propostas do Paradigma  
      do Conflito
Opondo-se ao modelo discutido anteriormente, o paradigma do con-
flito entende que toda sociedade possui contradições internas fortes 
o suficiente para levar à sua própria superação. Nesse sentido, os 
conflitos são vistos como necessários à organização social, pois eles 
estão presentes nas relações que os homens estabelecem entre si, no 
mundo social.

Essa forma de perceber a sociedade tem como base o marxismo e 
adota o homem como o centro do mundo e como processo de suas 
ações. Considerando que os humanos participam de determinadas re-
lações sociais, defende que o mundo social deve ser compreendido a 
partir de seus condicionantes histórico-econômicos e da divisão e luta 
de classe. Este nível de percepção da realidade social influencia todas 
as concepções educacionais do paradigma do conflito. Abordare-
mos aqui duas dessas grandes concepções.

O marxismo é um 
conjunto de doutrinas 

sociais e filosóficas cuja 
origem está relacionada 

ao pensamento de 
Karl Marx. Embora 

possua diversas 
vertentes, como sistema 

ideológico o marxismo 
critica radicalmente o 
capitalismo e defende 

a emancipação dos 
homens numa sociedade 

sem classes.  (MARX, 
1970).

Karl Marx (1818-1883)
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a. Educação como Fator de Reprodução Cultural

Um grupo das teorias educacionais marxistas é denominado de crí-
tico-reprodutivista e, em geral, percebe a educação como fator de 
reprodução cultural. Dessas teorias, uma das mais debatidas é a de 
Louis Althusser (1918-1990), para quem o trabalho da escola é es-
colher um saber único e passá-lo a indivíduos concebidos isolados de 
suas condições de classe. Para esse autor, como poderoso Aparelho 
Ideológico do Estado/AIE, a escola veicula a ideologia burguesa e a 
impõe à classe trabalhadora, negando-lhe quaisquer possibilidades de 
expressar sua própria visão de mundo (ALTHUSSER, 1985).

Para Althusser (1985), a ideologia se materializa na sociedade por 
meio dos Aparelhos Ideológicos de Estado/IES, os quais funcionam 
como aparelhos de reprodução e alienação ideológica da classe 
dominante do poder de Estado. Diversos são esses AIE: religioso 
(sistema das diferentes igrejas); escolar (sistema de diferentes es-
colas públicas e particulares); familiar; jurídico; político (diferentes 
partidos); sindical; da informação (imprensa, rádio, TV); cultural 
(Letras, Belas Artes, Desportos etc.). Ainda de acordo com o mes-
mo autor, há uma diferença entre o Aparelho Repressivo de Estado 
e o Aparelho Ideológico de Estado: o primeiro funciona primeira-
mente pela violência e secundariamente pela ideologia enquanto 
o segundo age de forma inversa.

De forma semelhante, pensam outros teóricos, como Pierre Bourdieu 
(1930-2002) e Jean-Claude Passeron para quem a escola age pela vio-
lência simbólica. Para eles, a violência simbólica da educação manifes-
ta-se quando a escola leva o aluno a destruir sua visão de mundo para 
assumir a da classe dominante, levando-o a responsabilizar-se pelas 
consequências desse processo. Em função disso, os padrões culturais, 
estéticos e artísticos valorizados e privilegiados são os daqueles grupos 
privilegiados na sociedade. Observe, caro (a) cursista, que esses auto-
res conseguem identificar a contradição básica do funcionamento da 
escola na sociedade capitalista: favorecer os já favorecidos e excluir os 
já excluídos (BOURDIEU & PASSERON, 1975).

Outra abordagem crítico-reprodutivista é a expressa por Baudelot e 
Roger Establet, para os quais a principal função da escola capitalista 
é inculcar a ideologia burguesa na classe trabalhadora, contribuindo, 

Louis Althusser 
(1918-1990)

Pierre Bourdieu 
(1930-2002)
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assim, para a reprodução das desigualdades sociais. Esses autores ad-
mitem que os alunos trabalhadores têm uma ideologia própria, mas 
entendem também que, ao ingressar na escola, esses alunos têm des-
truída sua visão de mundo. Tal processo se desenvolve à medida que 
a escola procura torná-los submissos e sem forças significativas para 
manifestarem-se e fazer valer sua ideologia de classe (BAUDELOT & 
ESTABLET, 1971).

A forma com que esse grupo de visões teóricas encara a ação 
educativa tem provocado, nas últimas décadas, muitas críticas 
por se mostrarem, por exemplo:

reducionistas, à medida que apresentam o fator econômico 
como determinante das outras dimensões da vida social;

próximas ao funcionalismo por defenderem total  passividade 
dos sujeitos sociais;

pessimistas e derrotistas, por não levarem em conta o caráter 
político das ações dos indivíduos visando a processos de trans-
formação social;e

imprecisas na análise da realidade social, por não conseguirem 
captar o funcionamento contraditório dessa realidade.

b. Educação como Fator de Resistência e Transformação Social

As limitações das teorias crítico-reprodu-
tivistas levaram à necessidade de ela-
boração de outra abordagem mais 
recente do paradigma do conflito. 
Essa nova abordagem trabalha com 
a ideia da resistência, elemento des-
considerado pelas teorias da repro-
dução cultural, discutidas anterior-
mente. Henry Giroux é um dos mais 
importantes representantes desta 

teoria crítica em educação, que 
apresenta certa esperança eman-
cipatória do trabalho da escola. 
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Quanto à relação escola-sociedade, essa teoria inspira-se no pensa-
mento de Antonio Gramsci (1891-1937), teórico segundo o qual 
todos os homens são intelectuais embora, devido às condições ma-
teriais e ideológicas da organização da cultura, só alguns efetivamen-
te desempenhem essa função. Para ele, não há nenhuma atividade 
humana totalmente desprovida do elemento intelectual. Sem dúvida, 
é extremamente importante perceber essa relação entre o pensar e o 
fazer na ação humana, pois, afinal, todos somos, ao mesmo tempo, 
homo faber e o homo sapiens. Veja  como Gramsci nos ajuda a enten-
der esta relação:                                                                           

Em linhas gerais, a teoria da resistência parte do princípio de 
que o processo de reprodução cultural nunca é total, existindo 
sempre germes de resistência nas práticas escolares dos grupos.

Releia a citação apresentada anteriormente e liste, no mínimo, 
três (3) atividades da secretaria escolar para cuja realização, 
no cotidiano da escola, você precisa garantir a relação teoria 
e prática. Depois, troque idéias com o tutor(a) e seus colegas do curso 
a respeito dessa relação nas atividades levantadas. Por último, registre 
os resultados dessa discussão em seu Memorial.

Como você sabe, é o conhecimento que possibilita distinguir a re-
alidade social, pondo em perigo as verdades até então tidas como 
absolutas e inquestionáveis. Veja, então, que a educação pode ser 
considerada como fator de transformação social, já que uma classe 
social só pode impor-se sobre outra fazendo valer sua visão de mundo 
e seus interesses. Nesse contexto, é que a prática educativa assume 
um caráter politizador, capaz de ajudar a rever o caráter classista que 
se tem manifestado, historicamente, na função da escola.

Na relação escola versus sociedade, ocorrem processos de 
desgaste e renovação das concepções de educação. Assim, é 
possível encontrarem-se elementos repetitivos de um lado e 

inovadores do outro, conforme você já deve ter 
verificado em sua atuação profissional.

Esperamos que a discussão realizada ao longo desta unidade, sobre a 
relação escola versus sociedade, tenha servido para ajudar a perceber 
a escola como um espaço educativo no qual convivem diferentes con-

Antonio Gramsci
(1891-1937)

Para aprofundar a discussão 
sobre a concepção de educação 
como fator de transformação 
social acesse o site do Instituto 
Paulo Freire: http://www.
paulofreire.org 
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cepções de educação. Essas concepções são expressas pelos diversos 
atores que, como você, participam e contribuem para a realização do 
trabalho escolar.

Para encerrar esta unidade, reiteramos a idéia de que tais concepções 
decorrem de certas visões de homem, mundo e sociedade. Portanto, 
devemos compreendê-las considerando o momento histórico em que 
cada uma delas é elaborada, difundida e transformada dentro das 
organizações sociais. Mas, o que são as organizações? Analisaremos 
esse conceito na próxima unidade, partindo do elemento que o cons-
titui: o grupo.

Localize no Projeto Político-Pedagógico (também chamado de 
Proposta Pedagógica) de sua escola a concepção de educação 
expressa no documento. Feito isso, comente, em um ou dois 

parágrafos, essa concepção. Depois, discuta com seu tutor e colegas de 
curso a concepção identificada por você, indicando pontos de aproxi-
mação e/ou distanciamentos entre ela e as demais levantadas pelo gru-
po. Por último, registre os resultados dessa atividade em seu Relatório 
de Prática Profissional Supervisionada.

RESUMO
Nesta unidade, discutimos a relação escola e sociedade, bem como 

as conexões existentes entre a organização social mais ampla e o 

trabalho realizado pela instituição escolar. 

As concepções de educação são diversas, porém podem ser agrupa-

das em dois grandes blocos – aquelas vinculadas ao paradigma do 

consenso e outras ao paradigma do conflito.

No primeiro bloco, identificamos: (i) concepção de educação como 

fator de equalização social, segundo a qual a escola é a redentora da 

sociedade, mostrando-se capaz de eliminar as desigualdades sociais; 

(ii) programas de educação compensatória, para os quais a escola 

deve assumir um papel de compensação das deficiências originadas 

no meio social do indivíduo. 



Rede e-Tec Brasil

Unidade 1 - Concepções de Educação: a Relação Escola-Sociedade como Ponto de Partida e 

de Chegada 39

No segundo bloco, analisamos: (i) educação como fator de reprodu-

ção cultural, cujos defensores afirmam ter a educação escolar, em 

uma sociedade capitalista, a função de reproduzir essa mesma so-

ciedade e, portanto, as desigualdades nela geradas; (ii) educação 

como fator de resistência e transformação social, segundo a qual, 

ao mesmo tempo que a educação reproduz a sociedade, ela também 

apresenta possibilidades de transformação das estruturas sociais. 

Caro(a) estudante, na próxima unidade, analisaremos as 

organizações como característica marcante da sociedade 

contemporânea e como a escola, espaço social onde você 

atua, assume um lugar especial no mundo das organiza-

ções, devido ao trabalho que realiza: a sistematização do 

conhecimento. Até lá!





Unidade 2

As Organizações 
como Característica 
Fundamental 
da Sociedade 
Moderna
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Como vimos na unidade anterior, as concepções de educa-

ção têm origem nas visões de mundo, homem e sociedade. 

Em decorrência disso, algumas delas enfatizam o caráter 

conservador do ato educativo e outras, numa perspectiva 

contrária, seu caráter transformador. 

Esperamos que essa discussão o(a) tenha ajudado a iden-

tificar, na escola onde atua, a concepção educacional que 

se vem destacando em relação às demais. Afinal, como  

cogestor dessa organização educativa, é fundamental 

você ter clareza dessa questão para que, juntamente com 

os demais grupos da escola, oriente o trabalho pedagógi-

co para a mudança.

Partindo dessa ideia mais geral, caro(a) estudante, discu-

tiremos nesta unidade a marca distintiva que as organi-

zações têm assumido no mundo contemporâneo. Pare e 

pense: na atualidade todos os indivíduos, inclusive você, 

estão envolvidos e participam de um grande número de 

organizações, ao mesmo tempo.  A escola é uma delas! 

Para melhor compreender a discussão proposta, dividimos 

esta unidade em um número maior de seções do que a 

primeira.  Veja quais são essas seções: 

•	 O Surgimento das Organizações no Mundo Moderno 

e o Papel dos Grupos

•	 Uma Primeira Aproximação do Conceito de Organização

•	 Classificação das Organizações

•	 Níveis de Participação dentro das Organizações

•	 Mas, por que a Escola É Diferente das Demais Organi-

zações Sociais?

O estudo dos temas dessas seções poderá ajudá-lo(a) a 

perceber que a escola somente concretiza o trabalho dela 

contando com a participação dos diversos grupos que a 

compõem. É da união de forças, inclusive da resultante do 
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seu trabalho na secretaria da escola, que essa organiza-

ção conseguirá desempenhar um papel de grande impor-

tância no mundo moderno: formar indivíduos numa visão 

crítica, democrática e emancipatória. 

Após realizar o estudo dos temas abordados nas cinco se-

ções apresentadas, esperamos que você alcance os seguin-

tes objetivos: 

reconhecer as organizações como marca distintiva do 

mundo contemporâneo, sua classificação e os níveis de 

participação dos indivíduos em seu interior; e

caracterizar a escola como uma organização diferenciada 

das demais na sociedade contemporânea, em decorrência 

da especificidade de sua atuação. 

Bom estudo!

2.1 O Surgimento das Organizações no  
      Mundo Moderno e o Papel dos Grupos
Mas o que podemos entender por organização, no contexto da so-
ciedade moderna? Será da discussão desse conceito que nos ocupa-
remos a seguir.

O homem é um ser social e, portanto, tem necessidade de socializar-
-se. Além disso, possui suas limitações e, para garantir o cumprimento 
dos seus objetivos em sociedade, é levado a cooperar com seus pa-
res. Dessa interação entre os homens surgem as organizações. Porém, 
para compreendermos melhor esse processo é importante discutir, 
primeiro, o conceito de grupo, pois este é o elemento básico da or-
ganização. Inicialmente, é importante destacar que o grupo constitui 
a estrutura mais elementar do mundo social. Porém, nenhum grupo 
nasce pronto, mas é construído, sendo essencial para o processo de 
aprendizagem, para a convivência e para as relações, como você es-
tudou no Caderno Relações Interpessoais – Abordagem Psicológica, 
Bloco I – Formação Pedagógica.  
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Na sociedade há dois tipos de grupos: primários e secundários. 
Os grupos primários, como, por exemplo, a família, possuem 
maior grau de interação, intimidade e coesão. Esse tipo de gru-
po requer mais tempo para desenvolver graus de interação e 
sentimentos comuns aos seus membros. Por sua vez, os grupos 
secundários mostram-se menos coesos, menos íntimos, mais 
formais e com normas de convivência mais explícitas. Esses 
grupos, como, por exemplo, aqueles formados por pessoas que 
assistem a uma sessão de cinema, revelam dificuldades de se 
sustentar por um longo período de tempo.

No interior desses grupos, há uma relação diferenciada de po-
der. Assim, quanto mais primário for um grupo, maior é a sua 
força sobre o indivíduo. Em outra direção, os membros dos 
grupos secundários moldam as condutas do indivíduo, embora 
persista a influência dos membros dos grupos primários. 

Dentro das organizações, os grupos convivem e constroem determi-
nadas relações que dão, de certa forma, sustentação a essas mesmas 
organizações. Por isso, a estruturação dos grupos é um elemento fun-
damental para o surgimento e evolução das organizações.

Como surgiram as organizações no mundo moderno? Com efeito, a 
resposta a esta pergunta não é simples e nem pode ser apresentada 
sem situá-la em relação à própria evolução humana. Assim, é impor-
tante compreender como as organizações apareceram e em função de 
que necessidades humanas. Isso é importante, entre outros motivos, 
para ajudar a compreender os momentos históricos que influenciaram 
o surgimento das principais teorias administrativas, que serão discuti-
das na Unidade 3.
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Você já se perguntou como surgiram as organizações, por 
exemplo, aquelas de natureza educacional?

Em tempos remotos, os homens viviam em bandos, os quais podem 
ser considerados como o primeiro estágio da evolução política da vida 
humana. Nesse momento da História, havia uma organização mínima 
entre os humanos, valendo a “lei do mais forte sobre o mais fraco”. 
Portanto, nesse contexto, o poder estava bastante associado à própria 
força física dos indivíduos, aspecto que determinava, em grande par-
te, a forma como eles viviam no coletivo.

Em um momento posterior dessa evolução, os homens já viviam em 
tribos ordenadas a partir de referências de parentesco, sexo e idade. 
Todavia, ainda não se organizavam em uma comunidade estruturada 
social e economicamente, nem conseguiam exercer um poder coerci-
tivo sobre os indivíduos, pois todos decidiam tudo ao mesmo tempo. 
Você pode imaginar como isso gerava, frequentemente, a desunião 
entre os homens?

Você sabia que, antes de chegar à espécie atual, 
o homo sapiens, o homem passou por uma série

de transformações, inclusive físicas?

Na Pré-História – período compreendido entre o aparecimento do ho-
mem sobre a Terra há, aproximadamente, 2 milhões de anos, e o da 
escrita, por volta do ano 4.000 a. C. – surgiram comunidades huma-
nas formadas por grupos que viviam da coleta de alimentos e da caça. 
Como você estudou no Caderno Informática Básica, a Pré-História 
pode ser dividida em três períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos 
Metais. Lembra-se disso?
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Depois, os povos começaram a cultivar a terra e cuidar de rebanhos, 
vivendo como agricultores e pastores. Considerando esse novo está-
gio de evolução humana, estima-se que os homens começaram a fixar 
residência há cerca de 10.000 a 12.000 anos.

Na Antiguidade Clássica – longo período da História da Europa que se 
estende aproximadamente do século VIII a. C., até a queda do Império 
Romano do ocidente no século V d. C. (476) –, os humanos come-
çaram a perceber que só o estado poderia lhes dar proteção para a 
realização de seus ideais políticos, éticos e morais. Como você sabe, 
nesse período da História da humanidade as duas civilizações mais 
marcantes foram a Grega e a Romana.

Já na Idade Média (476-1.453 d.C.), a característica predominante do 
pensamento humano era a religiosidade. Isso levou as teorias políticas 
da época a explicarem a ordem social estabelecida a partir da ideia de 
que todo o poder vinha de Deus e não dos homens.

Porém, à medida que a humanidade foi evoluindo, intensificaram-se 
as formulações teóricas sobre o estado, cuja estruturação deu-se entre 
os séculos XIII e XVIII, na Europa. Particularmente, neste último – cha-
mado “século das luzes” – o estado caracterizou-se como poderoso, 
absoluto e soberano, como você estudou no Caderno Educação, So-
ciedade e Trabalho: Abordagem Sociológica da Educação, Bloco 
I – Formação Pedagógica.

A complexidade das relações entre os homens ocorre, de forma bas-
tante acentuada, nas primeiras décadas do século XVIII. Porém, antes 
da Revolução Industrial, cujo início se deu na segunda metade do 
referido século, na Inglaterra, as práticas administrativas nas organi-

Etimologicamente, o 
vocábulo estado tem 

sua origem no latim 
status, que significa estar 

firme, aparecendo pela 
primeira vez na obra O 

Príncipe, escrita em 1513, 
por Maquiavel (1469-

1513), um dos primeiros 
pensadores a se dedicar 

ao estudo sistemático 
do estado. As primeiras 

análises a respeito do 
estado surgem, de forma 

mais sistemática, ainda na 
Antiguidade nos escritos 

dos filósofos gregos 
Platão, Aristóteles e do 
filósofo romano Cícero. 

Porém, o estado, com 
sua organização política, 
jurídica e sua finalidade 
repressiva e ideológica, 

é algo criado no mundo 
moderno, visto que, em 

momentos anteriores da 
história da humanidade, 

a fragilidade nas relações 
políticas não permitia 

que tal concepção 
fosse elaborada. Nessa 

perspectiva, deve-se 
considerar que, somente 

no final da Idade Média e 
início da Idade Moderna 

(1789 em diante), 
ocorrem mudanças nas 
condições históricas do 

mundo europeu, as quais 
passaram a exigir uma 
forma de organização 

política como a do estado.
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zações possuíam outras características daquelas que assumem a partir 
do século XIX.

Nessa época, em que cresceu substancialmente o número de organi-
zações industriais, a realidade mostrou aos proprietários das fábricas, 
que cada vez mais eram criadas, que isolados eles não conseguiriam 
conduzir, nem controlar todo o trabalho produtivo de seus próprios 
estabelecimentos. Na verdade, essa dificuldade poderia comprometer 
inclusive o próprio lucro. Todavia, mesmo enfrentando essa dificulda-
de, o mundo ainda não contava com teorias sistematizadas sobre o 
ato de administrar.

É importante ressaltar, caro(a) cursista, que, a partir do momento em 
que a sociedade se mostrou mais complexa, ela foi sentindo necessi-
dade de procurar outras formas de os seus membros viverem. Nesse 
momento histórico, os homens já mostravam a necessidade de desen-
volver processos visando à administração dos recursos e das relações 
criadas pelos grupos formados por eles.

Com o acelerado crescimento industrial no século XIX, o mundo pas-
sou a sentir necessidade de conhecimentos mais aprofundados sobre 
como administrar as empresas, indústrias e fábricas, que continuavam 
a surgir. Tempos depois, são construídas as teorias que fortaleceram 
as principais características das organizações da sociedade industrial, 
as quais serão discutidas na próxima unidade. Veja, então, que as or-
ganizações surgem no contexto da Revolução Industrial do século XIX 
quando as relações econômicas, sociais e culturais entre os indivíduos 
mostraram-se acentuadamente complexas. 

As muitas transformações verificadas no mundo no último sé-
culo, particularmente aquelas relacionadas à tecnologia, fize-
ram com que as organizações, como, por exemplo, as escolares, 
também sentissem a necessidade de procurar acompanhar es-
sas mudanças.

Faça um resumo das principais ideias abordadas neste primeiro 
item da unidade. Caso prefira, traduza suas ideias por meio de 
desenhos. Analise-os com o tutor.

A Revolução Industrial 
teve início na segunda 
metade do século 
XVIII, na Inglaterra, 
com a mecanização 
dos sistemas de 
produção. Antes da 
industrialização, a tribo, 
a Igreja, o Exército e o 
Estado correspondiam 
às organizações básicas 
mais frequentemente 
observadas na 
sociedade.
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2.2 Uma Primeira Aproximação do Conceito 
      de Organização
Como você sabe, o mundo contemporâneo caracteriza-se por um pe-
ríodo de grandes e rápidas transformações em todas as áreas da vida 
humana. Nesse cenário, as organizações surgiram com o objetivo de 
contribuir para que os indivíduos buscassem soluções coletivas para os 
seus problemas, percebendo que, dessa forma, sua força poderia ser 
maior para resolvê-los. Lembre-se do que acabamos de discutir sobre 
a crescente complexidade na evolução humana!

Mas, a partir da evolução histórica que propiciou o seu surgimento, 
como podemos definir organização? Antes de responder a essa per-
gunta, que tal pensar sobre o que significa organizar? Recorrendo 
a um dicionário, verifica-se que organizar possui diversos sentidos, 
como, por exemplo, tornar apto para a vida, estabelecer as bases, 
formar, dispor para funcionar, arranjar etc.

Agora é sua vez: consulte no dicionário o que significa orga-
nização. 

É possível que você tenha encontrado um significado próximo a este: 
“modo pelo qual as partes que compõem um ser vivo estão dispostas 
para cumprir certas funções” (LAROUSSE, 1980, p. 606). De início, 
o conceito apresentado chama nossa atenção para algumas ideias, 
como, por exemplo, “partes”, “composição” e “cumprir certas fun-
ções”.Na realidade, dentro das organizações, os homens agem de 
forma estruturada para buscar alcançar a meta maior da própria orga-
nização: sua sobrevivência.
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Em linhas gerais, as organizações correspondem a formações 
sociais articuladas com um número necessário de membros. Elas 
possuem funções internas definidas e apresentam, de forma 
consciente, fins e objetivos específicos também estabelecidos.

Considerando essa e outras ideias, muitos autores têm refletido sobre 
o conceito de organização, ampliando-o a partir do sentido geral do 
que é organizar, que acabamos de ver. Para um desses autores, Etzioni 
(1989), as organizações podem ser entendidas como unidades sociais, 
orientadas para o alcance de objetivos e metas.

As organizações constituem sistemas complexos que interagem cons-
tantemente com um número significativo de outros sistemas, também 
com grande complexidade. Em função disso, uma organização não se 
encontra isolada, nem é autossuficente. Ao contrário, existe ao seu re-
dor todo um contexto que deve ser considerado em sua existência e 
estudo: o ambiente. Dessa forma, as organizações, como os seus am-
bientes, são dinâmicas.

Conceitue, com suas próprias palavras, o que você entende por 
organização.

2.3 Classificação das Organizações
Em função de sua experiência pessoal e profissional, você já sabe que, 
na sociedade moderna, as organizações assumiram um papel muito 
importante, sendo uma das principais características do mundo atual. 
Sendo bastante diversificadas, elas podem ser, por exemplo:

As organizações podem ser classificadas, de diversas formas, confor-
me a proposta dos autores que as discutem. Etzioni (1989), por exem-
plo, as classifica como coercitivas, utilitárias ou voluntárias. Vejamos 
como pode ser compreendida esta classificação.
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As instituições voluntárias são aquelas nas quais os membros podem 
livremente entrar e sair, com finalidade específica. Os membros desse 
tipo de organização não são remunerados, embora, caso elas cres-
çam consideravelmente, seja possível, dentro dela, o aparecimento de 
um grupo que possa vir a ser remunerado. Dentre essas instituições, 
podemos destacar igrejas, clubes recreativos e as organizações não-
-governamentais (ONGs), que vêm crescendo consideravelmente no 
Brasil, a partir da década de 1980.

Identifique as organizações não governamentais que existem 
em seu município. Liste as áreas em que essas organizações 
atuam. Alguma delas atua junto à sua escola? O que você pen-

sa da atuação das ONGs  em serviços públicos como saúde e educação?

As organizações coercitivas são aquelas em que a coerção constitui-
-se na principal forma de controle sobre os membros. Esse nível de 
coerção tende a resultar em considerável ação dos membros em rela-
ção à organização, o que é garantido, em níveis variados, pela força e 
rígida disciplina. São exemplos de organizações coercitivas as prisões, 
entidades que abrigam menores infratores e hospitais destinados a 
atender pacientes psiquiátricos.

Já as instituições utilitárias são aquelas que têm como principal for-
ma de controle sobre os seus membros a recompensa, a qual pode ser 
de naturezas diversas. Nesse grupo, temos como exemplos: fábricas, 
bancos, repartições governamentais, empresas médicas etc.

Por um outro critério 
– o de modelo 

organizacional – as 
organizações podem 

ser classificadas como: 

• militares, cuja  ênfase 
recai sobre a hierarquia 

de autoridade, como 
é o caso das Forças 

Armadas (Aeronáutica, 
Exército, Marinha etc.);

• filantrópicas, que 
contam com uma 
diretoria própria, 

profissionais e 
pessoas que recebem 

certo atendimento, 
como entidades que 

atendem à comunidade 
gratuitamente; 

• corporações, por 
possuírem  acionistas, 

diretores, gerentes 
etc., com no caso de 

empresas e indústrias 
em geral; 

• familiares, nas quais 
pessoas unidas por 
laços de sangue e 

casamento possuem 
uma empresa com 

fins lucrativos, como, 
por exemplo, grandes 
redes de lojas e/ou de 

supermercados.
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Agora que discutimos duas classificações de organizações, pen-
se na realidade do seu município e identifique nele exemplos 
dos tipos de organizações estudados.

Também as características das organizações mudam, conforme o autor 
consultado. Para Schein (1982), essas principais características seriam:

• constante interação com os ambientes;

• múltiplas funções e objetivos;

• presença de vários subsistemas interdependentes em interação di-
nâmica;

• existência dentro de um conjunto de meios ambientes dinâmicos;

• presença de vários elos entre a organização e seus ambientes;

• ausência de autossuficiência e de independência nas organizações;e

• realidade construída.

A escola nossa de cada dia, que tipo de organização é?  Veja que, 
tomando como critério de classificação os objetivos das organizações, 
a escola é uma organização formal de serviços. Considerá-la dessa for-
ma implica reconhecer, como beneficiário dos seus serviços, um públi-
co que possui contato direto com ela, e para quem os seus membros 
trabalham. Em função disso, é importante que todos que atuam na 
escola desenvolvam suas atividades com ética e transparência, como 
discutiremos, de forma mais detalhada, na Unidade 6 deste caderno. 
Para tanto, é importante considerar que, dentro das organizações, os 
indivíduos possuem diferentes níveis de participação.

2.4 Níveis de Participação dentro das   
      Organizações
Conforme veremos na Unidade 3, as teorias administrativas conce-
bem a participação dos indivíduos dentro das organizações de formas 
bastante variadas. Todavia, é possível, mesmo sem termos analisado 
essas teorias, refletir sobre esse nível de participação, a partir do es-
quema apresentado a seguir, proposto por Bordenave (1995).



Trabalho Escolar e Teorias AdministrativasRede e-Tec Brasil 52

Como você percebe o esquema apresentado? Vejamos em que me-
dida sua percepção assemelha-se àquela que passamos a explicitar 
adiante. Como você já deve ter observado em sua prática profissional, 
o menor grau de participação das pessoas em uma organização é o 
da informação, pois esta implica os dirigentes apenas informarem os 
membros da organização sobre as decisões que, tomadas por instân-
cias superiores, devem apenas ser acatadas por todos. Nesse nível de 
participação, comportamentos como, por exemplo, o debate sobre as 
decisões tomadas mostra-se, praticamente, inexistente.

Em um segundo nível, está a consulta facultativa, que ocorre quan-
do os dirigentes podem, se quiserem e quando desejarem, consultar 
os subordinados, solicitando destes críticas, sugestões ou informações 
visando  à solução de determinado problema. No caso de a consulta 
ser obrigatória, embora os subordinados sejam consultados em cer-
tas ocasiões, a decisão final continua sendo exclusiva dos superiores 
na administração da organização.

Em um grau mais avançado de participação que o anterior, está o da 
elaboração/recomendação. Nesse caso, os subordinados formulam 
propostas e sugerem medidas em relação a determinado problema, as 
quais a administração pode acatar ou rejeitar.

Ainda de acordo com o esquema apresentado, o nível de participação 
da cogestão mostra-se superior aos anteriormente apresentados, à 
medida que, nele, a administração da organização é compartilhada 
por meio de mecanismos de codecisão, o que acontece, geralmente, 
via colegiados nos quais todos têm poder de voz e voto. No caso da 
escola, um desses colegiados pode ser, por exemplo, o conselho es-
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colar, que deve contar com representante dos vários segmentos da 
escola.

Por sua vez, a delegação é um grau de participação mais elevado, 
que permite aos subordinados um considerável nível de autonomia 
em relação a determinadas áreas e/ou campos da organização da qual 
fazem parte.

Por último, temos o grau mais alto de participação – a autogestão – 
em que o grupo estabelece os objetivos da organização, os meios que 
julga os mais adequados para alcançá-los e os mecanismos de con-
trole pertinentes. Quando é assegurado esse grau de participação na 
organização, tendem a desaparecer as diferenças entre os dirigentes 
e os subordinados.

Pense na forma como se vem dando a participação dos vários 
segmentos que formam a escola nas tomadas de decisões re-
lativas ao trabalho na instituição onde você atua. Após anali-
sar essa realidade, faça um texto discutindo em que nível do esquema 
apresentado se encontra a participação em sua escola. Procure apre-
sentar, no texto solicitado, os motivos e as consequências desse nível 
de participação.

Ao analisar esses graus de participação, é importante conside-
rar que cada organização e, por consequência, cada escola é 
única, de forma que o grau de participação dos seus membros 
varia de acordo com sua própria dinâmica.
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2.5 Mas, por que a Escola É Diferente das   
      Demais Organizações Sociais?
Sem dúvida, a resposta a esta questão merece um debate mais demo-
rado. Entretanto, como nas Unidades 4 e 5 trataremos da natureza e 
especificidade do trabalho na organização escolar, sinalizaremos essa 
resposta, neste item, de uma forma mais breve.

Certamente, é fundamental que todos aqueles que, como você, parti-
cipam do trabalho da escola, possam responder, com clareza, à ques-
tão levantada. De forma sintética, é possível afirmar que a escola se 
distingue das demais organizações, entre outros fatores, por: 

• promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operati-
vas e sociais dos alunos, por meio de conteúdos sistematizados;

• propiciar condições para fortalecer a subjetividade e identidade 
cultural das pessoas;

• preparar para o trabalho e formar para a sociedade tecnológica e 
do conhecimento; 

• formar para a cidadania crítica sujeitos que interfiram na realidade, 
visando transformá-los e não apenas integrá-los ao mercado de 
trabalho; 

• desenvolver a formação dos indivíduos para valores, éticos, quali-
dades morais, traços de caráter, atitudes e convicções humanitárias 
de solidariedade. 

Estas e outras idéias convergem para a característica principal 
da escola como organização: sua atuação no processo de so-
cialização das pessoas, de modo a formá-las, com autonomia, 
crítica e reflexão para desenvolver os papéis que elas assumi-
rão em outras organizações e na sociedade como um todo, na 
perspectiva de contribuir para a transformação dessa mesma 
sociedade.

Devido à sua importância, a especificidade da organização educacio-
nal tem sido tratada, nos últimos anos, por diversos autores que dis-
cutem a administração escolar. Particularmente, dois desses autores 
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– Bordignon e Gracindo (2001) – ressaltam que essa especificidade 
é definida por alguns fatores que tornam a escola singular, diante de 
quaisquer outras organizações sociais. Para esses autores, tais fatores 
são:

a. a finalidade; 

b. a estrutura pedagógica da escola; 

c. as relações internas e externas que decor-
rem dessa mesma estrutura; e

d. o resultado de sua produção, o qual se 
diferencia da produção em série, caracte-
rística de outras organizações, como, por 
exemplo, as industriais e comerciais. 

Visando reiterar a distinção da escola, em relação às demais organiza-
ções sociais, apresentamos a seguinte ideia dos mesmos autores:

A “produção” da escola, diferentemente de outras organizações, não 
tem sua qualidade definida na padronização, mas na “produção” de 
seres emancipados, autônomos, não-autômatos (dimensão individu-
al) e na “produção” da equidade, da justiça social (dimensão social). 
(BORDIGNON & GRACINDO, 2001, p. 155).

Reflita acerca do mundo das organizações e da forma como a escola 
nele se insere. Em seguida, descreva três situações ocorridas no 
interior da escola que, no seu entendimento, diferenciam esta 
organização das demais organizações sociais no mundo atual.

  
  RESUMO

Do ponto de vista histórico, as organizações desenvolveram-se de 

forma associada à própria evolução da humanidade. Na sociedade 

contemporânea, as organizações têm possibilitado a produção de 

bens e serviços de que os indivíduos precisam para atender suas 

necessidades, nos mais diversos setores da vida humana, como, por 

exemplo, econômico, cultural, político, profissional, religioso, de la-

zer, educacional.
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Dentre as principais características das organizações destacam-se: 

(i) a construção de objetivos que são plenamente alcançados somen-

te quando decorrem da ação conjunta e convergente dos indivíduos 

que delas fazem parte; (ii) seu caráter dinâmico; (iii) seu funciona-

mento como sistemas abertos; (iv) trocas constantes com o meio 

social no qual estão inseridas; (v) o fato de possuírem vida própria, 

visto que elas  nascem, se desenvolvem e morrem.

No interior das organizações os indivíduos podem assumir níveis de 

participação diversos, o que pode variar em decorrência de fatores 

como sua natureza e tipo. A participação dos sujeitos nas organiza-

ções pode ir desde um nível de controle à  autogestão.

Devido à sua importância para a vida do homem moderno, as orga-

nizações têm crescido consideravelmente no mundo atual, motivo 

pelo qual se constituem na própria condição de seu desenvolvimen-

to. Dentre essas organizações, destaca-se a escola que, devido à na-

tureza de sua atuação – sistematização do conhecimento – acaba 

por assumir características distintas de outras organizações, como, 

por exemplo, as empresas. 

Ao finalizar esta unidade, vale uma última observação: os 

fatores apresentados anteriormente chamam a atenção 

para a necessidade de a escola ser administrada de for-

ma diferenciada de outras organizações, ainda que o seu 

trabalho, como qualquer outro produzido no interior das 

organizações, precise ser planejado, executado e avaliado. 

Nas unidades seguintes, trataremos, de forma mais deta-

lhada, dessa questão. 



Unidade 3

Teorias 
Administrativas:
Fundamentos Conceituais e 

Históricos da Administração
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Como estudamos na unidade anterior, no mundo moder-

no, as organizações surgiram em função da necessidade 

de o homem atender suas necessidades, constituindo-se 

em uma das mais marcantes características da sociedade 

contemporânea. Vimos também que a escola é uma or-

ganização diferenciada das demais organizações sociais, 

em função da natureza e especificidade do trabalho que 

produz.

Nesta unidade, discutiremos outro tema muito importan-

te, visando a ampliar seu entendimento sobre a nature-

za das organizações. Trata-se das teorias administrativas, 

muitas vezes também chamadas de teorias das organiza-

ções ou teorias organizacionais, cujo objeto de preocu-

pação mais geral são as práticas desenvolvidas nas or-

ganizações. Elaboradas em momentos históricos distintos 

e para serem aplicadas em diversas organizações, como 

empresas, essas teorias acabaram repercutindo sobre a 

administração escolar.

Para tanto, a unidade está estruturada da seguinte forma: 

•	 Abordagens Prescritivas e Normativas das Teorias Ad-

ministrativas

•	 Abordagens Descritivas e Interpretativas das Teorias 

Administrativas

•	 E a Escola, o que Tem a Ver com Tudo Isso?

Como você pode perceber, a preocupação central da uni-

dade é discutir as teorias administrativas a partir de duas 

grandes classificações, porém chamando sempre a aten-

ção para a especificidade que a escola possui diante dos 

temas propostos. Em decorrência dessa preocupação, os 

objetivos desta terceira unidade são:

•	 diferenciar as principais abordagens das teorias da admi-

nistração, enfatizando seus elementos conceituais e sócio-

-históricos; e
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•	 identificar as três grandes tendências históricas de gestão 

da escola, como organização educativa, considerando a na-

tureza de sua atuação.

Todavia, é importante reiterar que as teorias administrativas não de-
vem ser aplicadas sem uma análise crítica à escola, em função da es-
pecificidade que esta última apresenta, em relação às demais organi-
zações (empresas), como foi enfatizado na unidade anterior.

Da mesma forma que as concepções de educação – discutidas na Uni-
dade 1 – vêm evoluindo ao longo da história, as teorias administra-
tivas também passaram por um processo semelhante, havendo uma 
variedade grande dessas teorias. Porém, focalizaremos aqui apenas 
algumas delas com o objetivo de ressaltar sua importância para as or-
ganizações no mundo moderno. Para alcançar esse objetivo, as agru-
paremos em duas grandes abordagens: teorias de natureza prescri-
tiva e normativa e teorias de natureza explicativa e descritiva.

Vários são os motivos que justificam a importância da compreensão 
das teorias administrativas. Dentre estes, destacamos o consenso en-
tre os historiadores de que mundo moderno é, sobretudo, o mundo 
das organizações. Aliás, é bem possível que você, em seu trabalho 
cotidiano, lide com princípios de algumas dessas teorias, embora nem 
sempre tenha consciência disso ou não consiga relacioná-los às teorias 
das quais eles decorrem. 

Liste, pelo menos, quatro diferentes organizações sociais das 
quais você participa no dia a dia, em sua vida pessoal. Em se-
guida, aponte outras das quais você depende para realizar bem 
as suas atividades profissionais. Por último, registre as conclusões des-
ta atividade em seu Memorial

Por outro lado, se você parar para pensar, verá que participa e depen-
de, ao mesmo tempo, de diversas organizações – econômicas, polí-
ticas, culturais, religiosas, educacionais etc. Por isso, ao estudá-las, é 
importante ter em mente que elas possuem alguns princípios:

• são produtos de um determinado contexto histórico;

A administração de 
empresas desenvolve 
teorias sobre a organi-
zação do trabalho das 
empresas capitalistas, 
enquanto a administra-
ção escolar formula pro-
posições teóricas sobre a 
organização do trabalho 
na escola e no sistema 
escolar. Em função de 
terem sido criadas para 
as empresas, as teorias 
administrativas apresen-
tam alguns conceitos 
que precisam ser repen-
sados, quando tentamos 
aplicá-los à realidade da 
escola, pois esta é uma 
instituição que possui 
certa especificidade 
em relação às demais 
organizações sociais.

As teorias administrati-
vas também podem ser 
identificadas pelo nome 
de estilo de adminis-
tração, sendo este o 
conjunto das  práticas de 
planejamento, organiza-
ção, direção e controle. 
Esse estilo corresponde 
aos padrões comporta-
mentais habitualmente 
adotados no trabalho 
pelas diversas práticas 
administrativas.
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• mostram-se dinâmicas e com grandes possibilidades de adaptação 
a situações diversas;

• possuem, simultaneamente, um caráter ideológico e prático; 

• adaptam-se a contextos históricos diferentes, mas preservam de-
terminadas ideias básicas; e

• revelam, em maior ou menor grau, o elemento da burocracia.

3.1 Abordagens Prescritivas e Normativas  
      das Teorias Administrativas
Abordaremos neste item três das principais teorias que fazem parte 
das abordagens prescritivas e normativas: Administração Científica, 
Teoria Clássica das Organizações e Escola das Relações Humanas.

Inicialmente, saiba que essas teorias são assim classificadas por apre-
sentarem um ponto comum em maior ou menor grau e revelam ele-
mentos de natureza prescritiva e normativa para explicar o funciona-
mento das organizações, como veremos mais adiante. Cabe também 
destacar que essas teorias, apesar de serem do século XIX, ainda hoje 
podem ser encontradas em muitas organizações, inclusive algumas de 
caráter educativo. 

a. Teoria da Administração Científica

A Teoria da Administração Científica recebeu esta denominação de-
vido ao seu caráter altamente técnico. Enfatizando as tarefas dentro da 
organização, essa abordagem procurava, ao mesmo tempo, reduzir o 
desperdício e elevar o índice de produtividade. Taylor, seu fundador, era 
um engenheiro norte-americano que influenciou um número muito 
grande de seguidores, cuja principal preocupação, nas organizações, 
era determinar o modo mais eficiente de realizar tarefas repetitivas. De 
forma geral, esses pensadores defendiam que o salário do trabalhador 
deveria ser proporcional à sua produção (TAYLOR, 1960).

Fatores como os mencionados acima mostravam que as necessidades 
básicas do trabalhador não eram consideradas e que o principal in-
teresse dos patrões eram lucro e acumulação de capital. Esse cenário 

Embora as teorias 
administrativas ou 

organizacionais sejam 
elaboradas em função 

das transformações 
decorrentes da 

Revolução Industrial – 
como vimos na Unidade 
2 – é possível identificar, 

ao longo da história, 
importantes fatos na 

evolução da humanidade, 
que tiveram como base 
determinados princípios 
defendidos e utilizados 

até hoje por teóricos da 
administração. Dentre 
esses acontecimentos, 
destaca-se o caso dos 

egípcios, que planejaram 
e executaram uma 

diversidade de atividades 
visando à construção de 
suas famosas pirâmides.

Frederick Winslow 
Taylor (1856-1915) 
nasceu nos Estados 

Unidos e começou sua 
carreira profissional 

como aprendiz de 
operário de uma 

oficina mecânica. Sua 
ascensão profissional 

foi bastante rápida: em 
apenas seis anos já era 

engenheiro-chefe de 
oficinas. Preocupado 

com a desorganização 
administrativa, buscou 
encontrar maneiras de 

reverter isso, estudando, 
por exemplo, o uso 

do tempo dentro das 
organizações.
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desanimador despertou o o interesse de Taylor e seus seguidores para 
o estudo científico das práticas administrativas visando a orientar o 
trabalho das organizações.

O taylorismo é uma doutrina econômica e tecnocrática sobre a orga-
nização do trabalho, destinada a obter o máximo de rendimento com 
o mínimo de esforço e no menor espaço de tempo. Criada por Taylor, 
essa doutrina defende a especialização de funções em detrimento de 
fatores humanos, sociais ou psicológicos. Além disso, dá ênfase às 
tarefas que foram simplificadas e padronizadas, com o objetivo de 
permitir a especialização do trabalhador e o aumento dos índices de 
produtividade (TAYLOR, 1960).

Você sabia que, no contexto histórico de surgimento da Admi-
nistração Científica – final do século XIX e início do século XX – 
as condições de trabalho eram desumanas, os salários bastante 

baixos e as jornadas de trabalho muito longas?

O taylorismo utilizou o estudo de tempos e movimentos como o prin-
cipal método para padronizar as atividades dentro das organizações. 
De forma sintética, podemos dizer que essa abordagem considerava o 
homem apenas como uma máquina que, se regulada adequadamen-
te, teria a capacidade de realizar atividades de maneira repetitiva e 
igual. Taylor preocupava-se com a análise metodológica do trabalho, 
defendendo que cada pessoa dentro da organização – chefe e subor-
dinados – deve saber exatamente o que fazer e fazê-lo muito bem.

Outro aspecto fortemente defendido por Taylor é a separação entre 
o planejamento e a execução. Veja que esse aspecto compromete e 
dificulta a articulação entre teoria e prática nas atividades desenvolvi-
das pelos membros de qualquer organização, como, por exemplo, a 
escola. Essa rígida separação divide as pessoas em dois grupos dentro 
das organizações: umas poucas que pensam o que será feito e deter-
minam as tarefas, bem como a forma de realizá-las e outras que cons-
tituem a maioria, que se limitam a obedecer às ordens que recebem.

O modelo de homem defendido pela administração científica é 
o do homo economicus, que considera serem os indivíduos moti-
vados exclusivamente por interesses materiais e salariais.

Assista ao filme Tempos 
Modernos, de Charles Chaplin. 
Neste filme são apresentadas 
críticas diversas ao funcionamento 
das organizações na perspectiva 
da Administração Científica.
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É verdade que a validade da Teoria Científica da Administração tem 
sido bastante questionada nas últimas décadas, em função de suas 
limitações para explicar a complexidade das organizações e a presença 
das pessoas dentro delas. Todavia, apesar de seus entraves, essa teoria 
trouxe grandes contribuições à organização da produção, à medida 
que mostrou que o trabalho humano pode ser estudado sistematica-
mente. Vamos analisar uma outra teoria?

b. Teoria Clássica das Organizações

A segunda corrente da administração clássica é a Teoria Clássica das 
Organizações, desenvolvida em 1916 por seu fundador, o engenheiro 
francês Jules Henry Fayol (1841-1925). Essa abordagem surgiu frente 
à necessidade da definição de estratégias para administrar as organi-
zações complexas. Diferentemente de Taylor, Fayol concentrou-se nos 
elementos da administração superior das organizações, fato que con-
tribuiu para sua adesão aos princípios administrativos definidos numa 
visão de universalidade. Para ele, o gerenciamento poderia ser ensina-
do, com base no pensamento administrativo mais geral (FAYOL, 1989).

Jules Henry Fayol (1841–1925) Embora Fayol tenha realiza-
do suas pesquisas ao mesmo tempo que Taylor, eles não co-
nheciam os estudos um do outro. Taylor iniciou suas pesqui-
sas a partir do operário, elevando-o até a gerência, enquanto 
Fayol fez o contrário, começando pela administração superior, 
concentrando-se nos problemas da administração geral.

Ao longo do tempo, muitas críticas foram sendo amadurecidas tam-
bém em relação à Teoria Clássica da Administração. Uma delas refere-
-se ao fato de essa teoria ter sido concebida em um momento da 
História em que o ambiente no qual as organizações existiam mos-
trava-se relativamente estável e previsível. Seus princípios revelam-se 
incompatíveis com as organizações complexas de hoje em dia, quan-
do os ambientes são muito mais dinâmicos, em função das grandes 
transformações sociais, políticas e econômicas das últimas décadas.

As teorias administrativas clássicas da primeira metade do sé-
culo XX tendiam a não considerar o ambiente externo, preocu-
pando-se somente com o ambiente interno das organizações. 
Nesse sentido, tratavam a organização como um sistema “fe-

Para saber mais sobre essas e 
outras teorias administrativas 

acesse http://www.
pt.wikipedia.org.wiki/

administra 
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chado”, o que era possível naquela época, visto que o ambiente 
externo era mais estável e previsível.

Como você pode perceber, os autores das duas teorias que acaba-
mos de analisar evidenciaram uma preocupação fundamental com 
a construção de um modelo de administração baseado na raciona-
lização e no controle das atividades humanas. Assim, deram pouca 
atenção às relações dos indivíduos nas organizações, bem como à 
sua participação.

c. Escola das Relações Humanas

Vimos que a Administração Clássica enfa-
tizou bastante o estudo científico da or-
ganização do trabalho nas organizações. 
Essa limitação e as mudanças sociais pelas 

quais passou o mundo no início do sé-
culo XX fizeram com que uma 

nova teoria administrativa 
fosse criada: a Escola das 
Relações Humanas, a qual 

se mostrou preocupada 
com o ser humano no interior das organizações. Seu principal repre-
sentante foi Elton Mayo (1880-1949).

A Escola de Relações Humanas percebia o homem como um ser mais 
complexo do que supunham os pensadores da Administração Clássi-
ca, tendo como princípios básicos:

a. necessidade de uma visão mais elaborada a respeito da natureza 
da motivação humana; 

b. o ambiente social externo da organização deve receber atenção; 

c. a organização se caracteriza por ser um sistema social aberto; e

d. valores, sentimentos e atitudes possuem papel importante sobre 
o processo de produção. 

Elton Mayo (1880-1949)

A Escola das Relações 
Humanas teve como 
fato marcante, para 
sua instalação, as 
experiências feitas 
numa fábrica em 
Hawthorne, realizadas 
por Elton Mayo e 
seus colaboradores. 
Essas experiências 
foram desenvolvidas 
entre 1927 e 1932 
e visavam a analisar 
os efeitos do cansaço 
e da monotonia no 
ambiente de trabalho. 
Seus resultados 
mostraram que 
os fatores sociais 
e psicológicos 
relacionados aos 
trabalhadores podem 
estar mais ligados à 
produtividade que às 
condições objetivas 
de trabalho, como 
iluminação ou o 
próprio salário (MAYO, 
1947).
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Dentre as várias conclusões a que a Escola das Relações Humanas 
chegou, a partir dos estudos que desenvolveu, destacam-se aquelas 
que mostram que elementos como, por exemplo, a especialização de 
funções e uma rígida supervisão podem contribuir para a diminuição 
da produtividade dos trabalhadores dentro das organizações. Como 
você percebe, essa nova teoria mostra-se contrária aos princípios da 
Administração Científica, vista anteriormente.

Veja que o surgimento da Escola de Relações Humanas foi uma for-
ma de oposição ao pensamento de Taylor e Fayol, já analisados, por 
entender que, dentro das organizações, as pessoas são os elementos 
mais importantes. Nessa lógica, buscou-se demonstrar que o modo 
como os indivíduos se comportam nas organizações não pode ser ig-
norado. Por isso, uma característica marcante dessa teoria é sua ên-
fase nas pessoas, tentando humanizar as práticas administrativas da 
época, defendendo a valorização dos grupos sociais, a motivação, a 
liderança, a participação e, sobretudo, a preocupação com a satisfa-
ção no trabalho.

Você já deve ter chegado à conclusão de que cada teoria administra-
tiva possui aspectos positivos e negativos. No caso da teoria ora anali-
sada, é verdade que ela contribuiu com novas formas de se estudarem 
as relações dos grupos dentro das organizações. Entretanto, para al-
guns dos seus críticos, embora mudando a visão sobre o trabalhador 
dentro da organização – em relação aos defensores da Teoria Clássica 
da Administração – os humanistas procuravam ajustar os indivíduos 
aos contextos de trabalho e não o seu crescimento individual. Decor-
rem dessa crítica mais geral, outras duas:

• tentativa de eliminar os conflitos , ao invés de administrá-los; e

• idealização de uma visão ingênua e romântica do trabalhador, 
como se este fosse feliz, produtivo e completamente envolvido na 
organização.

Para concluir a primeira parte desta unidade, apresentamos, a seguir, 
um quadro-síntese com os principais aspectos das teorias administra-
tivas que estudamos até aqui.

Na Escola de Relações 
Humanas, o papel dos 

chefes é associado 
ao trabalho com as 

necessidades das 
pessoas como seres 
sociais, visando ao 

alcance dos objetivos 
da organização. Assim, 
defende o homo social, 

por entender que o 
trabalhador é motivado, 

principalmente, por 
recompensas sociais e 
simbólicas, e não pela 

necessidade de ganhar 
mais dinheiro.

Além das 3 teorias vistas 
aqui, nas abordagens 

prescritivas e normativas, 
há a Teoria Neoclássica 

cujo princípio fundamental 
é o de que o homem é 

um ser racional e social 
voltado para o alcance 

de objetivos individuais 
e organizacionais. Para 

tanto, defende que, dentro 
das organizações, os 

homens precisam tanto 
de incentivos materiais 
(salário, por exemplo), 

quanto sociais (valorização 
do seu trabalho). Essa 

teoria entende também 
que, visando a uma 

melhor administração, a 
organização deve procurar 

associar os seguintes 
elementos básicos: a) 

satisfazer as necessidades 
dos seus funcionários;  

b) possuir um processo 
participativo de tomada 

de decisões; c) ser flexível; 
e d) buscar sempre se 

atualizar com novos 
conhecimentos. Entre seus 
principais representantes, 
encontra-se Peter Drucker.
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Aspectos principais
Abordagens prescritivas e normativas

Administração Clássica Teoria das Relações Humanas

Ênfase
Nas tarefas e na estrutura
organizacional

Nas pessoas

Abordagem da Administração Organização formal Organização informal

Principais representantes Taylor e Fayol Elton Mayo e Lewin,

Conceito de homem Homo economicus Homo social

Comportamento organizacional 
do indivíduo

Ser isolado que reage
como indivíduo dentro
da organização

Ser social que reage como
membro de um grupo
social

Sistema de incentivos
Incentivos materiais e
salariais

Incentivos sociais e
simbólicos

Objetivos organizacionais versus
objetivos individuais

Identidade de interesses,
não havendo conflito
perceptível

Identidade de interesses,
devendo todo conflito ser
evitado

Resultados almejados Máxima eficiência Satisfação do trabalhador

Fontes: CHIAVENATO, I. (1993) e GIBSON, J. L et all. (2000).

3.2 Abordagens Descritivas e Interpretativas 
      das Teorias Administrativas
Como vimos no item anterior, a Administração Científica, a Teoria 
Clássica das Organizações e a Escola das Relações Humanas revelam, 
em menor ou maior grau, elementos prescritivos e normativos do com-
portamento dos indivíduos dentro das organizações. Neste segundo 
item, trataremos de outras teorias administrativas, as quais buscam 
entender o comportamento dos indivíduos dentro das organizações 
numa perspectiva descritiva e interpretativa.

a. Teoria Comportamental

A Teoria comportamental surgiu com uma abordagem um pouco dife-
renciada das analisadas antes, ainda que se tenha estruturado consi-
derando algumas ideias da Escola das Relações Humanas. Ela se inclui 
entre as teorias descritivas e interpretativas, sobretudo por direcionar 
suas preocupações para a pessoa humana.

De acordo com essa teoria, o comportamento humano é re-
forçado por suas próprias consequências. Nesse sentido, sem-
pre que existir a necessidade de o organismo se proteger ou 
atender a alguma necessidade de sobrevivência, haverá, conse-
quentemente, a repetição do mecanismo, conhecido por condi-
cionamento operante.

A Teoria 
Comportamental 
também é chamada 
de Teoria Behaviorista 
da Administração 
e está baseada no 
comportamento nas 
organizações. Sua origem 
encontra-se nas ciências 
comportamentais, mais 
especificamente, na 
Psicologia Organizacional, 
cuja preocupação 
fundamental é tratar 
do comportamento 
humano no ambiente 
organizacional. O principal 
eixo de preocupação 
behaviorista é o exame do 
efeito das organizações 
sobre o individuo e a 
ação do individuo sobre a 
organização.
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O grande expoente dessa teoria foi o economista norte-americano 
Simon de Alexander de Herbert (1916-2001), sobretudo, por ter asse-
gurado destaque aos limites da racionalidade e ao processo de toma-
da de decisão. Simon mostrou-se descontente com a administração 
formal, considerando-a como algo sustentado por meros discursos. 
Em função disso, passou a defender e acreditar em uma ciência que, 
segundo seu entendimento, seria capaz de compreender os lados so-
cial e racional do homem.

Para os defensores da Teoria Comportamental, o trabalho das 
pessoas deve mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz e eficiente. 
Nessa lógica, o trabalho mostra-se dotado de eficácia, quando 
alcança os objetivos da organização e eficiente quando atinge 
objetivos pessoais.

Como qualquer outra teoria, a Teoria Comportamental revelou insu-
ficiências e limitações. Apesar disso, mostrou ser possível a busca por 
uma maior e melhor aproximação entre indivíduo e organização, com 
o propósito de encontrar soluções menos conflitantes tanto para um 
quanto para o outro. Por isso, alguns estudiosos das organizações 
entendem que, se não fossem os avanços dessa teoria, é possível que 
ainda nos dias atuais as organizações revelassem dificuldade em des-
cobrir formas de aproximar as pessoas dentro dos estabelecimentos.

Por último, é importante lembrar que, para essa teoria, não é somente 
o administrador quem toma as decisões. Ao contrário, ela enfatiza que 
todas as pessoas dentro de uma organização, em todas as áreas, inde-
pendentemente de níveis hierárquicos e de situações, estão permanen-
temente tomando decisões relacionadas ou não com o seu trabalho.
                                                                             
b. Teoria da Burocracia

Como já estudamos, a Administração Clássica e a Escola das Relações 
Humanas possuem aspectos que se opõem, em relação à vida nas 
organizações. A abordagem que vamos discutir agora foi elaborada 
considerando elementos dessas duas teorias. Ainda que tenha ganha-
do força com Taylor e Fayol, a Teoria da Burocracia foi sistematizada 
pelo sociólogo alemão Max Weber (1864-1920), que realizou apro-
fundados estudos sobre as características organizacionais, focalizando 
o modelo burocrático. 

Simon de Alexander de 
Herbert (1916-2001)

Para saber mais sobre o 
comportamento operante acesse 
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Condicionamento_operante

Condicionamento 
operante foi assim 
denominado pelo 

psicólogo Burrhus 
Frederic Skinner 

(1904–1990). O adjetivo 
operante refere-se a um 

comportamento capaz de 
produzir consequências. 
Assim, entende-se que 

todo comportamento 
é influenciado por 

seus efeitos, ou seja, 
seus resultados. Nessa 

lógica, resultados 
bons fazem com que 
o comportamento se 

mantenha e resultados 
ruins fazem com 
que ele se torne 

menos frequente. 
O condicionamento 

operante é composto 
por um estímulo seguido 
por um comportamento 

que, por sua vez, dará 
um resultado capaz 

de definir a frequência 
daquele comportamento.
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Os princípios da Teoria da Burocracia foram inicialmente in-
corporados às atividades governamentais, porém hoje eles se 

fazem fortemente presentes em quase todos os setores da eco-
nomia, bem como nas organizações escolares. Você já parou 
para pensar sobre o que é burocracia e as repercussões desta 

em suas atividades profissionais cotidianas? 

Ao estudar a burocracia, Weber distinguiu três tipos de sociedade e 
de autoridade:

• sociedade tradicional (tribo, clã, família  e sociedade medieval), na 
qual predominam características patriarcais, com autoridade histó-
rica, oriunda muitas vezes do poder divino, transmissível por heran-
ça ou dinastia;

• sociedade carismática (partidos políticos, grupos revolucionários, 
nações em revolução), com predominância de características místi-
cas e arbitrárias, apresentando uma autoridade que é exercida pela 
influência pessoal ou pelo poder extraordinário de uma pessoa; e

• sociedade burocrática (estados modernos, empresas e exércitos), 
em que predomina a racionalidade entre meios e fins, sendo a au-
toridade de natureza técnica e meritocrática (WEBER, 1991).

De acordo com a Teoria Burocrática, dentro das organizações deve-
-se buscar a eficiência máxima por meio da padronização do desem-
penho humano. A preocupação exagerada com esse ponto levou a 
burocracia a defender a possibilidade de se prever o comportamento 
dos indivíduos nas organizações. Veja que, sob esse ângulo, o homem 
é visto também como uma máquina. Para garantir isso, a burocracia 
impõe sobre as pessoas uma permanente fiscalização, de forma que 
as atividades diárias sejam executadas com vigor e dedicação.

A burocracia concebe a organização como um sistema 
fechado, no qual não existem incertezas e onde tudo funciona 

de forma calculada. Pense bem: a Teoria da Burocracia está 
pouco ou muito presente nas organizações do mundo atual, 

como, por exemplo, na escola?

Max Weber (1864-1920)

De forma geral, a burocracia é 
um elemento bastante presente 
na sociedade contemporânea, 
inclusive nas organizações 
escolares. Assim, para saber 
mais sobre a Teoria da 
Burocracia acesse http://www.
espacoacademico.com.br
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Sem dúvida, nossa sociedade é burocrática. Todavia, é preciso repen-
sar, cada vez mais, os princípios dessa teoria, considerando-se as trans-
formações emergentes em nossa realidade. Leia a seguir a principais 
características da burocracia nas organizações.

Características da burocracia nas organizações

1
Normas e regulamentos – Regras gerais escritas que determinam os procedimentos formais e definem 
como a organização deve funcionar.

2
Divisão do trabalho – Instrumento que possibilita a sistemática especialização de alto grau, determina 
o emprego de pessoas tecnicamente qualificadas, garantindo assim a eficiência da organização. 

3
Hierarquia da autoridade – Objetiva proporcionar uma estrutura hierárquica na organização, de forma 
que as pessoas executem suas atribuições dentro de um sistema de controle, indo do topo à base da 
pirâmide.

4
Relações impessoais – Caracterizam-se pela individualidade, sem interferências ou preferências 
emocionais.

5
Especialização da administração – Havendo uma separação entre o dono do capital e o dirigente, 
quem administra a organização é um profissional qualificado para o cargo. 

6
Formalismo das comunicações – O formalismo na comunicação torna-se indispensável, visando a 
adequar a documentação, de forma que as comunicações sejam interpretadas univocamente. 

7
Rotinas e procedimentos – A burocracia estabelece que as regras e normas técnicas sejam fixadas 
para cada cargo. A padronização possibilita avaliar adequadamente o desempenho de cada um dos 
participantes.

8
Competência técnica – Sendo a seleção para admissão do funcionáriobaseada no mérito técnico, a 
escolha segue padrões técnicos e não preferências pessoais.

9
Profissionalização do funcionário – À medida que cada funcionário é um especialista no seu cargo, ele 
é um profissional selecionado e escolhido por competência e capacidade. 

10
Previsibilidade do funcionamento – Todos os funcionários devem comportar-se dentro das normas e 
regulamentos determinados pela organização, para que seja possível a obtenção da máxima eficiência 
possível.

Pense no funcionamento de sua escola como um todo. Con-
sidere todas as áreas da administração e, em seguida, anali-
se em que medida as características apresentadas no quadro 

anterior se manifestam em sua escola. Não se esqueça de registrar os 
resultados dessa atividade em seu Relatório Final e de discuti-los com 
seu(sua) tutor(a).

E as críticas à Teoria da 
Burocracia? Uma das crí-
ticas mais fortes contra a 
burocracia nas organiza-
ções refere-se à idéia de 
que há regras e princí-
pios racionais que levam 

as pessoas a comportarem-se dentro de normas previamente estabe-
lecidas, dando a falsa ideia de que divergências e conflitos não exis-
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tem. A crítica é formulada no sentido de que essa teoria, ignorando 
os sentimentos e a motivação, encara as organizações como se nelas 
não existissem seres humanos, mas sim “máquinas” incapazes de usar 
a razão, a sensibilidade e criatividade.

c. Teoria da Contingência

Como ressaltado anteriormente, o momento histórico atual caracteri-
za-se por um período de aceleradas transformações em todas as áreas 
da vida humana. No interior das organizações, essas transformações 
têm exigido novas formas de administração e levado ao questiona-
mento das próprias teorias administrativas ou organizacionais.

Veja que, sob esse enfoque, não há como defender a generalização 
dos princípios administrativos para todas as organizações, visto que 
estas passam por profundas mudanças em tempos e níveis variados, 
especialmente quando concebidas como sistemas abertos.

Os sistemas abertos estão em constantes mudanças. Por isso, 
são mais flexíveis, com uma grande capacidade de transforma-
ção e adaptação às novas circunstâncias. Esse tipo de sistema 
reconhece a existência de uma estrutura composta de partes 
integradas e interdependentes e o fato de que mudanças em 
uma das partes afetarão as demais.

Também é importante considerar que, dentro das organizações, cada 
situação vivida pelos seus membros é única – da mesma forma que cada 
escola é única –, não havendo uma forma definida de organizar um 
sistema. Essas e outras idéias semelhantes favoreceram o surgimento 
de uma outra abordagem das organizações: a Teoria da Contingência.

O aparecimento dessa teoria é mais recente. Ela é o resultado de mui-
tas pesquisas desenvolvidas, visando a encontrar estruturas organi-
zacionais mais eficazes em determinadas circunstâncias. Entre seus 
principais representantes estão Lawrence e Lorsch, cujos estudos, re-
alizados na década de 1970, objetivavam saber como as empresas 
deveriam comportar-se, agindo com eficiência e determinação, diante 
das questões tecnológicas e de mercado.
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A Teoria da Contingência ou Teoria Contingencial defende que 
não há nada de absoluto nas organizações ou mesmo na teoria 
administrativa. Para essa teoria, há uma relação funcional entre 
as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropria-
das para o alcance eficaz dos objetivos de qualquer organização.

Um dos princípios nos quais se fundamenta a Teoria da contingência 
é a não existência de uma maneira única de as organizações melhor 
funcionarem. Ao contrário, as organizações precisam estar sistemati-
camente sendo ajustadas às condições ambientais, já que não há nada 
de absoluto na origem ou princípios de organização. Veja como essa 
idéia – a ausência de verdades absolutas – é importante para a educa-
ção, bem como para a escola.

A partir dessa idéia, a referida teoria procura avançar em relação àque-
las vistas anteriormente, defendendo que as condições do ambiente é 
que causam transformações no interior das organizações. Nesta linha 
de raciocínio, seus defensores realizaram diversos estudos objetivando 
melhor entender a natureza e o funcionamento das organizações no 
mundo atual. Em linhas gerais, as principais conclusões destes estudos 
foram as seguintes:

• as organizações apresentam certa diferenciação (divisão da organi-
zação em subsistemas);

• ao se relacionar com o ambiente externo a organização divide-se 
em unidades, sendo cada uma destas responsável por tratar com 
parte das condições externas fora da organização; e

• à proporção que crescem os sistemas, estes se diferenciam em par-
tes,  devendo o seu funcionamento  ser integrado para que todo o 
sistema seja viabilizado. 

Uma das grandes contribuições da Teoria da Contingência foi a de-
monstração do princípio de que, para administrar uma organização, 
é preciso encontrar o seu próprio modelo, pois não há uma fórmula 
pronta e acabada. Não existe uma regra geral que possa servir para 
todas as organizações. Cada caso deve ser estudado e desenvolvido, 
sendo que a dinâmica da administração não permite que se utilize um 
padrão igual para todas as organizações.

De acordo com Saviani 
(1997), sistema é a unidade 

de vários elementos 
intencionalmente reunidos, 

de modo a formarem 
um conjunto coerente e 

operante. Nessa lógica, o 
sistema resulta da 

atividade sistematizada 
que, por sua vez, é 
aquela que busca 
intencionalmente 

realizar determinadas 
finalidades. É, pois, uma 
ação planejada. No caso 

do sistema de ensino, 
corresponde a uma 

ordenação articulada 
dos vários elementos 

necessários à realização 
dos objetivos educacionais 

estabelecidos para a 
população a que se 

destina. Para o referido 
autor: “sistema não é 

unidade de identidade, mas 
unidade na diversidade, 

um todo que articula uma 
variedade de elementos 
que, ao integrarem um 

todo, nem com isso 
perdem a própria 

identidade”. (p. 206).

Para conhecer mais sobre o 
pensamento do teórico brasileiro 

Dermeval Saviani, em uma 
perspectiva histórica no país, 

assista ao vídeo “Fala do Prof. 
Dermeval Saviani no lançamento 

da Conferência Nacional de 
Educação (23/04/2009)” 

acessando o endereço http://
www.youtube.com/

watch?v=8MvKtl8leE0
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Por último, chamamos a atenção para o fato de que a Teoria da Con-
tingência parece propor certa precaução em relação às receitas nor-
mativas e prescritivas, que sugerem, de maneira indiferenciada, o 
comportamento da organização. Elas trazem a ideia de que, dentro 
das organizações, não há nada de absoluto: tudo é muito relativo e 
contingencial. Na escola, também temos uma realidade assim: não 
está por definitivo e acabado, pois tudo está por fazer!

Para concluir esta parte, e de forma semelhante ao que fizemos no 
item anterior, apresentamos a seguir um quadro-síntese com as princi-
pais características do grupo de teorias administrativas que acabamos 
de analisar.

Aspectos principais
Teorias descritivas e interpretativas

Teoria Comportamental Teoria da Burocracia Teoria da Contingência

Ênfase
Nas pessoas e no
ambiente

Na estrutura
organizacional

No ambiente e na
tecnologia

Abordagem da Admi-
nistração

Sistema social cooperativo 
e informal

Sistema social como 
conjunto de funções
oficializadas

Sistema aberto e sistema 
fechado

Principais represen-
tantes

Simon Weber Lawrence e Lorsch

Conceito de homem Homem administrativo Homem organizacional Homem complexo

Comportamento orga-
nizacional do indivíduo

Ser racional que decide 
participar nas organizações

Ser isolado que reage como
ocupante de cargo e 
posição

Desempenho de papeis

Sistema de incentivos
Incentivos mistos Incentivos materiais e 

salariais
Incentivos mistos

Objetivos organizacio-
nais versus objetivos 
individuais

Conflitos possíveis e 
negociáveis

Não há conflito perceptível Conflitos de
papeis

Resultados almejados Eficiência satisfatória Máxima eficiência Eficiência e eficácia

Fontes: CHIAVENATO, I. (1993) e GIBSON, J. L et all. (2000)

3.3 E a Escola, o que Tem a Ver com Tudo  
      Isso?
Caro(a) cursista, sem dúvida, apesar da especificidade de sua “produ-
ção”, discutida na unidade anterior, a escola vem sendo influenciada 
pelo pensamento administrativo. Por isso, do ponto de vista da orga-
nização e gestão educacional no Brasil, é possível identificar tendên-
cias históricas dessa influência. De acordo com Teixeira (2003), essas 
tendências são basicamente três: tendência conservadora, tendência 
democrática e tendência gerencial. Vejamos como cada uma dessas 
tendências se caracteriza em relação à gestão da escola.

Os estudos que 
originaram a Teoria 
da Contingência 
enfatizaram dois 
conceitos básicos 
sobre a dinâmica das 
organizações. Um 
deles, a diferenciação, 
parte da relação que 
cada subsistema da 
organização tem 
unicamente com o que 
lhe é importante. O 
outro, integração, opõe-
se ao conceito anterior 
e se refere ao processo 
gerado por pressões 
vindas do ambiente 
global da organização 
visando à coordenação 
entre os vários órgãos 
ou subsistemas

Também inserida no grupo 
das abordagens descritivas 
e interpretativas das teorias 
administrativas está a Teoria 
Estruturalista, que defende 
o conceito de organização 
como um sistema social 
intencionalmente construído 
e reconstruído. Essa teoria 
concebe o homem como um 
ser social que vive dentro de 
organizações e tem como 
principal representante 
Amitai Etzioni. Enfatizando 
a necessidade de o traba-
lhador receber incentivos 
mistos, tanto materiais como 
sociais, essa teoria vem a ser 
a síntese da Teoria Clássica 
de Administração e da Es-
cola de Relações Humanas, 
embora os seus fundamen-
tos estejam localizados nas 
críticas feitas a esta última. 
Segundo o estruturalismo, 
a organização deve ser 
analisada no seu contexto, 
pois nela não existe nada 
de caráter isolado, mas sim 
complementar e integrado.
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A tendência conservadora é identificada, em nosso país, no período 
entre 1930 a 1970 e tem suas raízes no modelo tradicional da organi-
zação escolar: burocrática, hierarquizada, rígida e formal. Esse modelo 
enfatiza a obediência às normas, valorizando a obediência às regras 
e ao formalismo, em detrimento, por exemplo, do aperfeiçoamento 
profissional. Observe como essa tendência da administração escolar 
mantém relações com as teorias que discutimos no início desta unida-
de – Administração Científica e Teoria Clássica.

A segunda tendência – democrática – manifesta-se no Brasil a partir 
da década de 1980, mediante o surgimento dos movimentos sociais. 
Em geral, ela se opõe às idéias técnico-funcionalistas (conservadoras) 
predominantes nas décadas anteriores. Essa tendência perceberá a es-
cola como uma organização em constante construção; um espaço pú-
blico no qual devem ser expressas as opiniões e interesses dos diversos 
grupos que formam a escola.

Em relação à terceira tendência – gerencial – a mesma autora esclarece 
que esta é mais recente, tendo surgido nos anos de 1990, substituin-
do o eixo da democratização pelo discurso administrativo-economicis-
ta. Em linhas gerais, podemos dizer que essa tendência busca não a 
qualidade do ensino, mas, sobretudo, a qualidade do gerenciamento 
da escola, em suas diversas áreas de atuação, além de enfatizar o con-
trole dos processos escolares.

Para saber mais sobre as 
transformações do mundo do 
trabalho e suas repercussões 

sobre as organizações 
sociais acesse http://www.

crmariocovas.sp.gov.br 
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RESUMO
Como construções históricas, as teorias da administração são mar-

cadas pelas práticas sociais dos sujeitos e dos contextos nos quais 

ocorre sua formulação e por isso revelam, dentre outros, aspectos 

de natureza ideológica. As teorias em questão vinculam-se a dois 

grandes blocos: (i) umas ressaltam os elementos de ordem norma-

tiva e prescritiva do comportamento dos sujeitos no interior das 

organizações; (ii) outras acentuam a descrição e interpretação desse 

mesmo comportamento.

Em tempos mais recentes, as teorias administrativas procuram perce-

ber as organizações como algo que está envolvido em vários sistemas 

– físico, político, tecnológico, cultural, econômico, social, ideológico 

etc. Essa tendência mostra que, no mundo atual, as organizações de-

vem ser permeáveis ao meio ambiente em que estão inseridas. Esta 

nova postura é fundamental para garantir sua própria existência, pois 

elas são formadas por indivíduos em permanente interação. 

As teorias administrativas foram formuladas para as organizações 

em geral e, em particular, para as empresas. Todavia, seus elementos, 

quando utilizados na administração educacional, devam respeitar a 

especificidade da ação escolar. No caso do Brasil, essa administra-

ção tem assumido, do ponto de vista histórico e de sua formulação, 

três tendências básicas: conservadora, democrática e gerencial. 

Agora que finalizamos o estudo da terceira unidade do cader-
no e você analisou as três grandes tendências de gestão que, 
do ponto de vista histórico, têm-se mostrado presentes nas 
escolas brasileiras, reflita a respeito da seguinte questão: qual é o es-
tilo de gestão que se tem mostrado predominante em minha escola? 
Que exemplos podem ser apontados para ilustrar meus argumentos 
acerca desta questão? Reflita a respeito desta questão e faça os re-
gistros em seu memorial. Oportunamente, socialize suas conclusões 
com o tutor e os demais colegas do curso. 



Trabalho Escolar e Teorias AdministrativasRede e-Tec Brasil 74

Caro(a) estudante, como você pode perceber ao refletir 

sobre os conteúdos abordados nesta unidade, as teorias 

administrativas apontam um rumo para o funcionamento 

das organizações, inclusive para a escolar. Dessa forma, 

podemos concluir que o trabalho da escola não acontece 

no vazio, mas mediante situações concretas e ações de 

indivíduos que, como você, possuem uma história e um 

percurso profissional. Sendo assim, na próxima unidade 

analisaremos a relação entre política, planejamento e le-

gislação educacional na orientação do trabalho da orga-

nização escolar.



Unidade 4

Política, 
Planejamento 
e Legislação 
Educacional:
Conceitos e Relações
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Como vimos na unidade anterior, as teorias administra-

tivas evoluíram bastante face às transformações que o 

mundo sofreu no século passado. Várias dessas transfor-

mações você estudou no final do Caderno Educação, So-

ciedade e Trabalho: Abordagem Sociológica da Educação 

– Bloco I/Formação Pedagógica, quando discutiu a relação 

entre a reestruturação capitalista, as reformas de Estado 

e o mundo do trabalho.

Com efeito, essas mudanças têm apresentado novas de-

mandas para o papel da escola e dos profissionais de 

educação. Além disso, revelam que a administração da 

educação deve considerar, ao mesmo tempo, as realida-

des global e local, por meio do planejamento de ações 

voltadas para a emancipação dos indivíduos e para uma 

escola cidadã.

Observe que falamos aqui em administração e planeja-

mento da educação. Você já parou para pensar nesses 

dois conceitos? Pensamos que, em alguma medida, você 

já procedeu a essa reflexão. Entretanto, em caso positivo, 

será que essa reflexão ocorreu articulando os dois con-

ceitos mencionados a dois outros – política e legislação 

educacional? Pois bem, é da relação entre esses quatro 

conceitos que trataremos nesta unidade. Veja como a dis-

cussão está proposta: 

•	 Conceito de Administração e suas Implicações para o 

Espaço Escolar

•	 Política, Planejamento e Legislação Educacional: que 

Relação é Essa?

•	 Planejamento Educacional

•	 O Trabalho Escolar como Resultado de Muitas Mãos

Chamando a atenção para a importância de a ação esco-

lar acontecer por meio de um planejamento sistemático 

concebido, desenvolvido e avaliado considerando o olhar 
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de diferentes sujeitos, os objetivos propostos para você 

alcançar, ao final do estudo da unidade, são: 

•	 conceituar administração como ferramenta de trans-

formação e melhoria do trabalho escolar; e

•	 relacionar política, legislação e planejamento educa-

cional, destacando os elementos básicos deste último 

para a melhoria do trabalho da escola.

Talvez a abordagem dos temas propostos nesta unidade 

para discussão seja nova para você, porém os temas em si 

certamente já fazem parte do seu cotidiano como técnico 

administrativo na secretaria escolar, o que favorecerá o 

alcance desses objetivos. Então, animado(a) para começar 

a leitura da unidade?

4.1 Conceito de Administração e suas   
      Implicações para o Espaço Escolar
Estudamos na Unidade 3 que as práticas administrativas fazem parte 
da própria evolução humana, embora a sistematização delas, em teo-
rias organizacionais, tenha ocorrido na passagem do século XIX para 
o XX. Começaremos, então, pelo conceito de administração.

Muitos teóricos têm discutido esse conceito, sendo grande parte de-
les estudiosos das teorias administrativas. Porém, optamos aqui por 
apresentar um conceito elaborado por um pesquisador brasileiro da 
administração da educação, Vitor Paro. Veja como esse autor define 
administração, numa visão mais ampla:

[...] a administração é a utilização racional de recursos para a realização de 

fins determinados. Assim pensada, ela se configura, inicialmente, como uma 

atividade exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de 

estabelecer livremente objetivos a serem cumpridos. (PARO, 1997, p. 18-19) 

Atualmente, a gestão da educação ultrapassou as formas estritamen-
te racionais, técnicas e mecânicas que a caracterizaram tempos atrás, 
como vimos ao discutir, no final da unidade anterior, as três grandes 
tendências da administração da educação no Brasil.
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Na realidade, a ressignificação do conceito de gestão está associa-
da ao fortalecimento da democratização do trabalho da escola, bem 
como à participação responsável de todos com os resultados educa-
cionais cada vez mais significativos para toda a população. Partindo 
dessa idéia, é possível agrupar as várias abordagens a respeito da ges-
tão escolar em duas grandes perspectivas teórico-práticas: autoritária 
e democrática.

A gestão autoritária baseia-se na ideia geral da centralização das to-
madas de decisão na figura do diretor, do professor em sala de aula ou, 
ainda, de determinados grupos dentro da escola. Veja que está implíci-
ta a esta concepção a idéia de que basta ao diretor e aos seus auxiliares 
mais próximos (vice-diretor e assistentes, por exemplo) o domínio de 
conhecimentos e técnicas de gestão que orientam o trabalho escolar.

Fundamentada em uma outra lógica, a gestão democrática parte 
do princípio de que todos os sujeitos devem conhecer os princípios 
da gestão e interferir nos processos decisórios da escola. Pressupõe, 
portanto, a participação coletiva nas ações que objetivam garantir o 
alcance das grandes metas definidas pela escola.

4.2 Política, Planejamento e Legislação  
      Educacional: que Relação É Essa?
Caro(a) cursista, a compreensão da relação entre política, planejamen-
to e legislação educacional muito ajudará na análise que empreende-
remos nesta e na próxima unidade. Certamente, em suas atividades 
profissionais, você já deve ter percebido que há uma estreita relação 
entre esses três conceitos. Vamos examinar mais de perto essa relação?

Os termos gestão da 
educação e administração 

da educação são 
utilizados na literatura 
educacional ora como 

sinônimos, ora como 
termos distintos. 

Algumas vezes, gestão 
é apresentada como 

um processo dentro da 
ação administrativa, 

em outras, seu uso 
denota a intenção de 
politizar essa prática. 
De outro lado, muitos 

dos educadores que têm 
posições avançadas sobre 

a educação parecem 
utilizar o termo gestão 

da educação como 
uma reação à forma 

descomprometida, 
“neutra”, tecnicista 

e mantenedora da 
realidade vigente com 

que a administração da 
educação se desenvolveu 

na década de 1970, 
trazendo importantes 

reflexos nas seguintes. 
(GRACINDO & KENSKY, 

2001, p. 46)

Gestão vem de gestio que, 
por sua vez, tem origem em 

gerere (trazer em si, produzir). 
Assim, gestão não só é o ato de 

administrar um bem fora de si 
(alheio), mas é algo que se traz 
em si, porque nele está contido.
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Na discussão aqui proposta, o primeiro conceito a ser analisado é o de 
política educacional. Entretanto, sua compreensão exige a discussão 
de dois outros a ele relacionados e dos quais, de certa forma decorre. 
Trata-se dos conceitos de política pública e política social. O esquema 
a seguir será útil à introdução de nossa reflexão.

Embora a discussão em torno da gestão democrática mereça ser 
ampliada, este não é objetivo principal deste caderno. Lembre-
-se que uma reflexão mais detida desse conceito foi feita no 
Caderno Gestão da Educação – Bloco I/Formação Pedagógica. 
Além disso, você terá a oportunidade de aprofundar esse con-
ceito no Caderno Gestão Democrática nos Sistemas e na Esco-
la. Assim, fizemos a diferenciação entre esses dois estilos de 
gestão apenas para destacar a importância e necessidade de o 
trabalho da escola ser planejado, executado e avaliado tendo 
como referência os princípios da gestão democrática.

Políticas públicas, como o próprio nome diz, são aquelas políticas mais 
amplas definidas pelo Estado e que devem ser estendidas a todos os 
cidadãos, independentemente de cor, raça, sexo, idade, classe social ou 
qualquer outro critério.

Como você estudou no Caderno Homem, Pensamento e Cultu-
ra: Abordagem Filosófica e Antropológica/Bloco I – Formação 
Pedagógica, o social não é produto de indivíduos isolados, mas de 
sujeitos que procedem à construção social da realidade. Este é um 
dos motivos pelos quais os homens são capazes de transformar suas 
próprias circunstâncias históricas, certo? A partir dessa idéia, é im-
portante reconhecer que um Estado democrático deve possibilitar e 
estimular a ação dos cidadãos na definição das políticas públicas.

Por sua vez, as políticas sociais correspondem a uma fração das po-
líticas públicas. O que queremos dizer com isso? Veja: é bastante co-
mum as pessoas falarem de políticas sociais referindo-se à política de 
saúde, habitação, segurança, assistência e à própria educação. Par-
tindo dessa idéia, a política social pode ser entendida como a ação 
do governo numa determinada área de atendimento à população. 

No Brasil, no início da 
década de 1980, os 
estudos sobre as políticas 
públicas passaram a 
ganhar uma centralidade, 
possibilitando a afirmação 
de um campo investigativo 
sobre esta temática, 
sobretudo no âmbito da 
Ciência Política, Sociologia 
e Educação.
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Porém, para que essa política se efetive é preciso que o poder público 
elabore, implemente e avalie planos visando ao atendimento das ne-
cessidades do povo, focalizando certas áreas, como, por exemplo, a 
educacional. 

Na verdade, a relação entre as políticas sociais e a educação é cons-
truída tendo como referência a própria organização da sociedade. O 
processo de definição dessas políticas é uma construção histórica, que 
traduz interesses e visões de mundo de grupos sociais diferenciados.

Observe que não podemos encarar a política social como sendo um 
papel a ser desempenhado somente pelo Estado. Ao contrário, como 
estudado no Caderno Educadores e Educandos: Tempos Históri-
cos/Bloco I – Formação Pedagógica, a organização e mobilização 
dos grupos ajudam a estabelecer os padrões dessa política e da pró-
pria educação. Na verdade, a definição dessas políticas sofre a influên-
cia de movimentos sociais diversos.

Os movimentos sociais 
correspondem a um 

conjunto de ações 
coletivas voltadas para 

a reivindicação de 
melhores condições 

de trabalho e de 
vida, por meio de 

ações empreendidas 
coletivamente. Essas 

ações procuram 
transformar as condições 

econômicas, sociais 
e políticas nas quais 

se baseia a sociedade 
capitalista atual.
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Pesquise em seu município os movimentos sociais que vêm 
pressionando o poder público para a definição e/ou implemen-
tação de políticas sociais diversas para a população local. Você 
poderá fazer isso acessando a página da prefeitura na internet (caso 
essa página exista), jornal local ou conversando com pessoas que atu-
am nesses movimentos. Registre os resultados desta atividade em seu 
Relatório Final.

No caso da educação, quando os planejamentos decorrentes das po-
líticas sociais são desenvolvidos, temos a política educacional que, 
em geral, reflete os anseios, os interesses e as contradições presentes 
em uma determinada sociedade. Resultando da conjugação de diver-
sos fatores, como os culturais, sociais, econômicos, políticos etc., ela 
expressa valores tanto do poder político dominante como das forças 
dos movimentos sociais nele representados.

As políticas públicas podem ser entendidas como diretrizes go-
vernamentais revestidas do poder e dos valores estabelecidos 
pelo Estado em sua relação com a sociedade. Já as políticas edu-
cacionais correspondem a diretrizes, também governamentais, 
que têm como objetivo melhor orientar as ações na área de 
educação.

A política educacional é definida, portanto, com o objetivo de atender 
necessidades do povo e de solucionar problemas educacionais diver-
sos, inclusive alguns que estão presentes em nossa realidade há muito 
tempo e que, apesar dos esforços governamentais, ainda representam 
grande desafio para o poder público resolver. Um desses problemas é 
o analfabetismo. 

Levante junto à Secretaria de Educação do seu município o 
número de analfabetos que residem em sua cidade. Depois, 
calcule o percentual que isso representa em relação ao total 
da população local. Procure levantar, também, as causas desse índice. 
Registre os resultados dessa atividade em seu Memorial e, por último, 
discuta-os com seu tutor.

Antes de discutirmos o próximo conceito – planejamento educacional 
–, veja alguns exemplos de ações definidas pela recente política edu-
cacional brasileira:



Trabalho Escolar e Teorias AdministrativasRede e-Tec Brasil 82

• elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN que estão 
em ação nos vários níveis da educação básica (educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio);

• definição das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio/
DCNEM; e

• realização da avaliação de desempenho de todo o sistema educa-
cional, traduzida nas ações do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica/Saeb, Exame Nacional do Ensino Médio/Enem e 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior/ Sinaes.

Pesquise e colete informações sobre matrículas na educação 
básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
no seu município nos anos de 2001-2011. Caso você precise, 

pode consultar a Secretaria Municipal de Educação para obter esses 
dados. Depois monte um quadro comparativo, analisando:

a. o número de matriculados nos níveis indicados, no citado período; e

b. as maiores variações no número de matrículas verificadas nos dois 
anos mencionados.

4.3 Planejamento Educacional
Você estudou no Caderno Homem, Pensamento e Cultura: Abor-
dagem Filosófica e Antropológica que uma das diferenças sig-
nificativas entre os homens e os outros animais é que estes últimos 
convivem com a natureza tal como ela é e os humanos modificam 
a natureza, colocando-a a seu serviço. Assim, as ações do homem 
podem levá-lo a agir sem muito pensar, pela intuição, ou de maneira 
planejada, lembra-se?

Veja, então, que o ato de planejar faz parte da história do ser humano. 
Sempre enfrentamos situações que necessitam de planejamento, em-
bora nem sempre nossas atividades diárias sejam definidas em etapas 
concretas da ação. Porém, para realizar atividades não inseridas em 
nosso cotidiano, usamos processos racionais, visando alcançar o que 
desejamos.

Caso já tenha assistido, veja 
novamente o filme Central do 

Brasil, de Walter Salles. Esse 
filme, embora não seja sobre 
a escola, apresenta diversas 

situações interessantes para a 
reflexão em torno da relação 

educação, democracia e cidadania. 
Nele, é mostrada a situação de 

analfabetismo e miséria em
que se encontra um número

considerável de brasileiros.
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Assim, o planejamento pode ser entendido como um processo no qual 
são envolvidas uma ou mais pessoas, com o propósito de pensar sobre 
os melhores meios de se realizar uma determinada tarefa. Lembra-se 
do conceito de administração de Paro (1997)?

Como processo, o planejamento leva os indivíduos que dele participam 

a discutirem suas próprias concepções acerca do que é planejar, estabe-

lecer suas metas, debater e escolher as melhores formas de alcançá-las. 

Fazendo isso, os indivíduos participam da elaboração de determinado 

planejamento (PARO, 1997).

Você deve-se recordar do que discutimos na Unidade 1, deste caderno, 
sobre as concepções de educação. Naquela ocasião, estudamos que a 
educação é a apropriação da cultura humana produzida historicamente 
e que a escola é a instituição que oferece a educação sistematizada. Por 
isso, a educação deve ser planejada pelas diversas instâncias do sistema.

O planejamento educacional, tema amplamente discutido nos dias 
atuais, apresenta vários níveis. O quadro a seguir apresenta as defini-
ções e os níveis desse planejamento. 

Níveis de planejamento educacional

Tipos Características

Planejamento 
Educacional

Incorporando as políticas educacionais, o planejamento do sistema de educação é, portanto, “o 
de maior abrangência (entre os níveis do planejamento na educação escolar), correspondendo 
ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual e municipal” (VASCONCELLOS, 1997, p. 
13). 

Planejamento 
Curricular

É o “processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e 
ordenada de toda a vida escolar do aluno” (VASCONCELLOS, 1997, p. 56).

Planejamento 
Escolar

É o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão e decisões sobre a sua or-
ganização, o funcionamento e a proposta pedagógica, ou seja, “é um processo de racionalização, 
organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do 
contexto social” (LIBÂNEO, 2002, p. 221). 

Planejamento 
de Ensino

É o “processo de decisão sobre atuação concreta dos professores, no cotidiano de seu trabalho 
pedagógico, envolvendo as ações e situações, em constantes interações entre professor e alunos e 
entre os próprios alunos” (PADILHA, 2001, p. 33).

Plano
É o planejamento colocado no papel. Seu primeiro item a ser registrado deverão ser os objetivos, 
que dizem exatamente o que se quer conseguir. Nele, são mencionadas decisões do tipo: o que se 
pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer, com quem fazer.

Projeto
É também um documento, produto do planejamento, porque nele são registradas as decisões mais 
concretas de propostas que se deseja realizar. Traduz uma tendência natural e intencional do ser 
humano, à medida que este vive em função de projetos.

Programa
Conjunto de um ou mais projetos de determinados órgãos ou áreas, com um período de tempo 
definido.

Planejar é uma 
atividade intrínseca à 
educação e, como tal, 
apresenta as seguintes 
características básicas: 
evitar a improvisação, 
prever o futuro, 
estabelecer caminhos 
que possam nortear 
mais apropriadamente 
a execução da ação 
educativa, prever o 
acompanhamento e a 
avaliação da própria ação.



Trabalho Escolar e Teorias AdministrativasRede e-Tec Brasil 84

Escolha uma grande ação da política educacional brasileira 
atual e mostre, por meio de um esquema, como essa ação é 
desdobrada no planejamento elaborado pela Secretaria Muni-

cipal de Educação e pela escola onde você atua. Para identificar essa 
política você poderá acessar o site www.mec.gov.br ou o site do seu 
estado/município. Registre a atividade sem seu memorial e discuta os 
seus resultados com o tutor e os seus colegas de curso.

O planejamento educacional deve ser realizado pelas esferas federal, 
estadual e municipal, considerando diversas variáveis, como as sociais, 
políticas, culturais, filosóficas, econômicas, legais, ecológicas, demo-
gráficas, tecnológicas etc., com o intuito de buscar sintonia com os 
objetivos mais amplos da política educacional. Por isso, esse planeja-
mento deve ser definido tomando como referência a relação educação 
e sociedade. Lembra-se quando discutimos essa relação na Unidade 
1, deste caderno, ao analisarmos diversas concepções de educação? 

Todo processo de planejamento implica escolhas e decisões que, por 
sua vez, estão vinculadas a um sistema de valores, princípios e padrões 
tomados como referência para dar sentido às ações. No caso do pla-
nejamento educacional, trata-se de um instrumento de implantação 
das políticas estabelecidas, com foco no processo de reflexão e de 
tomada de decisão sobre a ação humana.

Talvez você esteja pensando que vivemos em uma cultura que não 
prioriza processos de planejamento e avaliação. Infelizmente, temos 
observado isso em vários momentos de nossa história, porém é preci-
so reconhecer que o planejamento é, por excelência, um instrumento 
de mudança que permite pensar, implementar e avaliar as políticas 
educacionais.

Na formulação do planejamento educacional, devem ser observados 
vários elementos tais como: as políticas educacionais e seus resultados 
em um determinado período de tempo; o contexto social mundial, na-
cional, regional e local; indicadores de matrícula, evasão, aprovação/
repetência; recursos materiais e humanos dos sistemas escolares. A 
compreensão das relações existentes entre a formulação de políticas 
públicas para a educação e o planejamento educacional são de funda-
mental importância para todos aqueles que atuam na escola.

Além dos diversos 
planejamentos 

educacionais 
apresentados, há 

o Projeto Político-
Pedagógico da escola. Em 
linhas gerais, esse projeto 
deve ser construído como 

processo participativo 
de decisões, traduzindo 

ações articuladas de 
todos os envolvidos 
com a realidade da 
escola. Construído 

continuamente, esse 
projeto é, ao mesmo 

tempo, produto e 
processo do trabalho da 

escola. Sua discussão 
ocorrerá, de forma mais 
detalhada, no Caderno 

Gestão de Sistemas, 
neste mesmo Bloco III – 

Formação Técnica.
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Como estudado no Caderno Educadores e Educandos: Tempos 
Históricos – Bloco I/Formação Pedagógica, no Brasil, somente na 
Primeira República é que a educação passou a ser problematizada e 
definida como política social. Mantendo coerência com esta ideia, a 
história do planejamento educacional também começa, em nosso país, 
por volta da referida década. Para melhor compreender essa questão, 
examine com atenção o quadro apresentado a seguir.

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NO MUNDO

Origem do 
planejamento
educacional na ex-
União Soviética, com a 
inclusão do mesmo nos
Planos Quinquenais.
(década de 20).

Segunda Grande Guerra 
Mundial. Planejamento
Educacional visando 
à formação de 
mão-de-obra para a 
reconstrução social e 
econômica de alguns 
países.

Seminários realizados 
pela Unesco nos 
Estados Unidos com o 
objetivo de desenvolver 
o ensino, a pesquisa e a 
cooperação técnica, no 
âmbito do planejamento
educacional.

Declaração Mundial de 
Educação para Todos 
(1990) e o Relatório
da Comissão 
Internacional sobre a 
Educação para o século 
XXI, para a Unesco, 
priorizando a Educação 
Básica (1996).

PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NO BRASIL

Décadas do Século XX

20-30 40-50 60-70 80-90

Manifesto dos Pioneiros 
da Educação Nova, em 
1932. Inclusão do art. 
150 na Constituição de
1934, definindo como 
competência da União 
“fixar o Plano Nacional 
de Educação”. Assim, 
o Governo começa a 
elaborar diversos planos
e programas, buscando 
abranger a sociedade de
modo global na 
tentativa de regular 
o processo de 
desenvolvimento
econômico em curso.

Planejamentos 
estabelecidos nos 
limites da legislação
educacional da época.
Euforia da ideologia do
desenvolvimento;
educação concebida 
como um instrumento
econômico 
indispensável ao 
desenvolvimento, 
ao progresso. O 
planejamento 
passa a ser visto 
como necessário 
e indispensável ao 
desenvolvimento social.

Primeiro Plano 
deEducação no Brasil
(1962). O planejamento
é visto como 
instrumento que 
visa promover o 
desenvolvimento 
econômico e social 
do país e a segurança 
nacional. Reformas 
sociais começam, a 
partir de então, a ser
pautadas nas agendas 
dos países da América 
Latina. Só a partir desta
Década, no Brasil, 
é possível falar 
em planejamento 
educacional 
propriamente dito, 
com a 1a LDB (Lei 
4.024/1961).

Em 1988, a 
promulgação da 
Constituição Federal
traz a ideia de um plano 
nacional plurianual. 

– Plano Decenal de 
Educação (1993- 2003). 
Esse Plano foi concebido 
com a finalidade 
de dar sequência 
aos compromissos 
internacionais, dos quais 
o Brasil foi signatário,
por ocasião da 
Conferência de 
Educação para Todos, 
realizada em março 
de 1990, em Jomtien/
Tailândia.

– Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional – LDBEN
(Lei 9.394/1996)

– Plano Nacional de 
Educação para 10 anos, 
Lei nº 10.172/2001.

Elaborado com base em Cordeiro (2002)
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Você pode estar-se perguntando: que características podem ser ob-
servadas em um bom planejamento? Essas características são várias e 
relacionam-se ao próprio processo de planejamento e ao contexto em 
que está inserido. Dentre elas, destacam-se:

• Participação. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no pro-
cesso, maiores serão as chances de o planejamento ser bem execu-
tado e de se encontrarem saídas para as dificuldades.

• Objetividade. Os planejamentos não devem ser nem muito lon-
gos nem confusos, indo diretamente às questões centrais, falando 
com as palavras certas o que se deseja alcançar.

• Coerência. Refere-se à necessária lógica entre os vários elemen-
tos que o compõem – objetivos, recursos, tempo (cronograma); a 
avaliação é proposta visando a possibilitar a coleta de informações 
objetivas acerca do que está sendo realizado e alcançado.

• Exequibilidade. O planejamento deve apresentar condições pos-
síveis para sua realização, motivo pelo qual deve estar de acordo 
com a realidade para a qual se destina.

• Flexibilidade. Quer dizer que o planejamento deve apresentar fa-
cilidade e possibilidade de ser modificado para atender situações 
não previstas, não podendo ser visto como uma “camisa-de-força” 
que prende as pessoas envolvidas no próprio processo de planejar. 

• Continuidade. Todas as atividades e ações previstas devem estar 
integradas do começo ao fim, possibilitando a percepção clara de 
uma sequência entre elas; 

• Contextualização. Como o planejamento ocorre em tempos e 
espaços definidos, ele precisa estar adequado aos desafios e de-
mandas do contexto social em que está inserido. 

• Clareza. A linguagem utilizada na elaboração do planejamento 
deverá ser simples e clara, com indicações precisas para não possi-
bilitar dupla interpretação. 
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Pense na maneira como você planeja e realiza o seu trabalho. 
Em seguida, faça um texto de, no mínimo, quinze linhas, co-
mentando como essas características vêm-se manifestando no 
planejamento do trabalho da secretaria escolar onde você atua.

E o que dizer da relação entre os dois conceitos anteriormente dis-
cutidos – política e planejamento – com a legislação educacional? 
Inicialmente, convém ressaltar que uma política educacional é mais 
abrangente do que a legislação educacional. Em função disso, pode-
mos dizer que a política educacional brasileira é a operacionalização 
da legislação educacional e, simultaneamente, orienta a formulação 
das leis educacionais brasileiras. 

Por sua vez, o planejamento é a prática que se caracteriza como instru-
mento de implantação das políticas estabelecidas. São os mecanismos 
técnico-operacionais no sentido de transformar diretrizes, objetivos e 
orientações gerais em planos, programas ou projetos para orientar, 
conduzir e avaliar a execução das atividades e tarefas educacionais.

O reconhecimento da educação como um direito não foi algo me-
ramente concedido ao povo, mas, sobretudo, é produto de lutas, 
debate e mobilização na sociedade brasileira. Os resultados dessas 
lutas, ainda que algumas vezes parciais, vêm sendo assegurados pela 
legislação educacional brasileira, em seus mais variados níveis de de-
finição e aplicação.

Em função de sua experiência profissional, você sabe da importância 
de se conhecer a legislação educacional vigente no Brasil, pois é nela 
que estão definidas as diretrizes consideradas fundamentais para a 
educação do nosso povo. Entretanto, este caderno não tem como ob-
jetivo discutir esta temática, mas apenas ressaltar a relação existente 
entre política, planejamento e legislação educacional. Assim, uma dis-
cussão mais sistematizada a respeito do tema será feita no Caderno 
Legislação Educacional/Bloco II – Formação Técnica.

Para encerrar este item, lembramos que, em um estado democrático, 
as leis e políticas resultam (ou deveriam resultar) de um processo de 
discussão na sociedade. Todavia, a própria elaboração de uma lei é 
palco de luta entre vários grupos, que possuem interesses diferentes.
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As políticas educacionais e o planejamento educacional se tra-
duzem em ações concretas no cotidiano da escola, revelando 
que toda escola deve buscar formas de tornar concretas as in-
tencionalidades dessas mesmas políticas. Por isso, cada escola 
deve propor ações concretas para operacionalizar o planeja-
mento educacional. Um dos instrumentos que possibilita esta 
ação da escola é seu Projeto Político-Pedagógico, o qual será 
discutido no Caderno Gestão Democrática nos Sistemas e na 
Escola, deste Bloco de Formação Técnica, como já ressaltamos

Entreviste algum técnico, gestor ou professor que trabalhe na 
Secretaria Municipal de Educação (se possível, o próprio Secre-
tário de Educação) sobre:

•	 como é feito o planejamento educacional para o seu município;

•	 as políticas educacionais atualmente priorizadas no município; e

•	 as dificuldades que essa Secretaria enfrenta em relação à legislação 
educacional vigente. 

Após analisar as respostas obtidas, registre-as em seu Relatório Final. 
Como de costume, discuta os resultados desta atividade com seu tutor.

4.4 O Trabalho Escolar como Resultado de  
      Muitas Mãos
Como vimos, discutir política, planejamento e legislação educacional 
implica a compreensão social e histórica da educação. Mas será que 
todas as atividades que a escola realiza, visando a cumprir sua função 
social, possuem a mesma natureza?

Como você sabe, essas ações são de diferentes naturezas, porém de-
vem concorrer para uma mesma finalidade: o sucesso da aprendiza-
gem dos estudantes. Para tanto, é fundamental que todos os profis-
sionais que atuam na escola se vejam e sejam educadores no contexto 
dessa organização. Por isso, reiteramos que todos os envolvidos com 
o trabalho escolar acabam assumindo a tarefa de contribuir para a 
formação dos indivíduos, no caso aqui comentado, do aluno. Portan-
to, caro(a) cursista, ao atuar na secretaria escolar, você também acaba 
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tendo uma parcela de responsabilidade nessa grandiosa missão! Você 
já pensou como tem contribuído para isso? 

Como temos discutido neste caderno, é muito importante a articula-
ção entre teoria e prática. Por isso, que tal dois exemplos para ilustrar 
o que acabamos de afirmar? Vejamos o primeiro: quando você atende 
um pai ou uma mãe que vai à escola matricular o filho e aproveita 
para falar com ele/ela sobre a importância da frequência escolar, bem 
como de o estudante desenvolver hábitos de estudo e leitura em casa, 
você está, ao mesmo tempo, reforçando a função social da escola e 
apoiando o trabalho que o professor desenvolverá em sala de aula. 
Segundo exemplo: ao ressaltar para os pais e/ou responsáveis pelos 
alunos que a escola possui um regimento e um projeto pedagógico 
próprio, cuja elaboração conta com a participação, inclusive dos pais, 
está mostrando para a comunidade a importância desta no planeja-
mento do próprio trabalho escolar. Observe que ações como essas 
podem ser comumente desenvolvidas por você, em seu cotidiano pro-
fissional, atuando na secretaria escolar. 

Finalizaremos esta unidade comentando, então, a importância da 
participação de todos os profissionais da escola no planejamento das 
ações desta organização, tendo um mesmo objetivo: o sucesso do 
aprendizado dos estudantes.

No planejamento do trabalho escolar, as atividades sempre possuem 
uma relação direta com o processo ensino-aprendizagem e por isso elas 
precisam ser desenvolvidas visando tornar esse processo mais efetivo.

É neste sentido que dizemos que, mesmo sendo de naturezas dife-
rentes, as ações escolares precisam ser planejadas mantendo rela-
ções de complementaridade e interdependência entre si. Essa pre-
ocupação com o planejamento é que possibilitará à gestão escolar 
alcançar seu objetivo maior: garantir a qualidade social da educação 
para todos. Para tanto, é fundamental que todos os profissionais da 
educação se assumam como educadores, entendendo que o seu tra-
balho se insere em um planejamento mais amplo da escola, com vis-
tas ao alcance de um objetivo comum. Assim, caro(a) funcionário(a), 
o seu trabalho e o dos demais profissionais da escola também pos-
suem esse caráter educativo! 
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Para atingir esse objetivo, a escola orienta o seu trabalho para diferen-
tes processos, desenvolvidos no contexto de três grandes dimensões: 
pedagógica, política e administrativa. Mesmo reconhecendo que, no 
dia a dia da escola, os processos de gestão ocorrem de maneira indis-
sociável, é importante distinguir cada um deles.

Leia com atenção as informações apresentadas no quadro a seguir.

Tipo de Processos Características

Pedagógicos

Dizem respeito às ações e procedimentos diretamente associados à 
aprendizagem pelos alunos: gestão do currículo, tempo pedagógico, 
equipes docentes, formação continuada, recursos didáticos e 
desenvolvimento de projetos educativos.

Políticos

Englobam a formulação de mecanismos de participação da  
comunidade  local  e  escolar  na  construção e consolidação de 
um projeto político-pedagógico, bem como a implementação das 
interfaces da escola com o sistema de ensino e a sociedade.

Administrativos

Tratam do desenvolvimento das condições para a concretização  da  
proposta  educativa  da  escola, envolvendo a gestão financeira e do 
patrimônio da escola, manutenção e conservação do espaço físico e
administração de pessoal – docentes e funcionários da escola.

Considerando esses três tipos de processos, a gestão da escola implica 
planejamento, coordenação, controle e avaliação das ações que inte-
gram cada um deles, verificando os resultados alcançados. Isso exige 
dos gestores e cogestores da escola o desenvolvimento da habilidade 
de integrar toda a equipe para garantir um trabalho de êxito na esco-
la. Demanda, portanto, que o trabalho escolar ocorra, em suas dife-
rentes fases, por meio de um planejamento participativo. Será desta 
questão que nos ocuparemos na próxima unidade.

RESUMO
Como uma fração das políticas públicas e sociais, as políticas educa-

cionais demandam sua formulação a partir da conjugação de fatores 

variados – culturais, sociais, econômicos, políticos etc. As políticas 

educacionais podem resultar tanto de iniciativas do Estado quanto 

de propostas dos movimentos sociais que apresentam ao poder pú-

blico determinadas demandas que visam atender necessidades do 

povo neste campo específico.
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Como atividade presente na vida humana e, notadamente, na edu-

cação, o planejamento possui grande importância, por várias razões, 

como, por exemplo: (i) ajuda a evitar que os profissionais envolvi-

dos nas ações da escola caiam na improvisação de suas práticas; (ii) 

aponta alternativas capazes de orientar, da maneira mais apropriada 

possível, a realização do trabalho escolar; (iii) contribui para prever 

estratégias de acompanhamento das ações definidas, visando ao al-

cance de determinado objetivo e à avaliação dessas mesmas ações.

A legislação educacional, como qualquer outra legislação, não pro-

duz “milagres”, nem transforma a realidade como em um passe de 

mágica, porém se constitui em uma importante referência para ga-

rantir a realização do trabalho escolar de maneira organizada, bem 

como de maneira democrática, na medida em que permite que todos 

sejam tratados em condições de igualdade. 

Caro (estudante), como você pode constatar, um dos con-

ceitos tratados nesta unidade foi o planejamento educa-

cional, que possui uma dimensão abrangente da ativida-

de educativa e vários níveis de tratamento. Considerando 

essa ideia, aprofundaremos na próxima unidade um des-

ses níveis – o planejamento escolar –, cujo êxito depende 

da contribuição dos vários segmentos da escola, inclusive 

de sua Secretaria!





Unidade 5

Planejamento 
Escolar:
Diagnóstico, Programação e 

Avaliação
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Como vimos na Unidade anterior, o mundo contemporâ-

neo tem gerado, cada vez mais, para a educação, novos 

desafios que devem ser superados visando à construção 

de uma sociedade mais solidária e de uma escola mais 

democrática.

Não temos dúvida de que este mundo globalizado apre-

senta muitos desafios a serem encarados pelas políticas 

públicas, notadamente aquelas voltadas para a área 

educacional.

Dando continuidade aos temas tratados na Unidade 4, 

vamo-nos dedicar agora ao planejamento do trabalho da 

escola. Com isso, identificaremos os principais elementos 

que a escola deve observar para organizar o seu trabalho, 

visando a contribuir para o alcance das diretrizes defini-

das pela política educacional em nosso país, de forma a 

atender, também, ao que é estabelecido pela legislação 

educacional vigente. Para tanto, a unidade está organiza-

da nas duas seções apresentadas a seguir: 

•	 Importância e Contextualização do Planejamento Es-

colar

•	 Fases do Planejamento Escolar

Para uma melhor compreensão dos conteúdos tratados 

nessas duas seções, precisaremos retomar, em alguns mo-

mentos, questões já tratadas em outras unidades deste 

caderno, as quais são importantes para uma melhor com-

preensão do planejamento a ser executado pela escola. 

Essa estratégia é necessária e não se trata de mera repe-

tição, mas de uma retomada com o objetivo de aprofun-
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dar e ampliar seu entendimento a respeito. Além disso, 

ajudará no alcance dos seguintes objetivos, após o estudo 

da unidade e da realização das atividades nela propostas: 

•	 reconhecer a importância do planejamento sistemáti-

co e integrado das ações escolares; e

•	 analisar as diversas fases do planejamento do traba-

lho escolar.

No alcance desses dois objetivos, é importante que você 

não perca de vista que, embora a educação, como práti-

ca social, não se limite apenas àquela desenvolvida pela 

escola, como prática educativa institucionalizada, ela 

tem na escola um locus privilegiado. Por isso, a escola 

precisa planejar o seu trabalho com vistas, sobretudo, a 

formar indivíduos capazes de exercer a cidadania plena. 

Vimos também na referida unidade que planejar é uma 

atividade própria do ser humano: planejamos nosso dia a 

dia e a nossa vida nas organizações, como a escola. Boas 

reflexões!

Os princípios de uma escola democrática você teve a oportu-
nidade de estudar no Caderno Gestão da Educação / Bloco I 
– Formação Pedagógica e irá aprofundá-los no Caderno Gestão 
Democrática, neste mesmo bloco, que reúne os conteúdos de 
Formação Técnica.

5.1 Importância e Contextualização do   
      Planejamento Escolar
Você estudou na Unidade 1 deste caderno que a educação varia de 
um lugar para outro, de um tempo para outro, de acordo com o tipo 
de homem que cada sociedade deseja formar. Assim, a escola pre-
cisa planejar a educação que deseja ofertar para todos aqueles que 
a procuram, pois ela, como organização, não é algo abstrato, mas 
concreto.

Além disso, a escola lida com seres que possuem histórias e que, por-
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tanto, devem ter isso considerado no planejamento do trabalho pe-
dagógico. Vejamos como uma afirmativa do educador Paulo Freire 
(1921-1997) pode-nos ajudar a melhor compreender isso: 

Enquanto categoria abstrata, instituição em si, portadora de uma natu-
reza imutável da qual se diga é boa, é má, a escola não existe. Enquanto 
espaço social em que a educação formal, que não é toda a educação, 
se dá, a escola na verdade não é, a escola está sendo historicamente. A 
compreensão do seu estar sendo, porém, não pode ser lograda fora da 
compreensão de algo mais abrangente que ela – a sociedade mesma 
na qual se acha. (FREIRE, 2006, p. 7. Grifos no original).

Quando o autor diz que a escola “não é uma categoria abstrata”, 
ele está afirmando que a escola, ao planejar o seu trabalho, deve atuar 
levando em conta a sociedade da qual faz parte; além disso, a escola 
“não é, ela está sendo”. Essa idéia reforça a necessidade de a escola 
planejar o seu trabalho, de forma a não trabalhar no espontaneísmo 
ou na improvisação.

Retomadas essas idéias, iniciaremos a discussão do planejamento do 
trabalho da escola. Para tanto, recorreremos a uma lenda grega – a 
lenda do Minotauro.

Essa lenda conta que Ariadne deixou um fio no caminho que percor-
reu dentro de um labirinto, para que Teseu, seu amado, encontrando-
-a a salvasse de um monstro, o Minotauro. 

Diz a lenda que o herói seguiu a linha deixada por sua amada e que 
essa estratégia lhe permitiu derrotar o monstro. Essa linha era o ele-
mento que indicava o rumo e os movimentos do herói dentro do la-
birinto. Como você sabe, em um labirinto nos perdemos facilmente. 
Todavia, ao seguir o 
fio, Teseu tinha clareza 
de onde desejava che-
gar. Essa clareza exis-
tia porque ele possuía 
um objetivo que dese-
java atingir. Em outras 
palavras, o herói pro-
cedeu a um diagnóstico da situação que envolvia a ele e sua amada.

Acesse o endereço http://
www.youtube.com/

watch?v=60c1RapBN7U e 
assista ao vídeo “Educação e 

Transformação”, com o grande 
educador Paulo Freire para 

conhecer a visão de educação 
deste pensador, tendo o coletivo 

como referência primeira.

De acordo com a mitologia 
grega, o Minotauro era 

um monstro forte e feroz 
com corpo de homem e 

cabeça de touro, mantido 
num labirinto construído 

com a finalidade de, caso 
alguém nele entrasse, não 

conseguisse sair sem a 
ajuda de outra pessoa.
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Teseu venceu o Minoutaro. Mas será que isso foi por acaso? Certa-
mente, não. O herói obteve sucesso em sua missão, em função basi-
camente de dois motivos fundamentais: ele refletiu sobre as possibili-
dades de ações que realizaria e sobre a tarefa propriamente dita.

Portanto, ele estabeleceu uma relação entre reflexão e ação e isso 
lhe possibilitou o sucesso em livrar sua amada, de forma que ambos 
saíram sãos e salvos do labirinto. Nesse processo, certamente o herói 
deve ter pensado e avaliado diversas outras possibilidades de ação, 
além de seguir a linha. Nesse sentido, ele fez uma programação do 
que realizaria em sua missão.

Porém, infelizmente, Teseu e Ariadne não tiveram um final feliz. Sabe 
por quê? Porque, ao partir para Creta, cidade onde ficava o Minotau-
ro, o herói despediu-se do pai – Egeu – e combinou que, se ele e seus 
homens retornassem com as velas do barco arriadas, era porque não 
haviam conseguido salvar Ariadne; se viessem com as velas hasteadas, 
era porque haviam obtido sucesso.

Veja o que aconteceu, segundo a lenda: embriagado com a felicidade 
de ter salvado sua amada, Teseu esqueceu-se das velas. Na praia, seu 
pai vendo o barco se aproximar com as velas arriadas pensou que o fi-
lho havia morrido e jogou-se ao mar, morrendo afogado. O mar ficou 
conhecido como Mar Egeu.

Veja que Teseu executou um plano perfeito. Entretanto, não realizou 
algo muito importante em toda atividade que planejamos: controle 
e avaliação. Era verdade que o objetivo do nosso herói era salvar sua 
amada, Ariadne. Quanto a isto, o plano definido por ele atingiu o ob-
jetivo. Mas, o acompanhamento e avaliação não foram realizados 
e, portanto, isso comprometeu o seu planejamento.
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Você pode estar-se perguntando: por que começar a discutir o plane-
jamento do trabalho da escola a partir de uma lenda grega? Retoma-
mos esta história da mitologia grega para chamar sua atenção para 
a dinâmica reflexão-ação na vida humana. Como vimos na unidade 
anterior, a essa relação chamamos de planejamento.

Os desafios do mundo atual exigem da escola um planejamento que con-
sidere a prática educativa como um processo em permanente construção 
e seja elaborado visando a promover mudanças no contexto social. Pen-
sando bem, ao planejarmos uma ação estamos propondo transforma-
ções em uma determinada realidade. Não é diferente com a escola!

Nesse sentido, o planejamento corresponde a um processo por meio 
do qual estabelecemos uma relação entre pensar e agir, visando a pos-
sibilitar o diálogo constante entre o pensamento e a ação. Como você 
já deve ter percebido, em sua experiência profissional, esse processo 
de planejamento é que orienta, também, a ação da escola. 

5.2 Fases do Planejamento Escolar
No mundo atual, o processo de planejamento educacional, em seus 
diversos níveis e diferentes tipos, deve assumir um caráter participa-
tivo. No caso particular da escola, esta ideia também é defendida, 
porque assim o planejamento acaba por se constituir em processo 
de mobilização dos indivíduos, em relação a um objetivo comum: a 
melhoria da qualidade dos serviços que a escola presta. Esse processo 
possui, no entanto, algumas fases das quais trataremos a seguir.

As fases do processo de elaboração e implementação do planejamen-
to escolar podem ser classificadas de diversas maneiras. Entretanto, 
em geral, essas classificações convergem para as fases de: a) diagnós-
tico; b) programação; c) acompanhamento e avaliação, as quais 
devem ser compreendidas de forma interligada e interdependente.
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Sinteticamente, essas três fases são descritas no quadro a seguir.

Fases de processo de elaboração e implementação do planejamento escolar

1ª fase: diagnóstico 2ª fase: programação 3ª fase: acompanhamento
e avaliação

Levantamento das reais 
necessidades da escola, a partir 
da percepção dos diversos atores 
escolares. Implica a ação dos 
vários Segmentos. Voltada para 
mapear os pontos fortes e 
fracos presentes no trabalho da  
escola, bem como os possíveis 
riscos existentes para  o bom 
andamento desse trabalho.

Definição clara e específica de 
metas a serem alcançadas pela 
escola em seu trabalho cotidiano, 
considerando, ao mesmo  
tempo,  a política educacional 
mais abrangente e sua própria 
realidade. Para tanto, deve 
perguntar-se: o que deve ser 
feito? Por que deverá ser feito? 
Quem irá fazer? Quando e como 
será feito? Quanto irá custar?

Deve ser executada desde o 
diagnóstico e a programação 
das ações. Portanto, o controle 
e avaliação vão desde o início 
até o final do processo de 
planejamento. Tem como objetivo 
amplo examinar, a partir do 
uso de critérios previamente 
definidos, o alcance dos planos 
traçados.

Como falamos anteriormente, as três grandes fases do planejamento 
do trabalho da escola devem ser percebidas e realizadas de forma in-
terligada. Esse cuidado é fundamental, entre outras razões, para evitar 
que esse trabalho se mostre fragmentado e desconhecido por parte 
de alguns grupos dentro da escola. 

Nesta perspectiva, primeira fase – diagnóstico - corresponde à aná-
lise da realidade da escola que deverá ser realizada pelos vários seg-
mentos, de forma cuidadosa e abrangente. Agindo assim, a escola 
conseguirá focalizar, ao mesmo tempo, os principais problemas do 
sistema educacional como um todo, da região na qual está inserida e 
aquelas dificuldades que têm origem em seu próprio cotidiano.

Mas, atenção! É importante que esse diagnóstico não 
se prenda somente aos problemas e dificuldades que 
a escola enfrenta no trabalho que realiza. É preciso 
considerar que toda escola também possui uma 
história que conta com projetos e ações de suces-
so, ainda que sempre precise avançar em relação 
ao trabalho que realiza. Em síntese: é fundamen-
tal que a fase do diagnóstico não se transforme em 
um “muro de lamentações”, mas mostre, para os 
próprios atores escolares, além das fragilidades, os 
acertos e as potencialidades da escola. Deve sina-
lizar, ainda, as possibilidades de superação dos 
problemas identificados.

O termo diagnóstico tem 
origem na Medicina e que dizer 
“reconhecimento ou identificação 
de uma doença pelos sintomas 
(que são as mudanças provocadas 
pela doença)”. Porém, quando o 
utilizamos aqui, na discussão sobre 
o planejamento, traduz a idéia de 
um levantamento minucioso da 
realidade escolar. Isso significa que 
o diagnóstico revela um esforço 
dos diversos atores para que 
o planejamento proposto seja, 
efetivamente, adequado à escola 
para o qual se destina.
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Faça uma pesquisa em sua escola. Examine que planos foram 
elaborados e executados nos últimos três anos. Escolha um ou 
mais dentre eles e discuta com as pessoas envolvidas como 

eles foram desenvolvidos. Verifique a que área da escola o plano se 
dirigia (pedagógica, administrativa, financeira), quais eram as pessoas 
envolvidas (professores, alunos, funcionários etc.) e se o plano e/ ou a 
realização dele preencheram as características estudadas.

Na verdade, o diagnóstico é fundamental no processo de planejamen-
to por vários motivos. Entretanto, um desses motivos merece atenção 
especial: o fato de essa primeira fase do planejamento ajudar as pes-
soas envolvidas a criarem as condições para saberem, com precisão, 
aonde desejam chegar com o trabalho que ajudam a realizar na es-
cola. Dessa forma, podem-se encontrar em condições de responder 
a perguntas como as seguintes: o que a escola deseja obter como 
resultado do seu trabalho? Que objetivos a escola deseja alcançar com 
esse trabalho?

O diagnóstico corresponde a um levantamento minucioso da realida-
de escolar, para que o planejamento seja, de fato, adequado a ela. 
Nessa lógica, significa pesquisar, com cuidado, todos os aspectos en-
volvidos no trabalho da escola: físicos, sociais, culturais, administrati-
vos, financeiros, pedagógicos etc.

No que se refere à segunda fase – programação –, é importante que 
a escola concentre esforços coletivos visando, entre outros: formular 
diretrizes e estratégias de ações a serem seguidas; estabelecer objeti-
vos e metas; definir estratégias de ações e responsabilidades; elaborar 
cronograma de implementação; registrar plano de ação etc.

Pense na realidade da escola onde você atua e identifique nela 
pelo menos três tipos de tarefas executadas por diferentes 
pessoas. Elabore um quadro e nele escreva a função da pessoa 

(diretor, supervisor, merendeiro etc.) e a(s) atividade(s) principal(ais) 
desenvolvidas por ela.

No caso do acompanhamento e da avaliação, estes devem ocorrer 
ao longo do processo. As ações desenvolvidas nesta fase precisam 
ser coerentes e convergentes para o acompanhamento do desempe-
nho do próprio processo de planejamento. Portanto, nele avaliam-se, 
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inclusive, o diagnóstico, as ações programadas na fase anterior e os 
resultados alcançados, ao longo de todo o processo. Porém, apesar de 
serem complementares e interdependentes, o controle e a avaliação 
do planejamento do trabalho da escola apresentam especificidades. 
Veja como podemos perceber essas especificidades. 

O acompanhamento tem como objetivo coletar dados e produzir 
informações que contribuam para a escola tomar decisões visando a 
corrigir, reforçar ou mudar a direção das ações programadas na fase 
anterior. Veja que essas decisões tomadas pela escola têm como ob-
jetivo mais amplo assegurar o alcance dos resultados desejados pelo 
coletivo da escola, considerando o planejamento definido.

Finalmente, todos os que planejam devem pensar, também, na ava-
liação, devendo esta ser contínua e diversificada, de forma a fornecer 
informações sobre o andamento das atividades programadas. Nesse 
sentido, algumas perguntas devem ser levantadas: o processo está 
indo bem? Os objetivos definidos na fase anterior estão sendo alcan-
çados? São necessárias algumas modificações no que foi previsto?

No planejamento do trabalho da escola, a avaliação correspon-
de a um conjunto de mecanismos instrumentos, métodos e téc-
nicas utilizados para acompanhar, analisar e julgar a execução 
de planos, programas e projetos, considerando o diagnóstico 
realizado e as ações programadas.

Veja que planejamento e avaliação são conceitos 
indissociáveis! Lembra-se da lenda grega de 
Teseu, apresentada no início desta unida-
de? Por que o plano do nosso herói não 
funcionou plenamente? Claro, porque ele 
não deu a devida atenção ao componente avalia-
ção do plano que elaborou!

Você já se perguntou se, quando discutimos a orga-
nização do trabalho da escola, há diferença 
entre planejamento e plano?
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Para responder a esta pergunta, primeiramente é importante conside-
rar que se planeja, quase sempre, para atender a uma necessidade. En-
tretanto, qualquer que seja a área em que a necessidade se apresente, 
é necessário, antes de mais nada, ter clareza do documento no qual o 
planejamento será registrado, detalhado. Esse instrumento é o plano.

Por isso, dizemos que o plano é o produto final (concreto) do plane-
jamento. Ele é, então, o documento que define decisões, objetivos, 
estratégias, instrumentos, recursos e prazos para o alcance dos resul-
tados, devendo guardar estreita relação entre esses componentes. O 
plano é, assim, a apresentação organizada e contextualizada das deci-
sões tomadas pela escola, levando em conta o conjunto de ações que 
pretende realizar. Em síntese: o plano se caracteriza como um guia 
que orienta a prática escolar.

Você pode estar-se perguntado: o planejamento do trabalho da escola 
deve ocorrer, de fato, na perspectiva do coletivo? Respondemos, sem 
nenhuma dúvida: sim!!! Aí você pode lançar outra pergunta: e, por 
acaso, trabalhar coletivamente é fácil? Sabemos que trabalhar dessa 
forma é bastante difícil! Mas temos a convicção, também, de que este 
é o caminho para planejar o trabalho de uma escola, de fato democrá-
tica. Afinal, planejar coletivamente é um grande passo no sucesso do 
planejamento e isso, com certeza, nos faz crescer muito mais.

No Projeto Político-
Pedagógico constam as 

finalidades educacionais 
que a escola elegeu 

como suas prioridades. 
Nele devem figurar as 

finalidades da educação 
que a escola elegeu 

como prioridades e que 
devem ser alcançadas a 

longo e médio prazos. 
Por exemplo, desenvolver 

o espírito crítico dos 
alunos, criar condições 

para a reflexão crítica e 
transformação da prática 
pedagógica desenvolvida 

pelos seus professores, 
assegurar ética e 

transparência no serviço 
público prestado no 

âmbito da escola etc.
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  RESUMO
O planejamento escolar refere-se ao processo de organização e 

coordenação das várias ações da escola, de forma articulada com 

o contexto social. Sua construção requer processos de reflexão e 

decisões sobre o funcionamento e proposta ou o projeto político-

-pedagógico da escola. Esse tipo de planejamento é essencial, so-

bretudo, porque a escola não realiza seu trabalho no vazio, mas com 

e para sujeitos concretos – alunos, professores, gestores, funcioná-

rios técnico-administrativos, pais e comunidade em geral, além do 

próprio governo. 

As fases do planejamento escolar são três, devendo ser compreendi-

das de maneira complementar e interdependente. A primeira delas 

é o diagnóstico, que corresponde ao levantamento das reais neces-

sidades da escola, tomando como referência a percepção dos seus 

vários segmentos. Ela implica o mapeamento dos pontos fortes e 

fracos evidenciados no trabalho da escola, além dos possíveis riscos 

existentes para o bom andamento desse trabalho. 

A outra fase do planejamento escolar é a programação, entendida 

como a definição clara e específica das metas a serem alcançadas 

pela escola em seu trabalho. Para tanto, a escola precisa conside-

rar, ao mesmo tempo, tanto a política educacional mais abrangente 

e sua própria realidade quanto as estratégias que serão adotadas 

para alcançar as metas definidas previamente. 

A terceira fase corresponde ao acompanhamento e à avaliação do 

trabalho escolar, devendo ser realizada desde o diagnóstico e a pro-

gramação das atividades, portanto desde o início do planejamento. 

O controle visa à coleta de dados e à produção de informações que 

ajudem a escola na tomada de decisões para corrigir, reforçar ou 

mudar a direção das ações definidas na fase da programação. Por 

sua vez, a avaliação precisa ser contínua e processual, de forma a 

fornecer dados a respeito do andamento das ações programadas.
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Enquanto o planejamento é um processo em que se envolvem 
uma ou mais pessoas para pensar os melhores meios de reali-
zar uma determinada tarefa, o plano é produto, é o resultado 
concreto do planejamento, como por exemplo, um plano de 

trabalho para a escola, plano de curso, plano de aula etc.

Ao finalizarmos esta unidade, lembramos: uma escola onde 

as pessoas se organizam em torno de objetivos comuns e 

planejam o trabalho da escola coletivamente apresenta 

um panorama extremamente interessante! Essa forma de 

trabalho faz valer o ditado popular “a união faz a força” e 

ajuda a garantir a ética e a transparência das ações na ad-

ministração pública da qual a escola onde você trabalha 

faz parte. Na próxima unidade, trataremos dessa questão. 

Até lá.



Unidade 6

Ética e 
Transparência no 
Serviço Público:
Compromisso de Todos na 

Construção da Cidadania
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Estamos iniciando o estudo da última unidade deste ca-

derno. Começaremos esta unidade, perguntando o seguin-

te: você tem observado como, atualmente, a ética vem 

sendo mais valorizada dentro das organizações? 

Na verdade, a reflexão acerca desta questão leva ao reconhecimento 
de que a própria escola, ao planejar, executar e avaliar o seu trabalho, 
de forma participativa e democrática, acaba por valorizar a ética, à 
medida que se propõe a fazer isso de forma transparente.

Além disso, você já deve ter ouvido falar que, hoje em dia, um dos 
grandes desafios das organizações é o fato de elas precisarem assumir 
sua parcela de responsabilidade moral e ética em relação às necessida-
des mais amplas dos indivíduos que buscam seus serviços.

Disso resulta que a atuação da escola não comporta mais uma visão 
reducionista de homem, das relações sociais nem de educação, como 
discutido na Unidade 1. Por outro lado, como você já deve ter obser-
vado, hoje temos a impressão de que o mundo tem-se transformado 
tão rapidamente que parece ter virado, enfim, uma “aldeia global”.

Neste mundo repleto de grandes e rápidas transformações, a ética é 
um dos maiores desafios hoje enfrentados pelas organizações, frente 
a um mundo que passa por constantes e grandes mudanças, a partir 
dos avanços tecnológicos, da globalização, da velocidade nos meios 
de comunicações, da grande produção de informações etc. Por isso, 
a reflexão ética deve estar presente em todas as organizações sociais, 
particularmente na escola. 

Considerando questões como esta, o conteúdo abordado nesta últi-
ma unidade do caderno é discutido em três seções, a saber: 

• O que Podemos Entender por Ética?

• Que Princípios Orientam a Ética no Serviço Público, Por Exemplo, 
na Escola?

• O Alcance da Responsabilidade e da Transparência na Administra-
ção Pública.
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Os temas propostos nessas seções contribuem para a compreensão de 
que, por se tratar de algo inerente às ações dos homens, a ética não 
deve ser discutida apenas em relação a grandes questões ou notícias 
que circulam no país. Na verdade, essa discussão precisa acontecer, 
também, no que se refere aos fatos cotidianos do trabalho nas orga-
nizações e, consequentemente, na escola. Por isso, dizemos que a dis-
cussão ética está relacionada a diversos níveis e áreas da vida humana – 
política, meios de comunicação, economia, ecologia, família, escola etc.

Veja, então, que os próprios costumes e valores presentes numa es-
cola devem ser objeto de discussão ética. Aliás, é bem possível que 
você mesmo, em sua atividade profissional, na escola onde trabalha, 
já se tenha defrontado com situações que exigiram que colocasse à 
prova seus valores éticos. Partindo dessa ideia mais geral, os objetivos 
definidos para você alcançar ao final do estudo desta unidade e da 
realização das atividades propostas são: 

• conceituar ética, de maneira associada ao alcance da responsabili-
dade e da transparência na administração pública; e

• reconhecer os princípios éticos norteadores do serviço público, 
com ênfase na organização escolar. 

Certamente, para o alcance desses dois objetivos, sua vivência pro-
fissional no ambiente da escola será de grande valia, pois todos os 
ambientes da escola, inclusive a secretaria, por várias razões, consti-
tuem espaços privilegiados para a reflexão dos temas propostos nesta 
última unidade. Então, vamos em frente!

Reflita sobre suas atividades profissionais e descreva quatro 
situações que tenham ocorrido em seu ambiente de trabalho 
(em nível da secretaria da escola ou desta instituição como um 
todo) e em relação às quais você sentiu que precisava analisá-las com 
uma preocupação ética. 

Para conhecer mais sobre 
ética nas organizações, acesse                                                                      
http://www.youtube.com/
watch?v=8A8xnjG7aFA e 
assista ao vídeo intitulado Aula de 
Ética no Serviço Público Parte 1, 
com duração de 3 min e 42 seg.
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6.1 O que Podemos Entender por Ética?
Você já deve ter observado que é comum, em nossas ações cotidianas, 
a palavra “ética” ser utilizada com significados variados. Dessa forma, 
escutamos frequentemente expressões como “ética médica”, “ética 
jornalística” ou “ética do servidor público”. Em situações como essas, 
o uso do termo ética está sendo compreendido em um sentido menos 
filosófico e mais prático; refere-se a um padrão de comportamento 
de um de terminado grupo de pessoas, geralmente relacionado a um 
código de ética da profissão.

Outras vezes, a palavra ética é usada num sentido valorativo. Em que 
situações isso ocorre? Por exemplo, quando dizemos que uma pessoa 
é “ética”, passando a idéia de que estamos reconhecendo que ela 
toma atitudes adequadas, corretas e aceitáveis.

Todavia, há um outro sentido de ética que devemos conhecer, quando 
desejamos discutir a ética na administração pública. Iniciemos, então, 
pelo que significa ética. A palavra ética é de origem grega – ethos – 
que quer dizer modo de ser ou maneira como o indivíduo organiza 
sua própria vida na sociedade.

A ética pode ser concebida, também, como um padrão de comporta-
mento orientado pelos valores e princípios morais e da dignidade hu-
mana. Nesse sentido, equivale à forma como a pessoa transforma em 
conduta os valores que vão surgindo no interior da cultura em um de-
terminado contexto histórico.

À dimensão pessoal das ações humanas chamamos de ética. 
Sua função é problematizar os valores morais (virtudes) e as 
finalidades norteadoras da ação do indivíduo. 

A ética é um elemento presente em toda conduta humana. Por isso, 
podemos dizer que todo homem possui certo “senso ético” que, per-
manentemente, o leva a avaliar e julgar suas próprias ações, visando 
a identificar se elas são, por exemplo, certas ou erradas, justas ou in-
justas. Nessa lógica, ela é uma reflexão crítica sobre a moralidade das 
ações humanas (VALLS, 1998).

Sem dúvida, a ética é um conceito bastante discutido no mundo de 
hoje. Porém, sua compreensão exige o entendimento de um outro 

Há dois ramos 
principais de fazer 

ética: ética descritiva 
e ética normativa. 
A ética descritiva, 

como o próprio 
nome diz, preocupa-

se em descrever 
as características 

predominantes em várias 
sociedades, investigando, 

sem julgar certo ou 
errado, o que constatou. 

A ética normativa 
procura mostrar as ações 
que são certas e aquelas 

que são eticamente 
aceitáveis, tomando uma 

determinada sociedade 
como referência. Nesse 

sentido, não busca o que 
é, mas o que deve ser.
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conceito estreitamente relacionado a ele – o conceito de moral. Moral 
é um termo que vem do latim mos e quer dizer “costume”. Nesse 
sentido, é um conjunto de regras, normas e valores que visa a regular 
as relações estabelecidas entre os indivíduos, no âmbito de uma deter-
minada comunidade social.

Veja: ao estabelecerem relações entre si, os homens são afetados por 
seus próprios comportamentos. Por isso, há necessidade do norma-
tização do seu comportamento, com o objetivo de tornar possível a 
convivência humana. 

Você acha que cada pessoa ou grupo de pessoas deve 
seguir suas próprias orientações, ou pensa que é possível se 

chegar a um consenso, ainda que mínimo, visando à 
regulamentação da vida em sociedade? 

A moral refere-se às normas que regem ou deveriam 
reger o comportamento humano, enquanto a ética procura 

definir os fundamentos e o alcance das regras morais sobre as 
ações dos homens. Assim, a ética é a reflexão sobre o compor-
tamento humano ou sobre o conjunto de normas morais que 
orientam ou deveriam orientar a vida de uma sociedade. Por 

sua vez, a moral significa os valores ou normas 
práticas de convivência em um grupo social.

Para alguns autores, em certo sentido, podemos aceitar as palavras 
“ética” e “moral” como sinônimos, partindo da idéia de que a dife-
rença entre ambas resume-se ao fato de uma ter origem no grego e 
outra no latim.

Assista a uma reunião na Câmara Municipal ou no Conselho 
Municipal de Educação, que trate de questões polêmicas em 
relação à educação e identifique alguns princípios éticos que 
orientam as discussões travadas nessa reunião. Registre os resultados 
dessa atividade em seu Relatório Final, não se esquecendo de debatê-
-los com seu tutor.
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6.2 Que Princípios Orientam a Ética no
      Serviço Público, por Exemplo na Escola?
Prezado(a) cursista, quando ressaltamos a ética no serviço público, 
estamos falando de uma conduta no âmbito dessa atividade que per-
mita avaliar a atuação dos servidores a partir de determinados parâ-
metros que devam orientar o seu trabalho. Esses parâmetros precisam 
contribuir para garantir a todo cidadão, que procura qualquer esfera 
da administração pública (federal, estadual ou municipal), ser bem 
atendido em suas expectativas e necessidades.

Para tanto, essa ética deve estar associada a padrões bem definidos 
de conduta e de conhecimento tanto dos servidores quanto do cida-
dão comum que utiliza os serviços das organizações, por exemplo, da 
escola onde você atua.

Todavia, tais padrões não são 
definidos a partir de critérios 
individuais. No caso do Brasil, 
é exatamente na Constituição 
Federal de 1988, chamada Consti-
tuição Cidadã, que os princípios que 
regem o serviço público estão fixados. 
Veja ao lado em que termos isso é de-
finido:

Considerando o exposto, que tal ana-
lisar um pouco os princípios constitu-
cionais que devem orientar a conduta 
ética da administração pública no Bra-
sil? Veja-os a seguir:

a. Legalidade. Implica o reconhecimento da lei como uma das mais 
importantes condições para assegurar a vida em comum. Na verda-
de, o próprio serviço público é o responsável por traduzir uma boa 
parte do sistema público de regras em ações;

b. Impessoalidade. Revela de maneira mais clara o caráter público 
do serviço público, fazendo com que, na administração pública, 
sejam evitadas condutas associadas a preferências, privilégios e/ou 
diferenças.

A Constituição 
Federal de 1988 é 
chamada também 
de “Constituição 

Cidadã”. Saiba que 
este título relaciona-se 

à idéia de que essa 
Constituição definiu 
alguns mecanismos 
importantes para a 
participação direta 

da sociedade visando 
ao planejamento e à 
tomada de decisões, 

antes centrados 
apenas no âmbito do 
Estado. Essa mesma 

Constituição apresentou, 
também, importantes 

valores para orientar a 
Administração Pública
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Esse princípio pressupõe, entre outros, os seguintes aspectos: 

• a capacidade de os indivíduos fazerem a diferença entre o que é 
público e o que é privado;

• todos são iguais, por possuírem o mesmo valor como pessoas, 
diante uns dos outros;

• todos devem receber, como  princípio, o mesmo tratamento no 
âmbito do serviço público.

Os três aspectos citados convergem para a idéia de que, quanto mais 
impessoalidade nas organizações públicas, mais se promove a igual-
dade entre os indivíduos e mais se busca moralidade, visando a garan-
tir um melhor padrão de ética nessas mesmas organizações.

Ainda em relação ao princípio da impessoalidade, é importante res-
saltar que ele é, na realidade, sinônimo de igualdade, visto que, do 
ponto de vista jurídico, “todos são iguais perante a lei”.

c. Moralidade. Garante a idéia de que conduta ética dos servidores 
públicos não pode ser contrária ao padrão ético definido de forma 
mais geral pela sociedade, em sua totalidade. Quando não levada 
em consideração, ocorre a violação dos direitos do cidadão, bem 
como o comprometimento dos valores e bons costumes em uma 
determinada sociedade. 

d. Publicidade. Este valor está estreitamente relacionado ao aspecto 
público da administração pública e a ele associam-se importantes 
ideias, como, por exemplo, a de transparência e a da necessidade 
de prestar contas diante do público. 

O que é considerado como padrão ético mais amplo de uma 
sociedade traduz a moralidade de um grupo social, em um de-
terminado momento histórico.

Observe que os princípios (ou valores fundamentais ao serviço pú-
blico) apresentados não existem de forma isolada. Na verdade, cada 
um deles só pode ser compreendido à luz dos demais. São eles que 
asseguram ao cidadão não haver espaço para abuso da autoridade, 

O público pode ser entendido 
como tudo aquilo que é comum 
a todos, diferentemente do 
privado que pode ser usufruído 
ou está disponível para apenas 
alguns. A impessoalidade evita o 
grande conflito entre os interesses 
privados acima dos interesses 
públicos.
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embora este seja um perigo que ronda constantemente o serviço pú-
blico, em níveis variados. Assim, quando esses valores são vividos no 
setor público redimensiona-se a cidadania.

Você já parou para pensar que a confiança que as pessoas têm 
na Administração Pública varia, entre outros motivos, em fun-

ção da eficiência do serviço que lhes é prestado?

Como você pode ver, a discussão desses princípios pode contribuir 
para a democratização das organizações, como, por exemplo, a es-
cola. Por isso, o conhecimento dos mesmos princípios pela população 
pode ampliar a participação do cidadão em decisões que, mesmo ex-
ternas à escola, podem influenciar o trabalho que ela desenvolve e do 
qual você, por exemplo, participa. 

Por outro lado, é importante chamar a atenção para o fato de que, 
quando os referidos princípios não são seguidos, visando assegurar 
a necessária transparência no serviço público, podem aparecer sérios 
desvios de conduta neste espaço, como, por exemplo, o que se con-
vencionou chamar de “corrupção”.

Pense na realidade da escola em que você atua e, em segui-
da, faça o que se pede: a) analise em que medida os princí-
pios éticos do serviço público, contemplados nesta unidade, 

vêm-se manifestando em sua escola; b) indique qual desses princípios 
está mais presente nas ações cotidianas dessa escola; c) aponte o(s) 
princípio(s) que precisa(m) ser mais incorporado(s) pela escola, visan-
do a garantir uma educação com qualidade social para todos; d) liste 
os fatores que têm dificultado a vivência, pela sua escola, de todos os 
princípios éticos do serviço público, discutidos no texto; e) levante al-
gumas propostas que você entende que possam ajudar a escola como 
um todo a rever essa situação.

Conheça os princípios da 
administração publica no país e 

o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público assistindo ao 

vídeo Aula Grátis – Código de 
Ética – servidor público, acessando 

http://www.youtube.com/
watch?v=x53hRANqPYI com 

duração 33 min 05 seg. O vídeo é 
um pouco longo, porém permite 

selecionar as partes que mais 
interessam ao expectador.
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6.3 O Alcance da Responsabilidade e da  
       Transparência na Administração Pública
Você já se perguntou sobre o que significa ser “responsável” no servi-
ço público? De forma geral, significa aquele que responde por algo ou 
alguém e que, portanto, está obrigado a dar uma resposta em deter-
minada situação. Porém, este conceito não se explica sozinho, estando 
sua compreensão associada à outra idéia: a de “responsabilização”

Nesse sentido, a administração, como por 
exemplo aquela desenvolvida na escola, não 
apenas é responsável por aquilo que faz, mas 
também pode ser “responsabilizada” quan-
do deixa de fazer algo que deveria fazer.

Veja como o texto ao lado, de autoria anôni-
ma, nos ajuda a refletir sobre a relação entre 
esses três conceitos: responsável, responsabili-
zação e responsabilizado.

Com base no texto lido e em sua experiência profissional, res-
ponda: a situação relatada no texto já ocorreu em seu ambiente 
de trabalho, ao se discutir a responsabilidade de cada um na 
prestação dos serviços da escola pública? Em caso afirmativo, como 
isso aconteceu? Em caso negativo, caso a mesma situação viesse a 
acontecer em sua escola, como você entende que ela poderia ser discu-
tida? Registre esta atividade em seu Memorial e discuta os resultados 
dela com os seus colegas de curso e com seu tutor.

A exigência de que o serviço público seja ético obriga-o a responder 
por suas ações, decisões e escolhas diante de uma instância deter-
minada – a própria cidadania. Então, falar sobre ética no serviço 
público é extremamente importante e se relaciona à idéia de termos 
uma conduta profissional, cuja base é um padrão definido a partir dos 
princípios analisados anteriormente. Por isso, deve-se combater a falta 
de ética na Administração Pública.

Por último, é importante lembrar que a cobrança desse padrão ético 
ajuda a construir e fortalecer a cidadania. É preciso, portanto, que 
a sociedade exerça sua cidadania plena, cobrando a ética e a trans-
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parência nas organizações públicas! Como dizia o professor Milton 
Santos (1926-2001), a cidadania “é como uma lei”: ela existe, mas 
precisa ser descoberta, aprendida, usada, ampliada e reclamada (SAN-
TOS, 2004). Nesse processo, não resta dúvida de que a educação seria 
o mais forte instrumento na formação de cidadão!

Na última década, muitas experiências visando à melhoria do funcio-
namento da administração pública foram empreendidas em nosso 
país. Algumas dessas experiências são iniciativas do poder federal 
ou de governos estaduais e outras municipais, já se encontrando 
registradas, avaliadas e servindo de referência para as organizações 
da esfera pública, que buscam garantir um padrão ético nos serviços 
que prestam. Em vários casos, um dos pontos centrais de muitas 
dessas experiências refere-se à transparência da administração pú-
blica. Uma dessas experiências, de natureza democrática, chama-se 
orçamento participativo.

Essa prática é um instrumento de participação popular nas decisões 
de orçamento e execução de obras e programas destinados a aten-
derem as necessidades gerais da população. Por meio dele, o Estado 
divide com os cidadãos as decisões a serem tomadas com o objetivo 
de melhor atender as necessidades do povo. Trata-se, portanto, de 
uma prática de democracia participativa, mostrando que os indiví-
duos podem e devem participar das ações e decisões que lhes dizem 
respeito na vida cotidiana como cidadãos. No Brasil, já existem expe-
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riências de orçamento participativo desenvolvidas em nível municipal 
e estadual, como, por exemplo, em Belo Horizonte/ MG, Distrito 
Federal (1995-1998) e no estado do Rio Grande do Sul, no período 
entre 1999 e 2002.

  

  RESUMO
A ética corresponde à reflexão crítica acerca da conduta dos ho-

mens. Como elemento presente em toda ação humana, ela revela 

que os indivíduos são dotados da capacidade de permanentemen-

te avaliar e julgar sua própria conduta. Portanto, a reflexão ética a 

respeito daquilo que os sujeitos fazem não ocorre no vazio, mas nas 

práticas sociais que eles constroem, tendo o indivíduo e o coletivo 

como referências básicas.

A responsabilidade e a transparência são duas dimensões de extre-

ma importância para o funcionamento das organizações públicas, 

como a escola. Esses dois elementos contribuem para a cidadania 

dos sujeitos que trabalham nessa organização – professores, ges-

tores, corpo técnico-administrativo e servidores de apoio – e dos 

usuários – pais, alunos e comunidade em geral.

A reflexão da ética, da responsabilidade e da transparência no ser-

viço público assume grande importância na atuação dos servidores 

públicos, por vários motivos. Dentre estes, destacam-se: (i) o fato 

de essa atuação ocorrer no espaço público, obedecendo a determi-

nados princípios constitucionais; (ii) a necessidade de os elementos 

mencionados também fazerem-se presentes na ação cotidiana da 

escola e de outras organizações públicas. 
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Palavras Finais

Ao longo do estudo deste caderno, enfatizamos que a escola não re-
aliza o seu trabalho no vazio, mas baseando-se em diretrizes e funda-
mentos do contexto social no qual sua atuação ganha e constrói sig-
nificados. Particularmente, nesta última unidade, ressaltamos que, ao 
desenvolver suas atividades cotidianas, a escola deve buscar assegurar 
um padrão ético dos serviços que presta, por ser uma organização de 
caráter público.

Também gostaríamos de lembrar que, embora cada coletividade pos-
sua ideais diferentes, o que faz com que diversas formas de pensar e 
agir coexistam no interior da sociedade, no mundo contemporâneo a 
escola possui um projeto claro: a formação para a cidadania, a demo-
cracia e a inclusão social.

De uns anos para cá, a busca pela profissionalização das organizações 
tem sido intensificada, diante da necessidade de tornar essas organi-
zações mais sintonizadas com as transformações do mundo moderno. 
Essa profissionalização tem-se feito notar na necessidade de melhorar 
a formação de todos os que participam da vida da organização, como, 
por exemplo, você, que atua nas secretarias das escolas públicas.

Esperamos que, além de contribuir para a ampliação dos seus conhe-
cimentos sobre a educação brasileira e, mais especificamente, sobre 
o trabalho da escola, o estudo desse caderno tenha permitido a você 
assumir uma posição mais consciente frente às transformações que se 
verificam em sua escola e no sistema educacional, como um todo. De-
sejamos, assim, que essa perspectiva oriente sua formação continuada 
e sua atividade profissional.

Afinal, a intenção maior deste curso é contribuir para ampliar sua 
compreensão sobre a importância do seu trabalho para a construção 
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de uma escola democrática, cidadã e de qualidade social para todos 
os brasileiros. Bons estudos!

Obrigado!

José Vieira de Sousa
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de ensino no Distrito Federal, além de ter atuado como coordenador 
pedagógico. Pesquisador dos temas avaliação da educação, política 
e gestão educacional, democratização e acesso à educação. Possui 
livro, capítulos de livros e diversos artigos abordando essas temáticas. 
Organizador da Coleção Políticas Públicas de Educação, juntamente 
com Célio da Cunha e Maria Abádia da Silva, publicada pela Editora 
Autores Associados em 2011 e pela Liber Livro, em 2012.




