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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi conhecer em que medida as novas práticas
organizacionais implementadas no âmbito da Gestão Integrada da Escola
(GIDE) se institucionalizaram, nas escolas estaduais de Volta Redonda, no que
se refere ao trabalho docente. Por ser tratar de um fenômeno contemporâneo, as
práticas de gestão implementadas a partir de 2011 nas escolas estaduais, o estudo
se justifica pela importância e relevância da implementação de políticas públicas
voltadas para a melhoria dos resultados da educação básica em escolas públicas. O
estudo foi realizado no município de Volta Redonda por ser o maior município dentre
os que compõem a Regional Médio Paraíba e possuir o maior número de escolas
estaduais, constituindo-se em uma maior amostra. O objeto de estudo foram as 29
escolas estaduais sediadas neste município. O foco do estudo foram as práticas de
gestão implementadas pela GIDE nas escolas estaduais, a Teoria Institucional e a
institucionalização à luz do modelo teórico de Tolbert e Zucker (1999) para analisar
em que medida as práticas e ações da GIDE foram institucionalizadas nas escolas
da rede estadual de ensino localizadas no município de Volta Redonda, apontando
em que fase desse modelo se encontram (habitualização, objetificação ou
sedimentação). Esta pesquisa foi caracterizada como um projeto de métodos mistos
com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando-se como estratégia de pesquisa
o estudo de caso e a aplicação de questionário disponibilizado aos professores
docentes pelo sistema Survey Monkey através de um levantamento do tipo survey.
Os dados foram analisados à luz da teoria institucional. Observou-se sinais de
habitualização quanto à implementação da GIDE nas escolas. Em relação às
mudanças implementadas na prática diária do professor e à percepção de cada
docente sobre as mudanças nas práticas de seus colegas, observou-se indícios de
objetificação quanto à adoção pelos docentes das práticas relativas à avaliação dos
discentes, recuperação de estudos, prazos de entrega de notas, plano de curso,
lançamento de notas no Sistema Conexão Educação etc. No que se refere à
percepção do docente sobre a perenidade das novas práticas implementadas na
escola, percebe-se na avaliação deles que as práticas que se institucionalizaram
(sedimentação) se referem ao Conexão Educação, painel de gestão, Currículo
Básico e padronização da metodologia administrativa e pedagógica nas escolas.
Palavras-chave:modelo de gestão; escolas; docentes; GIDE; institucionalização.

ABSTRACT
The objective of this research was to know to what extent the new organizational
practices implemented in the scope of the Integrated Management of the School
(GIDE) were institutionalized, in the state schools of Volta Redonda, regarding the
teaching work. As it deals with a contemporary phenomenon, the management
practices implemented since 2011 in state schools, the study is justified by the
importance and relevance of the implementation of public policies aimed at improving
the results of basic education in public schools. The study was conducted in the city
of Volta Redonda because it is the largest municipality among those that make up
the Regional Middle Paraíba and has the largest number of state schools,
constituting a larger sample. The study object was the 29 state schools located in this
municipality. The focus of the study were the management practices implemented by
GIDE in state schools, Institutional Theory and institutionalization in the light of the
theoretical model of Tolbert and Zucker (1999) to analyze the extent to which GIDE
practices and actions were institutionalized in schools of State school network
located in the city of Volta Redonda, indicating the phase of this model
(habitualization, objectification or sedimentation). This research was characterized as
a mixed methods project with a qualitative and quantitative approach, using as a
research strategy the case study and the application of a questionnaire made
available to teachers by the Survey Monkey system through a survey type survey.
The data were analyzed in the light of institutional theory. Signs of habitualization
were observed regarding the implementation of GIDE in schools. Regarding the
changes implemented in the daily practice of the teacher and the perception of each
teacher about the changes in the practices of his colleagues, there were indications
of objectification regarding the adoption by the teachers of the practices related to the
evaluation of the students, recovery of studies, Delivery of notes, course plan,
release of notes in the Connection Education System etc. With regard to the
teacher's perception of the continuity of the new practices implemented in the school,
one can notice in their evaluation that the practices that have been institutionalized
(sedimentation) refer to the Education Connection, management panel, Basic
Curriculum and standardization of the administrative methodology Pedagogy in
schools.
Keywords: management model; schools; teachers; GIDE; institutionalization.
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1 INTRODUÇÃO
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) decidiu
investir diretamente na melhoria das medidas de resultados, organizando pesquisas
internacionalmente comparáveis, enfocando especialmente medidas de habilidades
e competências necessárias à vida moderna.
Esta é a lógica que orienta, desde o ano 2000, o

Programa Internacional de

Avaliação de Alunos, conhecido como Programme for International Student
Assessment (PISA). O PISA visa avaliar o desempenho dos estudantes de quinze
anos em habilidades como o domínio da linguagem e matemática e ciências, com
vistas a melhorar as políticas e resultados educacionais dos países. Em 2015, 72
países e cidades aderiram ao exame, um crescimento significativo em relação às 32
nações que participaram da primeira edição (UNESCO, 2015).
Na mesma época em que a OCDE gestava o PISA, o Brasil instituía um sistema
próprio para acompanhar e avaliar o desempenho dos estudantes brasileiros: o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), estabelecido a partir da segunda
metade dos anos 1990. Para Coelho (2008, p. 229) a avaliação nacional da
educação escolar básica “insere-se historicamente na administração do sistema
educacional brasileiro, de modo articulado à construção científica dos fatores de
qualidade, eficiência, equidade e produtividade”.
A Lei 9394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em
seu artigo 9º estabeleceu a obtenção, análise e disseminação de informações sobre
a educação e o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino
fundamental, médio e superior.

Para dar materialidade ao texto da lei seria

necessária a ação articulada do governo federal em colaboração com os sistemas
de ensino, para a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. A
LDB estabeleceu também como dever dos municípios e, supletivamente, dos
estados e da União, a integração de todos os estabelecimentos de ensino
fundamental ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar até o final da
Década da Educação (1997- 2007), conforme aponta Coelho (2008).
Já a partir de 1995, o Brasil implantava um sistema de avaliação e informação da
educação por meio da reestruturação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
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Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com a realização de censos variados e testes
de desempenho em todos os níveis de ensino (COELHO, 2008).
O resultado dos testes de desempenho educacional em nível estadual começava a
desnudar a situação da qualidade de ensino das redes públicas de educação em
todo o Brasil.
Na segunda metade dos anos 2000 o estado do Rio de Janeiro vivia um paradoxo:
economia em crescimento acelerado e educação em estado lastimável. As melhorias
das perspectivas para a economia fluminense era sinalizada pelo aumento dos
investimentos financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) no Rio de Janeiro, que passaram de R$ 16 bilhões no período 20032006 para R$ 52 bilhões em 2007-2010, avançando 230% contra um crescimento de
apenas 138% na média nacional; e o crescimento do emprego formal que cresceu
entre estes dois quadriênios 42% contra 31% na média nacional (HASENCLEVER,
2012). Entretanto, a divulgação do resultado da qualidade do aprendizado da
educação básica, em 2009, medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), mostrou o Rio de Janeiro posicionado na 26ª posição no ranking do
IDEB nacional, acima apenas do estado do Piauí.
Como resposta aos baixos resultados alcançados pelo estado do Rio de Janeiro
evidenciado pelo IDEB, a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC),
implementou, a partir de 2010, um conjunto de ações pedagógicas e administrativas
no sentido de melhorar a qualidade da educação no estado.
Inicialmente a SEEDUC realizou um diagnóstico da situação de sua rede de escolas,
identificando os principais problemas que explicavam o baixo desempenho dos
estudantes fluminenses nos testes de aprendizagem. O diagnóstico apontou
problemas variados, tais como: baixo rendimento dos alunos e falta de interesse pela
escola, aulas com baixa atratividade, falta de alinhamento de currículo, alunos com
dificuldade de aprendizagem, elevada distorção idade/série, docentes e servidores
desestimulados, ausência de política de qualificação para docentes, falta de
reconhecimento, gestão escolar pouco profissionalizada etc (RGPP, 2014).
Para sanar os problemas apresentados, a SEEDUC estruturou um planejamento
estratégico, cujas principais ações pedagógicas e administrativas a serem adotadas
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foram estruturadas na forma de uma metodologia de gestão intitulada Gestão
Integrada da Escola (GIDE). No nível da escola, a GIDE orientava a necessidade de
que cada estabelecimento definisse sua visão, missão e valores bem como a
definição de metas de desempenho que permitisse acompanhar a evolução do
processo de ensino-aprendizagem dos seus discentes.
Após quatro anos de implementação das mudanças, a SEEDUC fez uma avaliação
dos resultados alcançados que foram publicados no Relatório de Gestão e Políticas
Públicas (RGPP) atribuindo ao modelo de Gestão Integrada da Escola (GIDE) um
papel central no processo de reestruturação da rede.
Pesquisa realizada pela SEEDUC com diretores e professores da rede estadual,
mostrou que, desde o início, o programa foi bem acolhido pela comunidade escolar.
A maioria dos professores afirmaram que participavam da GIDE, que a equipe de
sua escola participou do seu processo de construção e que já percebiam melhorias
após sua implementação (76% em 2011 e 79% em 2012). Entre os diretores de
escola também houve boa receptividade quanto ao novo modelo de gestão
implementado, pois, segundo a mesma pesquisa, em 2012, 96% deles responderam
positivamente às melhorias e afirmaram ter participado da formação da GIDE
(RGPP, 2014).
De fato as mudanças de gestão pedagógica e administrativa introduzidas pela GIDE
demonstravam efeito positivo sobre a qualidade da educação do estado do Rio de
Janeiro. No IDEB realizado em 2011, o estado do Rio de Janeiro saltou para a 15ª
posição entre os estados brasileiros, obtendo indicador 3,2. Em 2013, houve novo
avanço, que permitiu ao estado alcançar a 4ª posição (indicador 3,6) entre os
estados da federação.
Estes resultados sugeriam que o diagnóstico elaborado pela SEEDUC apontava na
direção correta, bem como as ações gerenciais que foram tomadas para reconduzir
o sistema público de ensino do estado do Rio de Janeiro para o caminho da
elevação da qualidade do ensino oferecido.
Entretanto, a implantação de modelos de gestão vem acompanhada de resistências
e dificuldades. O sindicato dos professores, por exemplo, se opôs à implantação do
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modelo, com a alegação de que um sistema baseado em critérios de mérito adota no
âmbito da escola modelos de gestão utilizados por empresas.
Pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e
publicada pelo Jornal Extra (2013) mostrou que muitos profissionais da SEEDUC
não sentiam-se valorizados.
Apesar da qualidade da educação no estado do Rio de Janeiro ter avançado, ainda
permanecia muito baixa, quando se compara jovens egressos do ensino médio do
estado com estudantes de outros países ou da rede particular. A perenidade do
modelo de gestão adotado pode ser entendida como um dos fatores que contribuirá
com a contínua melhoria do sistema público de educação.
Entretanto, para que as novas práticas implementadas sejam incorporadas de forma
permanente seria preciso que esta “nova” maneira de gerir a educação no estado se
consolidasse.

Em

outras

palavras,

seria

necessário

que

ocorresse

a

institucionalização das novas práticas.
Desta forma, poderia se supor que as instituições são deliberadamente criadas e
reformadas a fim de atingir fins substantivos, neste caso a melhoria da qualidade da
educação. Em uma visão puramente racional bastaria que alguns atores, imbuídos
de uma visão de uma sociedade melhor, de um diagnóstico sobre o que está errado,
de um plano de mudança a fim de alcançar melhores resultados, e dos recursos
necessários para implementar a prescrição, levaria à mudança desejada. Entretanto,
é preciso considerar que mudanças implicam alteração do comportamento das
pessoas e dos grupos. Em outras palavras, a implementação de mudança está
relacionada ao grau em que são aceitas pelo sistema social.
Neste sentido, Olsen (2008), sugere que uma alternativa para o racionalismo é ver
instituições como organismos sociais que evoluem ao longo do tempo como
resultado de processos históricos, que podem, inclusive, não ser planejados.
Instituições crescem como artefatos de interação, cooperação e competição que
incorporam experiências dos indivíduos que a compõem. Para ele, a perspectiva
institucional “entende que os atores políticos não são engenheiros que possuem o
controle total (dos fatores que levam à mudança), nem fatalistas que não possuem
escolhas. Desenvolvimentos institucionais não são nem um produto direto da
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vontade, planejamento e design, nem um mero subproduto casual de eventos
fortuitos e ações descoordenadas. O institucionalismo enfatiza a natureza endógena
e o poder explicativo das instituições políticas. A organização da vida política faz a
diferença e instituições têm dinâmicas próprias” (p. 7, tradução livre).
Nesta perspectiva, para conhecer o quão perene possivelmente serão as mudanças
implantadas pela SEEDUC, que resultaram em melhorias na qualidade da educação,
medida pelo IDEB, é preciso saber como as práticas organizacionais implementadas
foram apropriadas pelas pessoas afetadas. Ou seja, é preciso conhecer como os
atores envolvidos neste processo de mudança têm incorporado ao seu cotidiano as
novas práticas introduzidas pela SEEDUC. Para analisar em que medida tais
práticas foram incorporadas pelos professores que integram a rede estadual de
educação, buscou-se recurso na Teoria Institucional. Esta é uma teoria do campo
das organizações, que procura explicar a institucionalização de mudanças no
processo de gestão e a legitimação de valores, práticas, ideias e mudanças que
ocorrem em seu interior. Sendo a escola pública uma organização com
responsabilidade social, e que, além do aspecto educacional e pedagógico, variáveis
como gestão de pessoas, cultura, valores, crenças estão envolvidos, cabe recorrer a
teorias organizacionais que buscam compreender e explicar as mudanças ocorridas
nas organizações.
De acordo com Carvalho, Andrade e Mariz (2005, p.3), “a teoria institucional,
compreende a possibilidade da mudança, enquanto uma alteração de padrões e
regras para assegurar conformidades e reduzir riscos e incertezas, isto é, a
mudança ocorre para sustentar uma ordem de valores compartilhados”.
Neste sentido, esta pesquisa se propõe a responder as seguintes perguntas: como
os professores da rede estadual de ensino da cidade de Volta Redonda estão
lidando com as práticas organizacionais implementadas por esta abordagem
de gestão da SEEDUC nas escolas do estado do RJ, que teve como eixo
central a GIDE? Como o modelo de Gestão Integrada da Escola (GIDE) vem se
institucionalizando nas escolas de Volta Redonda, a partir de 2011, no que se
refere ao trabalho docente?
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Esta pesquisa pretende analisar, à luz da Teoria Institucional, como se deu e em
que medida se consolidou a mudança na gestão das escolas estaduais. Em outras
palavras, como vem ocorrendo a institucionalização do modelo de gestão integrada
da escola (GIDE) implantado na rede pública estadual de ensino do estado do Rio
de Janeiro, a partir de 2011.
Para isso, este trabalho se utilizou da Teoria Institucional e da institucionalização à
luz do modelo teórico de Tolbert e Zucker (1999) para analisar em que medida as
práticas e ações da GIDE estão institucionalizadas nas escolas da rede estadual de
ensino localizadas no município de Volta Redonda, apontando em que fase do
modelo teórico de Tolbert e Zucker (1999) se encontram (habitualização,
objetificação ou sedimentação).
A seguir detalha-se os objetivos gerais e específicos, as limitações da pesquisa e
apresenta-se a estrutura desta dissertação.
1.1 Objetivo geral
O objetivo geral da pesquisa é analisar em que medida as novas práticas
organizacionais implementadas no âmbito da Gestão Integrada da Escola (GIDE) se
institucionalizaram, nas escolas estaduais de Volta Redonda, na perspectiva dos
seus docentes, no período entre 2011 e 2016.
1.2 Objetivos específicos
São objetivos específicos deste estudo:
1. Descrever a metodologia de gestão integrada na escola (GIDE) implantada, a
partir de 2011, na rede estadual do Rio de Janeiro;
2. Analisar as práticas organizacionais introduzidas pela Gestão Integrada da
Escola;
3. Analisar a percepção dos professores docentes das escolas estaduais de Volta
Redonda sobre o modelo de gestão baseado na GIDE;
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4. Investigar em que medida as práticas implementadas pela GIDE vem se
institucionalizando nas escolas que integram a rede estadual no município de
Volta Redonda, à luz da teoria institucional.
1.3 Limitações da pesquisa
Esta pesquisa investiga um fenômeno contemporâneo, em escolas estaduais
situadas em um município do estado do Rio de Janeiro sobre a institucionalização de
práticas de gestão implantadas a partir de 2011 nas escolas estaduais. Por tratar-se
de um estudo de caso, suas conclusões não são generalizáveis para toda a rede
pública estadual do Rio de Janeiro, uma vez que o estado do Rio de Janeiro possui
92 municípios. Por se tratar de um único município, a amostra é considerada
pequena em relação ao quantitativo de escolas que integram a rede estadual. Um
maior tamanho para a amostra seria recomendado para possíveis análises mais
abrangentes.
Além disso, este estudo restringiu-se a analisar a percepção dos docentes sobre as
práticas implantadas pela GIDE, através de um levantamento do tipo survey, sem
envolver a perspectiva dos demais membros da comunidade escolar, com a
participação voluntária dos respondentes.
Outro fator, foi o momento econômico e político vivido pelo estado do Rio de Janeiro
em 2016, no período de aplicação dos questionários desta pesquisa, marcado pela
crise de pagamentos do funcionalismo público estadual, greve de professores, e
ocupações de várias escolas e da sede da SEEDUC por longos períodos que
criaram um ambiente tenso para os docentes, o que pode ter afetado a percepção
destes sobre as práticas de gestão da SEEDUC.
1.4 Estrutura da dissertação
Para responder ao problema proposto, esta dissertação está estruturada nos
seguintes capítulos. O primeiro composto por esta introdução, aborda a
contextualização, a definição do problema da pesquisa e o objetivo. O segundo
capítulo aborda a situação da educação pública estadual do Rio de Janeiro, fazendo
um panorama das principais mudanças implementadas pela SEEDUC a partir de
2010. Em seguida, é apresentado o referencial teórico. O quarto capítulo apresenta
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procedimentos metodológicos utilizados para desenvolver a pesquisa. Por fim, são
apresentados os resultados da pesquisa no quinto capítulo, finalizando com as
considerações finais e as referências bibliográficas.
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2 A EDUCAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
2.1 Avaliação da qualidade da educação no Brasil e no Rio de Janeiro
A situação da educação pública no Brasil começou a ser desvendada a partir de
1988 com a criação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau
(SAEP/MEC). O SAEP testou instrumentos e procedimentos avaliativos por meio da
aplicação piloto nos Estados do Paraná e Rio Grande do Norte, buscando medir a
qualidade do ensino público oferecido aos jovens e crianças por estados e
municípios em todo o Brasil. Este sistema evoluiu dando origem ao primeiro ciclo do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), em 1990. A partir de
2005, com a inclusão da Prova Brasil, a avaliação passou a ser realizada em larga
escala, em caráter universal e aplicação bianual (SILVA, 2010).
Desde então, “todas as etapas e níveis de ensino, exceto a educação infantil, sofrem
avaliação padronizada, organizada e centralizada pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) órgão ligado ao Ministério da
Educação (MEC)” (SILVA, 2010, p. 429). Para permitir um melhor acompanhamento
pela sociedade sobre a qualidade da educação, o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), passou a integrar o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), que começou a medir, numa escala de zero a dez, o
desempenho de cada escola. Este índice sintetiza dois conceitos de qualidade da
educação: a) média de desempenho dos estudantes, em Língua Portuguesa e
Matemática, obtidas nas avaliações do Inep (SAEB e a Prova Brasil) e, b)

a

aprovação escolar, obtida pelo Censo Escolar. Conjuga-se no índice desempenho e
fluxo.
Iniciada em 2005, a série histórica tem permitido aos gestores públicos e à
sociedade em geral acompanhar a qualidade da educação. Segundo o INEP “a
lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que
o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em termos numéricos, isso
significa progredir da média nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do
ensino fundamental, para um IDEB igual a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da
Independência” (INEP, 2015).
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Na terceira rodada em que os resultados do IDEB foram divulgados, no ano 2009, a
sociedade carioca e o governo do estado do Rio de Janeiro se depararam com um
resultado muito ruim: a segunda maior economia do Brasil havia obtido um IDEB de
2,8 no Ensino Médio, colocando a educação pública oferecida pelo estado em
penúltimo lugar, à frente apenas do Piauí.
Estes resultados evidenciavam que mudanças relevantes de rumo precisariam ser
implementadas de forma a transformar o cenário de baixa qualidade da educação
pública no estado. Um primeiro passo nesta direção se deu com a sanção, pelo
governador do Estado do Rio de Janeiro, da Lei nº 5.597, de 18 de dezembro de
2009, que aprovou o Plano Estadual de Educação (PEE/RJ), que também atendia
ao inciso III do artigo 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
que definiu que os estados deveriam elaborar e executar “políticas e planos
educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação,
integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios”. O plano
estabeleceu objetivos e metas para as três etapas que compõem a Educação
Básica, afirmando que “estão direcionados para a ampliação e universalização do
ensino com a qualidade que permita a continuidade de estudos para àqueles que
optarem pela Educação Superior” (PEE/RJ, 2009, p. 29).
Na sequência, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC),
diante da constatação do baixo rendimento dos estudantes e da baixa qualidade da
educação na rede estadual de ensino, realizou um mapeamento dos principais
problemas de sua rede, sendo detectados: baixo rendimento dos alunos e falta de
interesse pela escola devido à falta de instrumentos de diagnóstico, aulas com baixa
atratividade, falta de alinhamento de currículo, alunos com dificuldade de
aprendizagem, elevada distorção idade/série; docentes e servidores desestimulados
devido à baixa remuneração e ausência de benefícios, ausência de política de
qualificação, falta de reconhecimento; gestão escolar pouco profissionalizada pois
não existia critérios de seleção de diretor, ausência de sistema de estímulos, metas
e metodologia de gestão definidas, baixo investimento e ineficiência do gasto com
escolas com infraestrutura deteriorada, baixo aproveitamento de recursos federais; e
ruídos de comunicação e pouca transparência (RGPP, 2014).
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Tendo como base o conjunto dos problemas identificados, ao final do ano de 2010, a
SEEDUC elaborou um planejamento estratégico que serviria como fio condutor de
suas ações pelos próximos anos. Entre estas ações foi definida a implementação de
uma nova metodologia de gestão, com visão, missão e valores da instituição
definidos e foco na melhoria da aprendizagem dos alunos. “Esse planejamento foi
realizado a partir do diagnóstico dos principais problemas da rede e da identificação
de eixos de atuação, delimitados a partir das necessidades centrais de tornar mais
atrativa a carreira de magistério, intensificar o processo de ensino-aprendizagem,
comunicar o planejamento e as ações de maneira eficiente e melhorar a qualidade
da gestão na sede e nas unidades escolares” (RGPP, 2014).
Como desdobramento do planejamento estratégico, a SEEDUC, a partir de fevereiro
de 2011, redefiniu as unidades administrativas da rede estadual a ela subordinadas,
transformando as 30 coordenadorias existentes em 14 diretorias regionais e uma
Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas (DIESP),
conforme o Decreto 42.838 de 04/02/2011, visando melhorar a gestão pedagógica e
a qualidade do ensino-aprendizagem (RGPP, 2014), como exposto na figura 1. A
implantação da nova estrutura organizativa foi acompanhada de novos processos e
suporte de sistema de informação.

Figura 1 - Mapa da divisão dos municípios por diretorias regionais
Fonte: Relatório de Gestão e Políticas Públicas da SEEDUC, 2014
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O IDEB foi definido como o principal indicador de gestão adotado pela rede estadual
de ensino do Rio de Janeiro, por meio do qual se acompanharia a melhoria da
qualidade da educação do estado. A meta era que o estado do Rio de Janeiro, em
2013, figurasse entre os cinco melhores estados no IDEB referente ao Ensino Médio.
Para acompanhar e monitorar os resultados do

novo modelo de gestão

implementado nas escolas pela SEEDUC, criou-se um sistema local de avaliação
com mecanismos para acompanhar o cumprimento dos objetivos e das metas
estabelecidas: os indicadores de desempenho escolar. Castro (2009, p. 12) afirma
que:
O desenho do indicador evita que os sistemas de ensino direcionem
suas ações para um dos seus componentes, ou seja, uma escola
que reprova sistematicamente, fazendo que muitos alunos
abandonem os estudos antes de completar a educação fundamental,
não é desejável mesmo que os poucos alunos sobreviventes tenham
bom desempenho nas provas nacionais. Também não é desejável
uma escola que aprova em massa, sem dar atenção à qualidade da
aprendizagem de seus alunos, pois não adianta alcançar taxas
elevadas de conclusão dos ensinos fundamental e médio, se os
alunos aprendem pouco na escola (CASTRO, 2009, p. 12).

Em 06/01/2011, através do Decreto nº 42793, foram criados o Índice de
Desenvolvimento Escolar do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ) e a Bonificação por
Resultados, implantando a lógica da meritocracia por meio do pagamento de valor
adicional ao salário base dos funcionários da SEEDUC tendo como base o
atingimento das metas de qualidade de ensino estabelecidas.
De acordo com o disposto no Capítulo I do referido decreto, Art 1º em seu 1º
parágrafo, o IDERJ, “é um índice de qualidade escolar que visa a fornecer um
diagnóstico da escola, em uma escala de 0 a 10, baseando-se em dois critérios:
Indicador de Fluxo Escolar (IF) e Indicador de Desempenho (ID)”. O IF é um
indicador de fluxo escolar que varia de 0 a 1 e está relacionado à promoção dos
alunos no Ensino Fundamental e Médio e o ID considera o desempenho nas
avaliações externas e varia de 0 a 10.
A Bonificação por Resultados, instituída no referido decreto em seu Capítulo II, Art.
2º,
a ser paga aos servidores públicos efetivos da SEEDUC em
exercício nas Regionais Pedagógicas, Regionais Administrativas e
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Unidades de Ensino de Educação Básica de Ensino Fundamental e
Médio, Ensino Médio Integrado à Educação Técnica de Nível Médio
e Educação de Jovens e Adultos, decorrente do cumprimento de
metas previamente estabelecidas, visando à melhoria e o
aprimoramento da qualidade do ensino público e variará de acordo
com a função do servidor e o percentual de atingimento das metas
estabelecidas, sendo calculado sobre o vencimento-base do servidor
(DECRETO Nº 42793, CAPÍTULO II, ART. 2º).

O objetivo do programa de metas era a remuneração de todos os servidores lotados
nas unidades escolares ou diretorias regionais que atingissem as metas estipuladas
pela SEEDUC, de acordo com a realidade de cada escola. Para o estabelecimento
das primeiras metas de cada escola, foi calculado o IDERJ, tendo como referência o
ano de 2009, que foi considerado como parâmetro. As metas seriam estabelecidas
por ato interno da SEEDUC, sendo publicadas até o início do próximo ano letivo.
Desta forma, escolas com resultados melhores no IDERJ de 2009 tiveram metas
mais ousadas, enquanto as com os menores resultados, tiveram metas
proporcionais ao seu desempenho. As metas eram diferenciadas para cada
modalidade de ensino. Para receber a bonificação por resultados, cada escola
deveria alcançar ou ultrapassar todas as metas nos diferentes segmentos de ensino.
Através das Resoluções SEEDUC nº 4669 de 04/02/2011 e nº 4768 de 07/02/2012,
foram estabelecidas as metas de desempenho (ID), fluxo escolar (IF) e do Índice de
Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro (IDERJ = ID x IF) específicas para
cada unidade escolar. Os critérios e as metas para as Diretorias Regionais também
foram contemplados pela mesma resolução. Segundo Brooke (2006, p. 398):
A lógica de estabelecer uma associação entre as atividades e os
resultados da escola é clara: se os membros profissionais da
comunidade escolar podem ser considerados responsáveis pela
qualidade da experiência educativa sob seu controle direto, e se os
resultados dessa experiência podem ser medidos objetivamente,
então a avaliação do desempenho do aluno pode se tornar parte de
um sistema de responsabilização que visa estimular a melhoria
mediante a divulgação dos resultados da escola (BROOKE, 2006,
p.398).

Contudo, para que todas as ações do planejamento estratégico conduzissem à
melhoria da qualidade da educação e o estado do Rio de Janeiro atingisse melhor
desempenho no IDEB, as escolas precisavam de um modelo de gestão mais
eficiente. Para isso, em 2011, foi implementada a Gestão Integrada da Escola
(GIDE), como meio para as escolas alcançarem melhores resultados.
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2.2 A Gestão Integrada da Escola (GIDE)
Para que o estado do RJ conseguisse aprimorar a gestão das unidades escolares e
também atingisse a meta de estar entre os cinco primeiros estados no ranking do
IDEB nacional, foi implementado em todas as escolas de ensino regular, em 2011, o
modelo de Gestão Integrada da Escola (GIDE), em parceria firmada com o Instituto
de Desenvolvimento Gerencial (INDG).
Esse modelo de gestão foi desenvolvido pelo INDG e já foi aplicado em outras redes
estaduais como a de Pernambuco, do Ceará, com algumas características
semelhantes como o foco na gestão por resultados, o diagnóstico, o planejamento, a
definição de metas e as avaliações externas. Tem como referência as metas do
IDEB e

seu

indicador

básico é o

Responsabilidade Social (IFC/RS).

Índice

de Formação de Cidadania e

Integra os aspectos políticos, estratégicos e

gerenciais específicos da área educacional, com foco principalmente na melhoria
dos resultados do processo ensino-aprendizagem e dos indicadores da Educação.
Tem como objetivo auxiliar a escola a identificar seus problemas e agir nas principais
causas, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem (GODOY e
MURICI, 2009).
A GIDE é orientada pelo método PDCA (figura 2), que foi o caminho utilizado como
ferramenta gerencial para auxiliar as escolas a resolver os problemas que impediam
a melhoria de resultados, alcançar suas metas e também para o controle do
processo. Esse método consiste em quatro etapas: planejamento, onde é
identificado o problema e é feito o plano de ação; execução das atividades contidas
no plano; controle dos resultados e ação sobre os resultados alcançados; e
padronização das boas práticas e análise e correção dos desvios de resultados.
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Figura 2: Método PDCA - etapas e subetapas
Fonte: GODOY e MURICI, 2009

Esse modelo de gestão associa o planejamento de cada escola à evolução do
processo de ensino-aprendizagem, tendo início com o marco referencial (o que
temos, o que queremos, quais as diretrizes), diagnóstico (análise de resultados),
desenvolvimento (metas, estratégias e planos de ação), passando pelas etapas de
implementação da proposta curricular e dos planos de ação, acompanhamento dos
planos e resultados, tomada de ações corretivas até alcançar a avaliação e
divulgação de resultados com o registro de boas práticas. Valle (2012) ressalta a
importância do fluxo de ações sistematizadas da metodologia GIDE (figura 3) como
meio de alcançar melhoria nos resultados do processo ensino aprendizagem. A
autora explica as etapas do fluxo de ações da GIDE:
O fluxo tem início com o desenvolvimento do Marco Referencial (o
que temos, o que queremos), chegando à análise de resultados,
correção de rumos e/ou registro das boas práticas. O PDCA –
IFC/RS considera na fase de planejamento o marco referencial, o
diagnóstico e o desenvolvimento. O marco referencial abrange o
marco situacional, marco doutrinal e marco operativo. O diagnóstico
inclui a análise dos resultados da escola e análise estratégica.
Durante o desenvolvimento são projetadas as metas globais
plurianuais, as metas globais estratificadas, são previstas as
estratégias e, finalmente, elaborado o plano de ação da escola. Na
fase de desenvolvimento, é implementada a proposta curricular e o
plano de ação. Assim, nas fases de controle e avaliação, faz-se o
acompanhamento dos planos e resultados, tomam-se decisões
corretivas para a padronização das ações consideradas desejáveis e
avaliam-se e divulgam-se os resultados (VALLE, 2012, p.30).
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Figura 3: Fluxo da GIDE
Fonte: GODOY e MURICI, 2009

Desta forma, cada escola elabora seus objetivos e o plano de ação para alcançá-los
a partir dos problemas detectados na unidade escolar, cabendo ao gestor escolar
colocar em prática o que foi elaborado no plano de ação, com o registro das práticas
que deram certo e ações corretivas quando os objetivos não forem alcançados.
Assim, é fundamental verificar o cumprimento dos planos e analisar os resultados
em função das metas estabelecidas. A escola realizaria esse acompanhamento de
forma integrada, utilizando-se de ferramentas e instrumentos de acompanhamento
tais como: painel de gestão, gráfico de implementação do plano, relatório de
implementação das ações do plano (RIAP), gráfico de resultados, análise de
disciplinas críticas, roteiros de verificação da GIDE e do IFC/RS etc.
Para medir o desempenho das escolas nos resultados e no cumprimento de suas
metas foi desenvolvido o Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade
Social (IFC/RS). Este indicador fornece à cada escola informações necessárias para
uma análise detalhada sobre seus resultados e os meios que influenciam nesses
resultados (GODOY e MURICI, 2009).
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Godoy e Murici (2009, p. 17) destacam que o IFC/RS analisa a dimensão resultados
que compreende avaliação interna, externa e capacidade de auto-sustentação; a
dimensão condições ambientais que enfatiza a saúde física e mental, participação
política, convivência e estrutura física e serviços; e a dimensão ensinoaprendizagem que abrange a comunidade escolar (gestor, professores, alunos e
pais).
Desta forma, considerando-se a objetividade e precisão do diagnóstico do IFC/RS, a
elaboração do plano de ação se baseava nas variáveis críticas da dimensão ensino
aprendizagem e da dimensão ambiental. Na dimensão ensino- aprendizagem, objeto
desta pesquisa,

são analisados os meios que influenciam de forma mais

significativa os resultados alcançados, como pode ser observado no quadro 1.
Quadro 1-Dimensão ensino-aprendizagem
Gestor

Professores
Dimensão
Ensinoaprendizagem
(meios que
influem
fortemente
nos
resultados)

Alunos

Pais

Mobilização do corpo docente para obtenção de resultados
Lotação completa do quadro de professores
Captação de parcerias
Registro das práticas pedagógicas bem-sucedidas na sala de aula
Aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos professores
Aplicação dos padrões existentes na escola
Execução dos planos de curso
Pontualidade dos professores
Frequência dos professores
Atratividade das aulas
Cumprimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais/Currículo
Básico
Recuperação dos alunos
Frequência geral dos alunos
Pontualidade dos alunos
Alunos que levam material necessário para a escola
Alunos que fazem atividades extraclasse
Turmas que participam efetivamente das atividades em sala
Satisfação do aluno com o material didático
Presença de pais e/ou responsáveis em reuniões de resultados de
alunos
Acompanhamento dos pais e/ou responsáveis em tarefas de casa
Acompanhamento dos boletins/resultados pelos pais e/ou
responsáveis

Fonte: Extraído e adaptado da Árvore Global do Indicador IFC/RS de Godoy e Murici, 2009

Godoy e Murici (2009, p. 18) enumeram os principais benefícios da implementação
da GIDE nas escolas:
- Redução do trabalho, dispersão de energia e talento nas escolas
com a implementação de um instrumento de gestão focado -
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integração das dimensões estratégica, pedagógica e gerencial no
planejamento, alinhando as pessoas e potencializando os resultados;
- Conversão do esforço da equipe escolar para o aluno (solução de
problemas e alcance de metas relacionadas à atividade fim da
escola);
- Implementação do gerenciamento científico baseado em fatos e
dados, previsibilidade de resultados, acompanhamento sistemático e
possibilidade de agir corretivamente;
- Identificação correta e precisa dos fatores que influenciam
negativamente os resultados da escola e que precisam ser
trabalhados (Índice de Formação de Cidadania e Responsabilidade
Social - IFC/RS) (GODOY E MURICI, 2009, p. 18).

A implementação da GIDE nas escolas contou com o apoio dos Integrantes do
Grupo de Trabalho (IGT), formado por professores da rede estadual que passaram
por processo seletivo interno e foram capacitados na metodologia para realizar a
multiplicação,

orientação

e

acompanhamento.

Suas

principais

atribuições

constituíam em criar um clima de cooperação entre as pessoas levando as escolas a
interagir na busca de metas e resultados; treinamento da comunidade escolar para
execução das ações propostas nos planos de ação pedagógicos e ambiental;
suporte à implementação da metodologia GIDE, realizando atividades de apoio e
sistematizando as atividades. Os IGTs foram denominados, a partir de 2013,
Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar (AAGE). Esse acompanhamento
aconteceu em todos os níveis, desde a escola, passando pelas regionais e
chegando à Secretaria de Estado de Educação. Cada esfera passou a definir ações
para contribuir e apoiar as escolas.
Cada AAGE ficou responsável por acompanhar cerca de 5 a 8 escolas, fazendo
visitas semanais em cada uma para orientação, acompanhamento e controle do
processo de implementação e desenvolvimento das ações da GIDE. Coube também
a esse profissional orientar o gestor de cada escola e os integrantes da comunidade
escolar na identificação dos problemas da escola, levando-os à definição de metas e
elaboração dos planos de ação para melhoria dos resultados. Ao longo do ano, a
execução das ações seria monitorada e acompanhada para a correção de medidas
e/ou a padronização de boas práticas (RGPP, 2014).
Desta forma, após a implementação da GIDE, algumas práticas organizacionais
foram introduzidas na rotina das escolas, tanto no aspecto administrativo como no
pedagógico, como exposto no RGPP (2014, p. 30 - 38) da SEEDUC, tais como:
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a) a gestão por sistema de informação através do sistema Conexão Educação que
foi implantado em 2009. Em 2011, passou por um aperfeiçoamento, com a criação
de novos relatórios que possibilitaram acompanhamento mais detalhado e
sistematizado de informações relativas à escola como mapeamento de alunos
infrequentes, otimização de turmas, lançamento de notas pelos professores etc.
Além disso, o sistema reúne informações referentes à quantidade de salas, alunos,
professores, quadro de horários, quantitativo de vagas e também no que se refere
ao desempenho educacional, como notas e frequência dos alunos, que passaram a
ser lançadas bimestralmente, pelos professores, através do portal "Docente Online";
b) Calendário Escolar com a padronização de datas importantes para as escolas da
rede estadual, tais como: trigésimo dia letivo (ação de cancelamento de alunos
infrequentes), dia nacional do censo escolar, datas para realização dos Conselhos
de Classe em todas as escolas, data de início e fim do lançamento de notas pelo
professor e/ou diretor, datas de aplicação das avaliações externas Saerjinho e
SAERJ, dentre outras;
c) aplicação das avaliações externas Saerjinho (bimestral) e SAERJ (anual);
d) Currículo Mínimo (atual Currículo Básico), instituído pela Resolução SEEDUC nº
4.866 de 14 de fevereiro de 2013, elaborado em parceria com a Fundação Centro de
Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) e com a participação
de professores da rede estadual. Esse documento estabeleceu as competências,
habilidades e os conteúdos mínimos balizadores na elaboração dos planos de aula
de cada área de conhecimento por bimestre, disciplina, ano de escolaridade e
modalidade. Tem por finalidade orientar, de forma clara e objetiva, o que é
necessário ao processo de ensino aprendizagem;
e) painel de gestão à vista, que é um mural, onde as escolas passaram a comunicar
para toda a comunidade escolar, através de gráficos, símbolos e diagramas, seu
planejamento, os resultados esperados e alcançados.
Além das práticas já mencionadas, o sistema de avaliação da rede estadual do Rio
de Janeiro também passou por reformulações com a edição de portarias para
normatizar e padronizar os procedimentos avaliativos, com o objetivo de orientar os
professores na elaboração dos instrumentos utilizados na avaliação do processo

31

ensino aprendizagem. Em 2013 foi publicada a Portaria SEEDUC/SUGEN Nº
419/2013, em vigor até os dias atuais, com o objetivo de reformular as diretrizes
operacionais das portarias vigentes anteriormente (Portarias SAPP nº 048/04,
SEEDUC/SUGEN Nº174/2011, SEEDUC/SUGEN Nº 316/2012 e SEEDUC/SUGEN
Nº 336/2013).
Esta portaria estabeleceu normas para a avaliação do desempenho escolar e
reforçou os objetivos da avaliação nos aspectos conceituais e operacionais quanto à
periodicidade da avaliação, aplicação dos instrumentos de avaliação, recuperação
de estudos, progressão parcial, conselho de classe etc. Dentre as normas e
objetivos estabelecidos para a avaliação da Educação Básica no Estado do Rio de
Janeiro, cabe destacar os seguintes itens:
Art. 1º - Considera-se como avaliação ação didático-pedagógica
intencional que, baseada nos processos de ensino-aprendizagem e
referendada no diálogo entre as diretrizes curriculares emanadas
pela Secretaria de Estado de Educação e o Projeto Político
Pedagógico da unidade escolar, observe a autonomia relativa da
escola e possibilite o atendimento ao princípio da garantia do padrão
da qualidade de ensino.
§ 1º - Para fins de registro e mensuração, a avaliação terá como
unidade mínima ciclos bimestrais implementados nos termos desta
Portaria, segundo os objetivos propostos para cada ano, fase,
módulo, etapa e/ou nível de escolaridade.
Art. 2º - A Avaliação da Aprendizagem na Educação Básica é um
procedimento de responsabilidade da escola e visa a obter um
diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem dos discentes em
relação ao currículo previsto e desenvolvido em cada etapa do
ensino.
Art. 3º - Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação será
diagnóstica, continuada e diversificada, de maneira a subsidiar o
fazer pedagógico do Professor, assim como oferecer informações
sobre o desempenho escolar do discente, sendo registrada em
relatório bimestral ou outro instrumento indicado pela SEEDUC.
Art. 4º - A avaliação do desempenho escolar nos Anos Finais do
Ensino Fundamental, no Ensino Médio, no Curso Normal, na
Educação Profissional e na EJA tem caráter diagnóstico, reflexivo e
inclusivo, devendo oferecer suporte para o replanejamento do
trabalho pedagógico, a partir da identificação dos avanços e
dificuldades apresentados pelo discente, sendo registrada pelo
Professor em Diário de Classe ou outro instrumento indicado pela
SEEDUC, bem como no Sistema Eletrônico de Registro Escolar.
§ 1º - Será retido no ano de escolaridade, série, fase ou módulo o
discente que não apresentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) de frequência do total da carga horária prevista no período
letivo.
§ 2º - Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, no
Curso Normal, na EJA relativa aos Anos Finais do Ensino
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Fundamental e na Educação Profissional, a Unidade Escolar utilizará
a escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos para registrar o desempenho
do discente, podendo complementar a avaliação com relatório.
§ 4º - Nas avaliações bimestrais deverão ser utilizados, no mínimo,
03 (três) instrumentos avaliativos diferenciados com valores definidos
pelo Professor.
§ 5º - A Avaliação Diagnóstica do Processo Ensino-Aprendizagem SAERJINHO, aplicada nos níveis de ensino, anos/séries, disciplinas
e bimestres definidos pela SEEDUC, é um dos instrumentos
obrigatórios da avaliação, com valor/nota definido(a) pelo Professor,
e deverá ser registrada no Diário de Classe ou outro instrumento
indicado pela SEEDUC, bem como no Sistema Eletrônico de
Registro Escolar.
Art. 10 - A recuperação de estudos é direito de todos os discentes
que apresentem baixo rendimento, independentemente do nível de
apropriação dos conhecimentos básicos.
Art. 12 - A recuperação de estudos deve ocorrer de forma paralela,
oferecida obrigatoriamente ao longo de todo o período letivo,
constituindo processo pedagógico específico, de natureza contínua,
ocorrendo dentro do próprio bimestre e agregando, sempre que se
fizer necessário, novos instrumentos de avaliação com vistas a que
se alcancem os objetivos propostos.
Art. 15 - A progressão parcial – processo previsto no Projeto PolíticoPedagógico – é ação orientada com o objetivo de promover nova
oportunidade de aquisição de conhecimentos e construção de
competências e habilidades e deverá ser oferecida obrigatoriamente
pela unidade escolar sob a forma de matrícula com dependência.
Art. 37 - O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza
consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos,
fundamentado no Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar e
nos marcos regulatórios vigentes, com a responsabilidade de
analisar as ações educacionais, indicando alternativas que busquem
garantir a efetivação do processo ensino e aprendizagem.
Art. 42 - O Conselho de Classe é constituído por todos os
professores da mesma turma, por representantes da Equipe TécnicoPedagógica, representação de discentes de cada série/ano e etapa
de escolaridade e representantes dos pais/responsáveis, em
consonância com os critérios estabelecidos no Projeto PolíticoPedagógico da unidade escolar (PORTARIA SEEDUC/SUGEN Nº
419/2013).

Assim, a partir da implementação da GIDE, várias práticas foram inseridas ou
intensificadas no cotidiano das escolas, na rotina do professor e da comunidade
escolar, representando um processo de padronização da gestão escolar. Borges
(2013, p. 27) ressalta que "esses modelos padronizados têm a função de evitar que
os gestores caminhem com suas próprias estratégias diante das demandas e da
abrangência dos problemas escolares". Porém, para que as ações fossem
desenvolvidas de acordo com as orientações da metodologia GIDE, o gestor (diretor)
de cada escola teve papel fundamental na articulação e mobilização do corpo
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docente e de todos os segmentos da comunidade escolar sob sua gestão para
obtenção de melhores resultados.
2.3 As escolas estaduais: o caso de Volta Redonda
Após a criação das diretorias regionais administrativas pelo Decreto 42.838 de
04/02/2011, a região sul do estado do Rio de Janeiro foi contemplada com duas
regionais: a Regional Médio Paraíba (RMP) e a Regional Centro Sul. A RMP é
composta por doze municípios: Angra dos Reis, Barra Mansa, Itatiaia, Mangaratiba,
Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda.
Dentre os municípios que compõem a RMP, Volta Redonda se destaca por possuir o
maior número de escolas públicas estaduais, totalizando 29.
Tabela 1 - Quantitativo de escolas por município da RMP em 2016
Regional Médio Paraíba
Angra dos Reis
Barra Mansa
Itatiaia
Mangaratiba
Paraty
Pinheiral
Piraí
Porto Real
Quatis
Resende
Rio Claro
Volta Redonda

Total de Escolas
15
17
1
2
5
2
3
1
1
16
4
29

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do Conexão Educação/SEEDUC, 2016

Volta Redonda é um município predominantemente industrial. Nele está localizada
a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uma das maiores produtoras de aço do
Brasil (LIMA, 2010). Situado no Médio Paraíba fluminense, possui área de 182,483
km2 e população estimada de 263.659 habitantes, em 2016, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que o torna o maior município da
região Sul Fluminense e o décimo maior do estado. Foi classificado como o 4º Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dentre os municípios fluminenses.
Este índice se refere à qualidade de vida considerando fatores como renda,
longevidade e educação da população (IBGE, 2016). A cidade de Volta Redonda é
conhecida como "Cidade do Aço" devido à produção de aço pela Companhia
Siderúrgica Nacional, que foi fundada em 1941, no governo de Getúlio Vargas e
privatizada em 1993. É considerada a maior cidade de toda a região Sul Fluminense
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em termos econômicos e populacionais, além de possuir infra-estrutura de comércio
e serviços.
As escolas estaduais do município de Volta Redonda possuem perfis diversificados
e

estão situadas em bairros distintos, sendo a maior concentração nos bairros

próximos ao centro da cidade. Algumas delas ofertam somente Ensino Fundamental,
outras Ensino Fundamental e Ensino Médio, outras somente o Ensino Médio. Em
algumas escolas também há a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além
disso, há uma unidade escolar que atende somente Educação Especial e outra
unidade que atende a EJA (Ensino Fundamental e Ensino Médio) na modalidade
semipresencial. Essas escolas funcionam em três turnos, dois turnos ou em apenas
um turno. O número de alunos também varia bastante de uma unidade escolar para
outra e o perfil da clientela também. Nas escolas localizadas nos bairros mais
afastados do centro, a clientela geralmente é composta por alunos pertencentes ao
bairro onde a escola está situada. Nas escolas centrais, a clientela pode ser formada
por alunos oriundos de bairros distintos ou até de municípios vizinhos, dependendo
da localização ou da avaliação da escola pelos estudantes ou familiares.

Figura 4: Localização das escolas estaduais no município de Volta Redonda
Fonte: Elaborado pela autora
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De acordo com o número de alunos e o número de turnos, as escolas estaduais são
classificadas em A, B, C, D ou E. No município de Volta Redonda três escolas são
classificadas como B, sete escolas são C, onze escolas D e oito escolas E
(Resolução SEEDUC nº 5151 de 03/11/2014). Desta forma, o número de
profissionais lotados em cada escola depende da classificação. Uma escola com
maior quantidade de alunos e turnos funcionando, demanda maior número de
profissionais distribuídos nas funções de diretor geral, diretor adjunto, coordenador
pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, auxiliares de secretaria e
professores docentes, uma vez que todas essas funções são exercidas por
professores. A tabela 2, apresenta o quantitativo de professores lotados em cada
escola do município de Volta Redonda, totalizando 943 nas 29 escolas.
Tabela 2 -Professores por escola estadual do município de Volta Redonda
Escolas estaduais de Volta Redonda
CE Acácia Amarela
CE Acre
CE Barao de Mauá
CE Brasília
CE Gecy Vieira Gonçalves
CE Guanabara
CE Maranhão
CE Niterói
CE Pedro Raymundo de Magalhães
CE Piauí
CE Prefeito Francisco Fontes Torres
CE Presidente Roosevelt
CE Rio de Janeiro
CE Rio Grande do Norte
CE Rio Grande do Sul
CE Rondônia
CE Rotary
CE Santos Dumont
CE São Paulo
CEJA Paulo Freire
CIEP 053 Doutor Nelson dos Santos Gonçalves
CIEP 293 Walmir de Freitas Monteiro
CIEP 295 Professora Glória Roussin Guedes Pinto
CIEP 299 Jiulio Caruso
CIEP 403 Maria de Lurdes Giovanetti
CIEP 484 Toninho Marques
CIESP Diogo Levenhagen
EE Minas Gerais
IE Professor Manuel Marinho

Quantidade de professores
22
18
34
46
16
42
11
26
27
28
18
45
40
47
40
34
20
45
22
23
46
8
71
22
21
27
9
20
115

Fonte: Elaborado pela autora com base em dadosdo Conexão Educação/SEEDUC, 2016

No entanto, para alcançar o objetivo deste trabalho, foram contabilizados apenas os
professores docentes, em efetivo exercício de sala de aula. Os demais professores,
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que desempenham outras funções dentro da escola, não foram contemplados pela
pesquisa.
Como já mencionado no tópico sobre a avaliação da qualidade da educação no
Brasil e no Rio de Janeiro, a Bonificação por Resultados foi instituída pelo Decreto nº
42793 de 06/01/2011, com o objetivo de remunerar os servidores lotados nas
unidades escolares ou diretorias regionais que atingissem as metas estipuladas pela
SEEDUC. Os profissionais lotados em cada escola que conseguisse atingir ou
ultrapassar as metas definidas, recebiam a remuneração variável (bonificação) pelos
resultados alcançados. O resultado desse programa dependia do desenvolvimento e
execução das ações e atividades da GIDE. Todo esse trabalho era acompanhado
meticulosamente pelos AAGEs. Nos anos de 2011 a 2015, as escolas foram
acompanhadas e avaliadas e seus resultados foram divulgados no decorrer dos
anos subsequentes e as bonificações pagas aos profissionais. Os resultados
referentes aos anos de 2014 e 2015 não foram divulgados nos anos seguintes, e,
consequentemente, as bonificações não foram pagas. Por isso, nesta pesquisa,
foram considerados os anos de 2011 a 2013 como parâmetro para analisar a
quantidade de escolas que atingiram as metas e foram bonificadas na RMP. Para as
demais análises, foram considerados os anos de 2011 a 2016.
Sendo assim, ao se comparar a quantidade de escolas bonificadas nos municípios
da RMP, observa-se que nos anos de 2011 a 2013, Volta Redonda foi o único
município que apresentou aumento neste quantitativo (tabela 3), o que pode
demonstrar que as escolas estaduais, deste município, poderiam estar no caminho
certo quanto à institucionalização das práticas e ações implementadas pelo modelo
de gestão GIDE.
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Tabela 3 - Quantitativo de escolas bonificadas, de 2011 a 2013, por município da
RMP
Regional Médio
Paraíba
Angra dos Reis
Barra Mansa
Itatiaia
Mangaratiba
Paraty
Pinheiral
Piraí
Porto Real
Quatis
Resende
Rio Claro
Volta Redonda

Total de
escolas
13
18
1
2
6
2
3
1
1
16
3
30

Bonificadas 2011

Bonificadas 2012

Bonificadas 2013

2
5
0
0
1
0
1
0
0
2
0
5

1
11
0
0
2
1
2
1
0
7
1
15

4
11
0
0
2
1
1
1
1
3
1
19

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados extraídos do Conexão Educação/
SEEDUC, 2016

Para receber a bonificação por resultados, as escolas deveriam alcançar todas as
metas

estipuladas em

cada

segmento

de

ensino,

que eram

calculadas

considerando-se o desempenho (ID) e o fluxo escolar para obtenção do IDERJ (ID x
IF) de cada unidade escolar, nos anos avaliados. A tabela 4 mostra a evolução do
IDERJ das escolas estaduais do município de Volta Redonda nos anos de 2011 a
2013.
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Tabela 4 - Evolução do IDERJ das escolas estaduais de Volta Redonda
Escolas estaduais
de Volta Redonda
I.E. Profº Manuel Marinho
CE Barão de Mauá
CE Guanabara
CE Rio Grande do Norte
CE Gecy Vieira Gonçalves
CE Presidente Roosevelt
CIEP 299-Jiulio Caruso
CE Pref. Francisco Torres
CE Rio de Janeiro
CIEP 293-Walmir de Freitas Monteiro
CIEP 295-Profª Glória R. G. Pinto
EE Acácia Amarela
EE Acre
EE Minas Gerais
CE Niterói
CIEP 484-Toninho Marques
CE Santos Dumont
CE São Paulo
CIEP 053-Dr. Nelson dos S. Gonçalves
EE Pedro Raymundo de Magalhães
EE Rotary
CE Rio Grande do Sul
CE Maranhão
CE Rondônia
CE Brasília
CE Piauí
CEJA Paulo Freire
CIEP 403- Profª Mª de L. Giovanetti
CIEP Diogo Levenhagen

IDERJ
Ensino Fundamental
Ensino Médio
2011
2012
2013
2011
2012
2013
4,5
3,4
4,1
4,0
2,7
2,2
2,7
2,3
3,3
3,2
1,8
2,6
1,9
4,2
3,7
3,4
2,8
2,9
2,9
1,2
2,1
2,6
2,6
3,3
3,5
2,2
2,2
2,5
1,4
2,8
2,1
1,8
3,1
4,1
2,5
2,7
3,5
3,5
3,7
4,0
3,2
3,1
3,6
0,9
1,5
1,6
2,1
3,5
4,3
2,2
2,6
2,7
2,9
4,3
2,7
2,6
4,2
2,6
0,7
2,9
2,1
2,3
2,5
2,9
2,8
2,3
2,5
2,9
1,6
1,4
1,8
2,7
1,5
1,7
2,2
3,5
3,3
2,6
2,7
2,0
2,1
1,9
1,3
2,4
1,0
1,0
3,1
2,5
3,0
3,3
2,3
1,9
2,0
2,8
2,9
3,4
2,7
2,4
2,4
2,6
2,5
2,8
2,1
2,9
2,1
1,6
1,8
2,1
1,2
1,0
2,6
2,6
2,6
2,6
2,1
2,0
1,5
1,4
2,1
1,2
1,2
1,3
2,6
2,2
3,1
1,3
0,6
1,6
2,0
0,9
1,1
1,1
-

Fonte: Elaborado pela autora

Neste contexto, é possível observar que quatro escolas atingiram as metas nos três
anos considerados: Instituto de Educação Profº Manuel Marinho, CE Barão de
Mauá, CE Guanabara e CE Rio Grande do Norte. Dez escolas alcançaram as metas
nos anos de 2012 e 2013, uma escola atingiu somente em 2011, uma apenas em
2012, cinco

somente em 2013 e as oito restantes não atingiram as metas em

nenhum dos três anos, conforme tabela 5.
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Tabela 5 - Escolas estaduais de Volta Redonda bonificadas de 2011 a 2013
Escolas estaduais
de Volta Redonda
I.E. Profº Manuel Marinho
CE Barão de Mauá
CE Guanabara
CE Rio Grande do Norte
CE Gecy Vieira Gonçalves
CE Presidente Roosevelt
CIEP 299-Jiulio Caruso
CE Pref. Francisco Torres
CE Rio de Janeiro
CIEP 293-Walmir de Freitas Monteiro
CIEP 295-Profª Glória R. G. Pinto
EE Acácia Amarela
EE Acre
EE Minas Gerais
CE Niterói
CIEP 484-Toninho Marques
CE Santos Dumont
CE São Paulo
CIEP 053-Dr. Nelson dos S. Gonçalves
EE Pedro Raymundo de Magalhães
EE Rotary
CE Rio Grande do Sul
CE Maranhão
CE Rondônia
CE Brasília
CE Piauí
CEJA Paulo Freire
CIEP 403- Profª Mª de L. Giovanetti
CIEP Diogo Levenhagen

Bonificadas
2011
X
X
X
X
X
-

Bonificadas
2012
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Bonificadas
2013
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da SEEDUC, 2015

No entanto, embora se evidencie o aumento na quantidade de escolas que
alcançaram as metas estabelecidas pela SEEDUC, em comparação aos demais
municípios da RMP, não houve a pretensão de fazer afirmações ou conjecturas
quanto à melhoria da qualidade da aprendizagem, pois a proposta desta pesquisa
não se estende a essas análises mais específicas,

apenas ao processo de

institucionalização das práticas organizacionais implementadas no âmbito da Gestão
Integrada da Escola (GIDE) nas escolas estaduais de Volta Redonda, em relação ao
trabalho docente.
2.4 Perfil do professor da educação básica
A partir de 2007, com o sistema Educacenso, o levantamento de dados do Censo
Escolar passou a ser feito separadamente por alunos, professores, escolas e turmas
mediante a organização de cadastros específicos de informações sobre cada uma
dessas unidades de coleta, o que permitiu uma melhor caracterização do professor
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brasileiro (INEP, 2009). Com base nos resultados do Censo Escolar da Educação
Básica de 2007, o INEP elaborou um estudo, em 2009, sobre o professor brasileiro,
enfatizando a função docente (regente de classe), destacando que "as funções
docentes formam um conjunto particular e importante de informações sobre a
docência no Brasil" (INEP, 2009, p.18). Desta forma, foi possível elaborar o perfil dos
docentes da educação básica.
Os professores docentes foram caracterizados segundo as variáveis sexo, raça/cor,
idade, cotidiano (quantidade de escolas em que lecionavam, turnos, quantidade de
turmas em que atuavam, localização da escola urbana ou rural, se trabalhavam na
rede pública municipal, estadual, federal ou particular) e formação. Assim, o estudo
apresentou um perfil geral dos docentes e também por etapa e modalidades de
ensino (educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e finais e ensino médio)
possibilitando uma compreensão mais adequada da realidade brasileira (INEP,
2009), concluindo que:
O professor “típico” no Brasil é do sexo feminino, de nacionalidade
brasileira e tem 30 anos de idade. A raça/cor é não-declarada, possui
escolaridade de nível superior (com licenciatura) e sua área de
formação é Pedagogia ou Ciência da Educação. Leciona,
predominantemente, a disciplina Língua/Literatura Portuguesa,
trabalha em apenas uma escola, de localização urbana, e é
responsável por uma turma com 35 alunos em média (INEP, 2009, p.
48)

Os professores docentes da educação básica lotados nas escolas estaduais de
Volta Redonda inserem-se no perfil apresentado pelo INEP em 2007. No entanto,
vale destacar que a maioria dessas escolas ofertam os anos finais de escolaridade
do Ensino Fundamental e as séries do Ensino Médio, para os

quais o estudo

realizou análises de grande relevância, apresentando considerações valiosas para a
compreensão da realidade da educação no Brasil, no que se refere à variável
cotidiano.
No ensino fundamental, aparecem diferenças interessantes entre os
professores dos anos iniciais e os dos anos finais. Cerca de 70% dos
professores dos anos iniciais atuam em apenas uma turma e são
multidisciplinares (73%), enquanto 43% do professores dos anos
finais atuam em mais de cinco turmas, porém com uma única
disciplina (60%).
Os docentes que trabalham em duas ou mais escolas só ultrapassam
10% do total nos anos finais do ensino fundamental (15,3%) e no
ensino médio (13,4%).
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Do mesmo modo que na educação infantil, a maioria dos professores
dos anos iniciais do ensino fundamental apresenta formação
adequada para o exercício do magistério (87%). Nos anos finais, o
percentual de docentes com formação que atende aos requisitos da
LDB ainda é elevado, embora menor do que na fase anterior
(73,4%).
No ensino médio, os professores são especialistas de disciplina:
74,4% ministram apenas uma disciplina e 18,7% ministram duas. No
entanto, em relação ao número de turmas, verifica-se uma ampla
distribuição dos docentes: 50,2% atuam em uma a quatro turmas,
32,4% atuam em cinco a oito turmas e 17,4% atuam em mais de
nove turmas (INEP, 2009, p. 48).

Em 2013, a SEEDUC divulgou um Relatório de Governança (RG), com o objetivo de
fornecer informações sobre o processo de ensino e aprendizagem da rede pública
estadual, onde apresentou, dentre outras informações, o perfil dos professores da
rede estadual do Rio de Janeiro. Segundo o relatório,
No grupo de professores, a grande maioria era do sexo feminino
(72%) e, mais da metade declarou-se branco (59%). A maior parte
dos professores que responderam ao questionário declarou possuir
ao menos o Ensino Superior (Licenciatura, 43%, Normal/Pedagogia,
1%, e outros, 5%). É possível observar um grande percentual de
professores com especialização (43,2%) no grupo que respondeu ao
questionário. Quanto à atuação em sala de aula, a maior
concentração (29%) leciona há mais de 21 anos. O percentual de
professores novos, com menos de um ano em sala de aula, foi de
apenas 1%. Quando perguntados, no entanto, há quanto tempo
estavam na mesma escola de 2012, a maioria ficou entre 1 e 5 anos
(RG, 2013, p. 63-65).

Quanto à carreira do professor, no que se refere à carga horária e regime de
trabalho, a SEEDUC conta com professores com diferentes cargas de trabalho:
Professor Docente I com carga horária de 16h, 30h e 40h semanais e Professor
Docente II com carga horária de 22h e 40h semanais. A carreira de docente do
Estado do Rio de Janeiro é estruturada pela Lei 6.027/2011 que criou a matrícula de
30h para professor docente I, com o objetivo de fidelizar o professor na escola,
permitindo maior convívio do profissional com os estudantes e uma maior articulação
com a comunidade escolar. Segundo o RG (2013, p. 50) "a maioria das matrículas
de professores I é de 16 horas. As matrículas de 30 horas ainda têm participação
pouco significante porque foram recém-criadas, mas há tendência de crescimento da
participação desta carga horária".
Para suprir carências de docentes, foram realizados concursos para todas as
regionais, em 2013 e 2015, para provimento de vagas e cadastro de reservas para
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professor Docente I com carga de 16h para as disciplinas de Artes, Biologia,
Ciências, Educação Física, Filosofia, História, Sociologia, Espanhol, Inglês e
Disciplinas Pedagógicas e com carga de 30h para as disciplinas de Física,
Geografia, Português, Matemática e Química (SEEDUC, 2016).
Após relatar o cenário da educação pública estadual do Rio de Janeiro com as
mudanças implementadas a partir da elaboração do planejamento estratégico, em
2010, serão apresentadas no capítulo a seguir as bases teóricas nas quais está
subsidiada a análise desta pesquisa.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
Como as demais organizações, as escolas públicas passam por mudanças e
transformações que podem ser ocasionadas por força de uma inovação, de uma
política pública ou de uma legislação e a análise dessas mudanças ocorridas pode
se beneficiar de construtos próprios da área das organizações como a teoria
institucional, base para este estudo.
3.1 A Teoria Institucional
As organizações estão presentes em toda a sociedade contemporânea. Hall (2004)
chama a atenção para o fato de que vivemos cercados pelas organizações.
Segundo o autor (2004, p.1), "nascemos nelas e, normalmente, morremos nelas".
Em todas as atividades que realizamos em nosso dia a dia, as organizações estão
presentes. Elas existem para atender interesses de indivíduos ou grupos de
indivíduos e para desempenhar tarefas que uma pessoa sozinha não seria capaz de
realizar. Podem causar impactos importantes para os indivíduos, para as
comunidades e para a sociedade (HALL, 2004). A escola se insere neste contexto,
por ser uma organização que busca desempenhar seu papel na sociedade, tendo o
dever de contribuir para a transformação e o desenvolvimento social, produzindo
algum impacto para os indivíduos e para a sociedade.
As organizações mudam. "A mudança organizacional pode ser definida como a
alteração e a transformação da forma, afim de sobreviver melhor no ambiente" (Hall,
2004, p. 173). Olsen (2008, p. 13) considera que nas organizações “rotinas,
identidade, crenças e recursos podem ser tanto instrumentos de estabilidade como
veículos de mudança”. Segundo Thompson et al (2011, p.10) "a mudança pode
ocorrer a partir do momento em que esses elementos se mostram inapropriados ou
são percebidos como insatisfatórios diante dos desafios e problemas, ou quando
confrontados com diferentes princípios normativos e organizacionais que se
mostram mais significativos". A mudança organizacional acontece quando uma
prática organizacional é substituída por outra considerada melhor ou inovadora, que
pode proporcionar melhores resultados para a organização (GUERREIRO et al,
2005). Entende-se por prática organizacional, segundo Manoel (2016, p. 27) "como
um conjunto de atividades humanas organizadas e de arranjos materiais que
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compõem uma malha (a organização), definida pelo entendimento de como fazer as
coisas, suas regras e sua estrutura teleoafetiva".
No entanto, o processo de mudança pode enfrentar resistências pelo grupo de
atores da organização, podendo ter êxito ou não. Hall (2004, p. 175) destaca que "a
mudança encontra resistência por ser desconfortável e ameaçadora". Por isso, os
atores organizacionais tem papel fundamental nesse processo. A escola, como as
demais organizações, também precisa inovar e mudar, adotar novas práticas ou
modelos de gestão para atender a uma sociedade em constante transformação. A
implementação de um novo modelo de gestão, a exemplo da GIDE, implementada
nas escolas estaduais do Rio de Janeiro, demanda novas ações e práticas e a
ruptura com normas e padrões vigentes.
Para compreender o funcionamento das organizações e a necessidade de se
adaptar às mudanças, aos novos processos de gestão, algumas teorias são
aprimoradas e, através de constantes estudos, surgem novas formas de entender o
comportamento organizacional.
A teoria institucional, que desde a publicação do artigo de Meyer e Rowan (1977)
serve de base para análises organizacionais (TOLBER E ZUCKER, 1999),
representa uma opção para a análise dos fenômenos de mudanças organizacionais,
pois

procura

explicar

os

processos

de

institucionalização

das

práticas

organizacionais como essencial para a manutenção da existência e sobrevivência de
uma organização através da legitimação das práticas pelos atores envolvidos
(DIMAGGIO E POWELL, 2005).
Guerreiro et al (2005, p. 60) destacam que uma mudança organizacional "será bemsucedida, sob a ótica da teoria institucional, somente, se for institucionalizada. Para
tanto, a prática que, está sendo implementada, passa por diferentes estágios,
podendo ser institucionalizada ou não. Em conjunto, esses estágios representam o
processo de institucionalização". A institucionalização de uma prática organizacional
requer aprendizado, mudanças de padrões e estruturas já estabelecidos que podem
ser questionados ou modificados até incorporar as novas práticas.
Assim sendo, o processo de institucionalização pode ser definido, segundo Holanda
(2003, p. 29) como "a transformação de crenças e ações em regras de conduta
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social". Pessoa et al (2011, p. 83) entendem institucionalização como o "processo de
transformar crenças e ações em regras de conduta social, que, ao longo do tempo,
por influência de mecanismos de aceitação e reprodução, tornam-se padrões e
passam a ser encaradas como rotinas naturais, ou concepções compartilhadas da
realidade".

Machado-da-Silva

et

al,

(2005,

p.

23),

enfatizam

que

a

institucionalização implica “tanto a mudança como a persistência, tanto a imersão
social como a autonomia, tanto os níveis microssociais (organizações e agentes
individuais) como os planos macrossociais”. Tolbert e Zucker (1999) sugerem que a
institucionalização

ocorre

através

de

três

processos:

habitualização

(pré-

institucionalização), objetificação (semi-institucionalização) e sedimentação (total
institucionalização).
Para esta pesquisa adotou-se a perspectiva do processo de institucionalização
proposto por Tolber e Zucker (1999), pois permite analisar todo o processo de
implementação e execução da Gestão Integrada da Escola nas escolas da rede
estadual do Rio de Janeiro e mostrar, em que medida, as práticas e ações da GIDE
estão institucionalizadas ou não nas escolas da rede estadual de ensino situadas no
município de Volta Redonda. Porém, a institucionalização dessas práticas e ações
implementadas não garante sua permanência na organização. Nesse sentido,
Machado-da- Silva et al (2005, p. 27) esclarecem que
Uma prática institucionalizada permanece em estado de equilíbrio
provisório e dinâmico: quanto maior for o seu grau de
institucionalização, menor a probabilidade de que seja bruscamente
modificada. Por outro lado, mesmo uma prática altamente
institucionalizada não é imutável no transcorrer do tempo, já que ela
sempre estará vindo à tona no contexto das interações sociais,
sendo, portanto, submetida à possibilidade de manutenção ou de
alteração nos seus aspectos estruturados ou nas ações decorrentes,
os seus aspectos estruturantes. (MACHADO-DA-SILVA et al, 2005,
p. 27)

A não institucionalização da Gestão Integrada da Escola pode acarretar prejuízos
ao Estado e, principalmente, à sociedade, uma vez que todas as mudanças
implementadas têm foco na melhoria da qualidade da educação. A falta de
institucionalização pode colocar em risco todos os programas e medidas viabilizados
pela SEEDUC no sentido de elevar a qualidade e os resultados obtidos, pois é na
escola que são efetivadas tais mudanças e estratégias elaboradas para este fim.
Assim, a abordagem institucional destaca-se como uma perspectiva teórica
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relevante para compreender a disseminação das práticas da GIDE nas escolas da
rede estadual de ensino localizadas no município de Volta Redonda.
É crescente a utilização da teoria institucional em estudos empíricos por
pesquisadores e grupos de pesquisa em várias regiões do Brasil como também no
exterior, sendo apontada como um dos construtos teóricos mais promissores
juntamente com a perspectiva ecológica e a de redes para explicar o funcionamento
e evolução da sociedade organizacional (CARVALHO et al,2005; MACHADO-DASILVA et al, 2005 ). Nascimento e Vieira (2016) ponderam que quando se tratam de
organizações de ensino, a aplicação da teoria institucional se torna relevante pela
predominância do caráter democrático observado em sua estrutura, em que os
agentes são caracterizados por "elevada massa crítica" o que favorece uma conduta
permanente sobre as ações implementadas e desenvolvidas.
De acordo com a teoria institucional, as estruturas e processos organizacionais são
moldados como resultado da sua conformidade ao ambiente institucional, que é
construído por normas, regras, crenças e lendas que se formam fora e dentro das
organizações (KIRKBESOGLU, 2012). Hall (2004, p.259) defende que a teoria
institucional "procura explicar por que as organizações assumem determinadas
formas”.
Ao implementar mudanças nas práticas organizacionais busca-se alcançar a sua
institucionalização que é o meio para se alcançar a legitimação. Para Scott (2001),
obter a legitimação é o objetivo principal da institucionalização. Segundo ele, as
instituições possuem três pilares: regulativo, normativo e cognitivo.
O pilar regulativo está ligado às instituições formais com uma complexa distribuição
da competência para estabelecer e monitorar o cumprimento de regras pelos
indivíduos, através de instrumentos explícitos e pré-estabelecidos de recompensa e
punição. O normativo está ligado ao comportamento social enquanto senso moral de
obrigações sociais. As instituições se traduzem em valores e normas

definidas

através de um processo evolutivo e cultural do que se tenha preferência ou seja
desejável, de forma que estabeleça padrões de comportamentos para o conjunto da
coletividade. E o cognitivo, se constitui em mapas cognitivos através dos quais os
indivíduos configuram sua posição em relação ao ambiente externo, ou seja, mapas
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que, limitando as possibilidades de ações possíveis, conformam a maneira pela qual
o indivíduo constrói sua linguagem e sua forma de interação com outros indivíduos
ou grupos (FELIPE, 2008, p. 254).
De acordo com a teoria institucional, uma mudança só terá êxito se for totalmente
institucionalizada. Portanto, quando novas práticas são implementadas em uma
organização passarão por diferentes estágios até o alcance da legitimação.
3.1.1 O processo de institucionalização segundo Tolber e Zucker
Para Tolbert e Zucker (1999), a instituição, resultado de uma institucionalização, é
uma tipificação de ações tornadas habituais por tipos específicos de atores. Nesta
concepção, à medida que as ações passam a ser generalizadas, que tornam-se
habituais a todos os grupos ou a um grupo específico de atores dentro da
organização, exigindo um mínimo esforço por parte dos atores na tomada de
decisão, são consideradas institucionalizadas. Quanto mais institucionalizadas forem
as rotinas dentro de uma organização, mais facilmente são passadas aos novos
colaboradores, de forma que a transmissão acontece casualmente, aumentando
ainda mais o grau de institucionalização. Para elas,
ações tornadas habituais referem-se a comportamentos que se
desenvolvem empiricamente e foram adotados por um ator ou grupo
de atores a fim de resolver problemas recorrentes. Tais
comportamentos são tornados habituais à medida que são evocados
com um mínimo de esforço de tomada de decisão por atores em
resposta a estímulos particulares. Tipificação envolve o
desenvolvimento recíproco de definições compartilhadas ou
significados ligados a estes comportamentos tornados habituais.
(TOLBER E ZUCKER, 1999, p. 202)

A institucionalização é explicada por Tolbert e Zucker (1999) através dos processos
de habitualização (pré-institucionalização), objetificação (semi-institucionalização) e
sedimentação (total institucionalização), que são conceitos base para o presente
estudo.
Este conjunto de processos sequenciais - habitualização,
objetificação, sedimentação - sugere variabilidade nos níveis de
institucionalização, implicando, deste modo, que alguns padrões de
comportamento social estão mais sujeitos do que outros à avaliação
crítica, modificação e mesmo eliminação. Em resumo, tais padrões
comportamentais podem variar em relação ao grau em que estão
profundamente imbricados no sistema social (mais objetivo, mais
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exterior) e, portanto, variam em termos de seu poder de determinar
comportamentos. (TOLBERT E ZUCKER, 1999, p. 203)

Desta forma, cada processo da institucionalização possui suas principais variáveis: a
habitualização envolve mudanças tecnológicas, legislação e forças do mercado; a
objetificação o monitoramento interorganizacional e a teorização; e a sedimentação
os impactos positivos, resistência de grupo e defesa de grupo de interesse
(TOLBERT E ZUCKER, 1999).

Figura 5: Processos inerentes à institucionalização
Fonte: Tolber e Zucker, 1999

A habitualização envolve a geração de novos arranjos estruturais em resposta a
problemas ou conjuntos de problemas organizacionais específicos, como também a
formalização de tais arranjos em políticas e procedimentos de uma dada
organização, ou um conjunto de organizações que encontrem problemas iguais ou
semelhantes fazendo com que uma organização ou várias organizações
desenvolvam comportamentos padronizados. Esse estágio é classificado como préinstitucionalização (TOLBER E ZUCKER, 1999). Nesta fase, a adoção de uma nova
prática ocorre, frequentemente, com base em soluções já adotadas por outras
organizações que estão passando ou já passaram por problemas semelhantes.
DiMaggio e Powell (2005) explicam esse processo de homogeinização de práticas e
ações através do isomorfismo. São dois os tipos de isomorfismo: o isomorfismo
competitivo e o isomorfismo institucional. O competitivo implica em

uma

racionalidade sistêmica que enfatiza a competição e a mudança, sendo mais
adequado onde a competição é livre e aberta. Já o isomorfismo institucional
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considera que as organizações competem entre si não apenas por recursos e
clientes, mas também em busca de poder político e legitimidade institucional com
foco em objetivos sociais e econômicos, comum em organizações do setor público
ou organizações com baixa competitividade (DIMAGGIO E POWELL, 2005).
O processo de mudança organizacional é analisado pelo conceito de isomorfismo
institucional, que segundo DiMaggio e Powell (2005), pode ser: coercitivo, mimético
e normativo.
O isomorfismo coercitivo resulta tanto de pressões formais ou informais exercidas
por outra organização, ou por força de uma legislação, ou por institucionalização e
legitimação por parte do Estado. De acordo com

Kirkbesoglu(2012), as

organizações estão subordinadas às leis, podendo agir dentro dos limites legais. O
aspecto restritivo da lei se faz sentir dentro das organizações criando um efeito de
controle na sua estrutura. Algumas mudanças organizacionais podem ser derivadas
de ordens governamentais ou para se adaptar à legislação, como é o caso das
escolas da rede de ensino do estado do Rio de Janeiro com a implementação da
GIDE, que estabelece a homogeinização de práticas, já citada neste trabalho.
O isomorfismo mimético deriva das incertezas do mercado que encorajam a
imitação. As organizações imitam outras ou são modeladas por elas. As
organizações quando se deparam com um ambiente de incerteza, buscam soluções
a partir do modo como outras organizações lidaram com situações semelhantes,
tomando-as como modelo e implementando processos de sucesso que outras
organizações adotaram (no caso das escolas do estado do Rio de Janeiro, com a
adoção da GIDE já aplicada em outras redes estaduais como de Pernambuco,
Sergipe e Ceará).
O isomorfismo normativo é derivado da profissionalização e do compartilhamento de
um conjunto de normas relativas a uma determinada profissão ou ocupação (escolas
e professores). As instituições como universidades e instituições de treinamento, por
desenvolverem regras normativas organizacionais; as redes de profissionais, que
difundem novos modelos; e as associações profissionais, que promulgam regras
normativas profissionais. Pressões normativas conduzem as organizações ao
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isomorfismo à medida que seus colaboradores se tornam mais profissionalizados
(Hall, 2004).
Na objetificação já se observa um movimento em direção a um status mais
permanente e disseminado das práticas organizacionais implementadas. Nesta fase
denominada semi-institucionalização, já é possível observar certo grau de consenso
social entre os decisores da organização e uma percepção dos benefícios das
práticas e dos modelos adotados, deixando de ser simplesmente imitação para
adquirir uma base mais normativa. As ações e resultados da nova prática vão se
generalizando na organização diminuindo a variação na forma que tomam em
diferentes organizações (TOLBER E ZUCKER, 1999).
A sedimentação ou total institucionalização está relacionada à perenidade e
perpetuação da prática adotada por longo período de tempo. Se apoia na
continuidade histórica da estrutura e, especialmente, em sua sobrevivência pelas
várias gerações de membros da organização. Porém, nesta fase, dois fatores podem
afetar a difusão e conservação da estrutura a longo prazo: a existência de grupos de
atores afetados adversamente pela prática adotada que podem se mobilizar contra
ela e a falta de resultados demonstráveis associados à adoção da nova prática
organizacional, que pode afetar sua difusão e manutenção (TOLBER E ZUCKER,
1999).
Para Tolbert e Zucker (1999, p. 208) para haver a total institucionalização de uma
estrutura em uma organização vai depender dos efeitos conjuntos de "uma relativa
baixa resistência de grupos de oposição; promoção e apoio cultural continuado por
grupos de defensores; correlação positiva com resultados desejados". Segundo elas:
A resistência provavelmente limitará a disseminação da estrutura
entre organizações identificadas, pela teorização, como adotantes
significativos; a promoção continuada e/ou benefícios demonstráveis
são necessários para contrabalançar tendências entrópicas e, assim,
assegurar a permanência da estrutura no tempo. (TOLBER E
ZUCKER, 1999, p. 208)

As organizações geralmente adotam novas estruturas ou novos modelos em
resposta a problemas ou a conjuntos de problemas organizacionais específicos.
Portanto, os atores desempenham papel fundamental

na permanência da nova

prática implementada na organização ao longo do tempo. Ao perceberem a sua
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eficácia, podem apoiar e incentivar sua propagação e assim, chegar à total
institucionalização.
Estudos semelhantes ao pretendido nesta dissertação foram desenvolvidos, como
os citados abaixo, para analisar a institucionalização utilizando como base o
processo de Institucionalização segundo Tolber e Zucker. Alves, Castro e Souto
(2014) estudaram o processo de institucionalização do curso de Administração
Pública na modalidade à distância na Universidade Federal de Lavras, buscando
analisar as fases do processo de institucionalização e identificar evidências de
isomorfismo e legitimação. Ao final do estudo concluíram que o processo de
institucionalização está acontecendo, evidenciando estágios de habitualização e
objetificação e baixa sedimentação. No mesmo viés, Campos e Gama (2013)
realizaram uma pesquisa para investigar o processo de institucionalização da nova
contabilidade pública nos municípios da região metropolitana de Vitória/ES. Foi
verificado, neste estudo, o estágio de habitualização e a existência de variáveis da
fase de sedimentação. Pessoa et al (2011) também realizaram estudo seguindo a
mesma

temática.

Investigaram

o

processo

de

institucionalização

da

Responsabilidade Social Empresarial, na Companhia de Água e Esgoto do Ceará.
Ao final do estudo, os resultados evidenciaram que, embora haja progressos
moderados, a institucionalização ainda está em andamento.
Os estudos citados evidenciam a contribuição da teoria institucional para o
desenvolvimento

de

pesquisas

que

buscam

analisar

o

processo

de

institucionalização de novas práticas organizacionais, como é o caso desta pesquisa,
ao analisar o processo de institucionalização da GIDE a partir da teoria de Tolbert e
Zucker (1999). Para esta análise foi utilizado o estudo de caso, que será descrito
nos procedimentos metodológicos no próximo capítulo.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 Delineamento da pesquisa
Diante do objetivo desta pesquisa de analisar em que medida as novas práticas
organizacionais implementadas no âmbito da Gestão Integrada da Escola (GIDE) se
institucionalizaram nas escolas estaduais sediadas em Volta Redonda, no que se
refere ao trabalho docente, no período 2010 a 2015, foi utilizado como estratégia de
pesquisa o estudo de caso, pois o que se pretendia responder é “como” e também
“por que” as práticas introduzidas pela GIDE foram ou não institucionalizadas nas
escolas estaduais sediadas no município de Volta Redonda (YIN, 2015). De acordo
com Yin (2015, p. 15) "o estudo de caso tem uma vantagem diferenciada quando
uma questão "como" ou “por que” está sendo feita sobre um conjunto de eventos
contemporâneos, algo que o pesquisador tem pouco ou nenhum controle". Para
Hartley (2004, p. 323 ) a pesquisa de estudo de caso "consiste em uma investigação
detalhada, muitas vezes com dados coletados durante um período de tempo, de
fenômenos, dentro de seu contexto cujo objetivo é fornecer uma análise do contexto
e dos processos que iluminam as questões teóricas em estudo". O estudo de caso,
segundo Njie e Asimiran (2014, p. 37) "faz uma investigação holística por olhar para
o processo ou prática, para uma compreensão mais genérica do caso em estudo".
Em um estudo de caso o pesquisador deve realizar uma observação dos fatos ou
fenômenos para que obtenha maiores informações e, em um segundo momento da
pesquisa, o seu objetivo é conseguir informações ou coletar dados que não seriam
possíveis somente através da pesquisa bibliográfica e da observação. E assim foi
realizado na pesquisa em tela.
Neste estudo, o foco são as escolas estaduais sediadas no município de Volta
Redonda, constituindo-se em um estudo de caso único. Embora sejam várias
escolas, o estudo se concentrou no processo de institucionalização das práticas da
GIDE de forma coletiva. Sendo assim, não foi trazido para esta dissertação o
contexto de cada unidade escolar, pois não foi detalhada a situação específica de
cada escola.
Para a obtenção dos dados, foi utilizada uma abordagem quantitativa com
levantamento do tipo Survey. Yin (2015) considera que quando se mistura ou
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combina técnicas, métodos, abordagens, conceitos ou linguagem de pesquisa
quantitativa e qualitativa em um mesmo estudo, tem-se um projeto de métodos
mistos, o que permite ao pesquisador abordar questões de pesquisa mais
complexas e também coletar uma série mais forte e rica de evidências do que seria
possível apenas com um método único. "Os estudos de caso integrados podem
contar com estratégias mais holísticas de coleta de dados para o estudo do caso
principal e recorrer, então, aos levantamentos ou a outras técnicas quantitativas para
coletar os dados sobre as unidades integradas de análise" (YIN, 2015, p. 69). Demo
(2000, p. 25) acrescenta que, “a complexidade da realidade é de tal ordem que
precisamos de todos, quantitativos e qualitativos”.
Assim, esta pesquisa foi caracterizada como um projeto de métodos mistos com
abordagem qualitativa e quantitativa. Teve início com método qualitativo para maior
aprofundamento e compreensão do caso das escolas sediadas no município de
Volta Redonda e prosseguiu com o método quantitativo com levantamento tipo
survey, para conhecer em que medida as novas práticas organizacionais
implementadas pela GIDE se institucionalizaram nas escolas estaduais de Volta
Redonda, no que se refere ao trabalho docente. Esse procedimento é considerado
por Creswell (2007) como uma estratégia associada à técnica de métodos mistos,
com procedimentos sequenciais, na qual o pesquisador tenta expandir os resultados
de um método com outro método. Além disso, tem um caráter exploratório por
envolver levantamento bibliográfico e documental, essenciais para o esclarecimento
dos fatos e conceitos abordados e da construção do referencial teórico (GIL, 2014).
4.2 Estratégias metodológicas
As fases e os procedimentos que foram utilizados no desenvolvimento desta
dissertação podem ser visualizados no quadro 2, que descreve as etapas da
pesquisa.
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Quadro 2 - Etapas da pesquisa
Estudo quantitativo

Revisão da
literatura

Seleção da amostra

Pesquisa bibliográfica
(artigos, livros, sites,
relatórios etc)
Pesquisa
documental
(legislação, sites,
relatórios etc)

Descrição do modelo
utilizado e análise

Análise dos resultados

Elaboração do
questionário
Pré-teste do
questionário e
ajustes
Aplicação dos
questionários via
sistema
Survey Monkey

Análise dos
resultados do
estudo quantitativo
com os resultados
do estudo
qualitativo à luz da
Teoria Institucional

Redação da Dissertação

Estudo qualitativo

Tratamento
estatístico dos
dados
Análise estatística dos
dados

Fonte:Elaborado pela autora

4.2.1 Estudo qualitativo
Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de revisar a
literatura básica para a compreensão do caso a ser analisado e aprofundar os
estudos, buscando levantar as informações mais relevantes ao tema principal desta
pesquisa: panorama da educação do estado do Rio de Janeiro, Gestão Integrada da
Escola (GIDE), gestão escolar e a teoria institucional, visando colocar o pesquisador
em contato direto com tudo o que foi escrito sobre o assunto (MARCONI E
LAKATOS, 2003). Gil (2002, p.44)

aponta como principal vantagem “o fato de

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla
do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.
Nesta fase do estudo, realizou-se a leitura de vários artigos científicos com temáticas
semelhantes à desta pesquisa, artigos sobre a teoria institucional, artigos sobre o
município de Volta Redonda, livros sobre metodologia, livros sobre teoria das
organizações, livro sobre a GIDE, relatórios sobre a GIDE, relatório sobre o perfil do
professor, sites, jornais, dissertações de mestrado sobre educação e sobre a teoria
institucional, dentre outros.
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Após leitura aprofundada dos materiais encontrados, realizou-se a redação de uma
seção abordando a educação do estado do Rio de Janeiro, onde foi descrita toda a
situação da educação desde a divulgação do resultado do IDEB de 2009, enfocando
todos os desdobramentos e mudanças implementadas a partir da elaboração do
planejamento estratégico, a implementação da Gestão Integrada da Escola, com um
detalhamento das práticas organizcionais implementadas por este modelo de
gestão. Ainda nesta seção, foi abordado e descrito o caso das escolas estaduais de
Volta Redonda, com destaque para o quantitativo de escolas, de profissionais por
escola, características, classificação das escolas e localização por bairros. Para
finalizar, uma descrição do perfil dos professores da educação básica, segundo
relatório do INEP e relatório de Governança da SEEDUC.
Também foi feita uma pesquisa documental, que é semelhante à pesquisa
bibliográfica, porém se utiliza de materiais que ainda não receberam tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa (GIL, 2014). Foram analisados

documentos sobre a GIDE como o

Relatório de Gestão e Políticas Públicas (RGPP), Relatório de Governança da
SEEDUC, legislações como leis, decretos e portarias referentes à educação do
estado do Rio de Janeiro (Lei nº 5.597, de 18/12/2009; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional; Decreto 42.838 de 04/02/2011; Decreto nº 42793 de 06/01/201;
Resoluções SEEDUC nº 4669 de 04/02/2011 e nº 4768 de 07/02/2012; Portaria
SEEDUC/SUGEN Nº 419/2013; Resolução SEEDUC nº 5151 de 03/11/2014; etc) ,
arquivos institucionais disponíveis no site da Secretaria de Estado de Educação
(SEEDUC),

gráficos,

tabelas

e

planilhas

do

sistema

Conexão

Educação

disponibilizados pela Regional Médio Paraíba (RMP) para esta pesquisa, entre
outros.
A partir do desenvolvimento da base teórica construída com as informações
fundamentais para o tema de estudo, necessitou-se recorrer a uma ferramenta de
enfoque quantitativo para colher as impressões dos professores docentes sobre as
práticas organizacionais implementadas pela GIDE: o survey. A aplicação do
questionário aos docentes constituiu-se de uma ferramenta básica para buscar os
dados necessários à análise sobre a institucionalização das práticas para indicar em
que fase da institucionalização se encontram as escolas de Volta Redonda.
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Desta forma, iniciou-se a pesquisa quantitativa e, posteriormente, a análise dos
resultados colhidos.
4.2.2 Estudo quantitativo
Para a coleta de dados foi adotado o levantamento do tipo survey, que segundo
Babbie (2003), se destina à pesquisa em grande escala e visa apresentar as
opiniões das pessoas através de questionários ou entrevistas. Babbie (2003, p. 95)
esclarece que
A pesquisa survey se refere a um tipo particular de pesquisa social
empírica, mas há muitos tipos de survey. O termo pode incluir censos
demográficos, pesquisas de opinião pública, pesquisa de mercado
sobre preferências do consumidor, estudos acadêmicos sobre
preconceito, estudos epidemiológicos. Surveys podem diferir em
termos de objetivos, custos, tempo e escopo. Vários desenhos
básicos podem ser englobados no termo survey (BABBIE, 2003, p.
95).

É utilizado para estudar uma amostra de uma determinada população com o objetivo
de proporcionar maior familiaridade com o problema, descrever as características de
determinado fenômeno e a identificação de fatores que determinam ou contribuem
para a ocorrência do fenômeno estudado (BABBIE, 2003). O survey pode ser
interseccional, quando a coleta dos dados de uma população é realizada em um
único intervalo de tempo; ou longitudinal, quando os dados são coletados em
tempos diferentes, relatando-se as mudanças ocorridas na população ao longo do
estudo (BABBIE, 2003). Nesta dissertação optou-se pelo método de survey
interseccional, por ser mais adequado ao objetivo da pesquisa.
Segundo Freitas et al (1999, p. 105), "a pesquisa survey é a obtenção de dados ou
informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de
pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um
instrumento de pesquisa, normalmente um questionário". Tem como principais
características o interesse em produzir descrições quantitativas de uma população e
a utilização de um instrumento definido previamente.
Freitas et al(1999, p. 105-106) apontam quando a pesquisa survey é apropriada: (1)
quando se deseja responder questões do tipo "o quê?", "por quê?" "como?" e
"quanto?"; (2) quando o interesse é sobre "o que está acontecendo" ou "como e por
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que está acontecendo"; (3) quando não se tem controle sobre as variáveis
dependentes e independentes; (4) quando o ambiente natural é a melhor situação
para estudar o fenômeno de interesse; (5) quando o objeto de interesse acontece
num passado ou presente recente.
De acordo com as definições anteriores, os professores docentes das unidades
escolares constituíram a população ou universo da pesquisa, para a seleção da
amostra necessária para a coleta das informações essenciais à pesquisa.
4.2.2.1 População e amostra
Para a obtenção dos dados, considerou-se para constituição da população da
pesquisa, todas as escolas estaduais situadas no município de Volta Redonda,
totalizando 29 unidades escolares, perfazendo um total de 943 educadores que
trabalham nessas escolas, conforme já exposto nesta pesquisa. Como o foco deste
estudo são as práticas organizacionais docentes (em sala de aula), para integrar a
amostra, contabilizou-se somente os professores atuantes na função docente e
somente uma matrícula de cada profissional, uma vez que 186 professores são
detentores de duas matrículas ou cumprem sua carga horária em mais de uma
unidade escolar, ou ainda, exercem funções administrativas. Desta forma, para o
cálculo da amostra, foram considerados 757 professores docentes, que exercem
suas funções exclusivamente em sala de aula.
Como não é possível estudar toda a população, utilizou-se da técnica de
amostragem estatística, de forma a se obter uma fiel representação da população
estudada. Quando o pesquisador seleciona parte de uma população, ela deve
representar a população a ser estudada e deve ser composta por um número
suficiente, que vai depender dos seguintes fatores: extensão do universo, nível de
confiança estabelecido, erro máximo permitido e percentagem com a qual o número
se verifica (GIL, 2014). Segundo Hair Jr. et al (2009), o tamanho da amostra deve
ser calculado adequadamente, pois somente assim, é possível a generalização dos
resultados. O critério de definição do tamanho da amostra baseou-se no seguinte
modelo:
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Equação 1: n =

N∗Z2 ∗P (1 −p)
(N− 1) ∗e2 + Z2 ∗p (1 −p)

Dado que:
N = População total
Z = Desvio do valor médio que se aceita para alcançar o nível de confiança
estimado, determinado através da área de uma distribuição normal padrão.
p = Proporção populacional estimada
e = Margem de erro
n = Tamanho da amostra
O público alvo da pesquisa é composto por 757 professores docentes. O nível de
confiança desejado para se determinar a amostra da pesquisa foi de 95%, aceitando
uma margem de erro de 7% para os questionários aplicados. Em relação ao critério
adotado para frequência populacional estimada, adotou-se o valor de 50%,
assumindo que a população se distribui normalmente e que a média (µ) e desvio
padrão (δ) ainda são valores a serem estimados. Aplicando-se estes parâmetros
descritos na equação 1, obtemos o valor da amostra mínima necessária.

n =

757 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
(757 − 1) ∗ 0,072 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)
n = 156

Logo, a amostra considerada foi de, no mínimo, 156 professores docentes.
4.2.2.2 Instrumento de coleta de dados
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário, que é composto
por afirmações que devem ser analisadas por pessoas que possam fornecer
informações que contribuam com o desenvolvimento da pesquisa. Para Marconi e
Lakatos (2003, p.201), "o questionário é um instrumento de coleta de dados,
constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por
escrito e sem a presença do entrevistador". Pode ser enviado ao pesquisado
(informante) pelo correio, por e-mail, aplicado por telefone. Assim foi feito nesta
pesquisa.
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Foi elaborado um questionário no período de abril a junho de 2016, com cinco
conjuntos de afirmações, a partir da teoria de Tolbert e Zucker (1999) que explicam o
processo de institucionalização em três fases distintas: habitualização, objetificação
e sedimentação, com o objetivo de mostrar em que medida as práticas e ações da
GIDE estão institucionalizadas nas escolas da rede estadual de ensino de Volta
Redonda.
Sendo assim, o que se buscou foi identificar evidências que permitissem mostrar
elementos para identificar sinais de habitualização, objetificação e até mesmo,
sedimentação.
Nesta pesquisa, o que se buscou foram as evidências do estágio de
institucionalização da GIDE e suas práticas nas escolas a partir dos estágios ou
fases de institucionalização preconizados por Tolbert e Zucker (1999). Para isso,
foram criadas variáveis de análise (quadro 3) a partir da teoria de Tolbert e Zucker
(1999) que propõe o processo de institucionalização nas três fases já descritas nesta
pesquisa: habitualização, objetificação e sedimentação.
Desta forma, o questionário buscou identificar as evidências dentro das variáveis
estabelecidas através de quatro conjuntos de afirmações sobre: a) implementação
da Gestão Integrada da Escola (GIDE), b) as mudanças implementadas na prática
diária do professor, c) a percepção de cada docente sobre as mudanças nas práticas
de seus colegas e d) a percepção do docente sobre a perenidade das novas práticas
implementadas na escola.
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Quadro 3 - Variáveis estabelecidas para a análise
Fases sequenciais
do processo de
institucionalização

Habitualização (préinstitucionalização)

Objetificação (semiinstitucionalização)

Sedimentação (total
institucionalização)

Tolbert e Zucker (1999)
“Envolve a geração de
novos arranjos estruturais
em resposta a problemas
ou conjuntos de problemas
organizacionais específicos
e a normalização de tais
arranjos em políticas e
procedimentos de uma
dada organização, ou um
conjunto de organizações
que encontrem problemas
iguais ou semelhantes.
Estes processos resultam
em estruturas que podem
ser classificadas como um
estágio de préinstitucionalização” (p.206).
“Envolve o desenvolvimento
de certo grau de consenso
social entre os decisores da
organização a respeito do
valor da estrutura, e a
crescente adoção pelas
organizações.” (p.207)
“Estruturas que se
objetificaram e que se
tornaram razoavelmente
difundidas podem ser
descritas como estando no
estágio de semiinstitucionalização” (p.209).

“Um processo que
fundamentalmente se apoia
na continuidade da
estrutura e, especialmente,
na sua sobrevivência
através de gerações de
membros da organização”
(p.209). Sendo o último
estágio, é a continuidade da
estrutura por um período de
tempo relativamente longo.

Variáveis a serem
observadas

Exemplos de
evidências a serem
identificadas

- Mudanças no processo
de trabalho;
Mudanças tecnológicas,
mudanças na legislação
e forças do mercado
que pressionam a
organização.

- Mudanças nas rotinas
e atividades resultantes
da implantação do
Conexão
- Mudança na rotina de
trabalho resultante da
implantação da GIDE

- Adoção das práticas
preconizadas pela GIDE
- Consenso se dá pelo
não questionamento dos
novos entrantes

- Disseminação das
práticas preconizadas
pela GIDE

“Impactos positivos –
resultados
demonstráveis
associados à estrutura;

- Entendimento dos
professores e
funcionários sobre os
objetivos da GIDE;

Resistência de grupo –
pessoas que são
afetadas adversamente
pela estrutura;

- Resistência dos
professores e
funcionários a utilizar o
Conexão;

Defesa de grupo de
interesse – pessoas que
são favoráveis às
mudanças na
estrutura”Aguiar et al.
(2005, p. 8).

- Resistência dos
professores ao SAERJ;
- Resistências dos
professores à GIDE

Fonte: Elaborado pela autora

A GIDE tem o objetivo de homogeneizar as formas e práticas organizacionais nas
escolas integrantes da rede. É, em si, uma força que busca o isomorfismo, por meio
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coercitivo, pois suas pressões formais e informais atuam no sentido de que as
práticas organizacionais das escolas se modifiquem na direção da forma
preconizada por ela. Há também a força da sociedade que passa a cobrar melhores
resultados das escolas, esta também é uma força coercitiva que caminha na direção
do isomorfismo que tem na GIDE um meio de consecução.
Ao implementar mudanças nas práticas organizacionais busca-se alcançar a sua
institucionalização que é o meio para se alcançar a legitimação. Scott (2001) diz que
obter a legitimação é o objetivo principal da institucionalização. Para a ele, a
legitimação repousa em três pilares das instituições: regulativo, normativo e
cognitivo.
No pilar regulativo a institucionalidade se dá pelo cumprimento das exigências
legais, no normativo a organização é legitimada pela sua adesão às normas
reconhecidas como padrão de comportamento e no cognitivo a legitimidade é
resultado do compartilhamento de um padrão comum de referência. É quando os
colaboradores compartilham da maneira comum de fazer as coisas. As práticas
organizacionais são aceitas e entendidas como legítimas.
Desta forma, o primeiro conjunto de afirmações do questionário, composto por seis
itens referentes ao perfil demográfico do professor entrevistado, demandava que o
respondente optasse por uma das alternativas propostas. Os demais conjuntos de
afirmações, que abordavam a GIDE, solicitavam ao respondente escolher uma
alternativa entre as cinco propostas, com base na escala do tipo Likert de cinco
pontos. Assim, o segundo conjunto com afirmações referentes à implementação da
Gestão Integrada da Escola (GIDE), foi composto por quinze itens, no qual o
respondente tinha a opção de "discordar totalmente" até "concordar totalmente". O
terceiro grupo de afirmações, sobre as mudanças implementadas na prática diária
do professor, composto por quinze itens com as respostas variando de "nunca" até
"sempre". O quarto, abordou a percepção de cada docente sobre as mudanças nas
práticas de seus colegas, também com quinze itens com respostas de "nunca" até
"sempre". Por último, o quinto conjunto, com onze itens, contemplou a percepção do
docente sobre a perenidade das novas práticas implementadas na escola,
permitindo ao professor "discordar totalmente" até "concordar totalmente".
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Uma primeira versão do questionário foi testada no período de 04/07/2016 a
20/07/2016 com a aplicação do instrumento a 21 professores docentes das escolas
estaduais situadas no município vizinho de Barra Mansa. O pré-teste teve como
objetivo aperfeiçoar o questionário e verificar a necessidade de ajustes quanto ao
seu formato, à redação das questões, quanto à necessidade de inserção ou
eliminação de questões, tempo gasto para responder, entre outros. A escolha
desses professores se deu devido a esta pesquisadora estar inserida em uma escola
estadual do referido município, considerando que a maioria dos respondentes foram
professores desta escola, que requisitaram outros professores seus conhecidos para
compor a amostra do pré-teste, com conhecimento necessário para respondê-lo e
sugerir modificações. Alguns relatos e observações contribuíram para a análise das
questões e das possíveis melhorias e correções a serem realizadas, como: o tempo
gasto para responder, compreensão das questões e dos itens a serem respondidos,
familiaridade com o tipo de questionário, dificuldades encontradas ou não,
pertinência ao tema proposto etc.
Tanto o pré-teste como a coleta de dados da pesquisa foram realizados por meio
eletrônico, através do software Survey Monkey, que envia o questionário diretamente
para o e-mail do respondente.
4.2.2.3 Coleta dos dados
Para realização da coleta de dados com os professores das escolas estaduais, foi
necessária uma autorização da SEEDUC, permitindo acesso às escolas para
realização da pesquisa. Para isto, foi montado o processo E-03/010/2020/2016 na
RMP em 09/07/2016 contendo a documentação exigida pela SEEDUC para emitir
parecer favorável à pesquisa. Desta forma, o processo foi encaminhado à SEEDUC,
permanecendo por lá até o final do mês de setembro, devido à ocupação da sede da
secretaria por alunos e professores manifestantes, durante a greve deflagrada em
março e encerrada em agosto. No dia 30/09/2016 foi emitida a autorização para a
realização da pesquisa e solicitação de envio pelos gestores das escolas dos e-mails
dos professores para início do levantamento dos dados.
Assim, a coleta de dados foi realizada no período de 10/10/2016 a 31/10/2016. Ao
todo 189 professores docentes responderam ao questionário. Durante a coleta dos
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dados, vários e-mails foram enviados aos professores e também mensagens nos
grupos de professores das escolas na rede social whatsapp, que será relatado no
capítulo sobre os resultados da pesquisa. Vale ressaltar, que o contato com todos os
professores foi por e-mail, rede social whatsapp e também, em alguns casos,
pessoalmente em visita às escolas, oportunizando a participação de todos.
4.2.2.4 Análise das respostas
Ao término da coleta de dados, as respostas foram quantificadas pela ferramenta de
pesquisa Survey Monkey em percentuais dispostos em tabelas e gráficos. As tabelas
foram reorganizadas de acordo com os percentuais de respostas que foram
colocados em ordem decrescente em relação ao grau de concordância, e em ordem
crescente em relação ao grau de discordância, buscando facilitar a visualização das
afirmações com maior percentual de concordância e menor grau de discordância.
Em seguida foram realizadas análises à luz da teoria institucional, buscando
conhecer o grau de institucionalização das práticas implementadas pela GIDE.
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5 RESULTADOS DA PESQUISA
5.1 Contexto de realização da pesquisa
Após a expedição da autorização para realização da pesquisa pela Secretaria de
Estado de Educação em 30/09/2016, mediante tramitação do Processo E03/010/2020/2016, deu-se início à coleta dos dados nas escolas estaduais sediadas
no município de Volta Redonda, que foi realizada no período de 03/10/2016 a
31/10/2016.
Inicialmente, no dia 03/10/2016, realizou-se contato pessoal com a Regional do
Médio Paraíba (RMP) através da Diretoria Regional Pedagógica (DRP), que enviou a
todas as escolas um e-mail de encaminhamento desta pesquisadora, informando
que a mesma estava devidamente autorizada a realizar a pesquisa nas escolas,
necessitando que lhe fosse entregue a lista de e-mails dos docentes das escolas
para que tal pesquisa fosse encaminhada. Após o encaminhamento, esta
pesquisadora enviou outro e-mail solicitando aos diretores os e-mails de todos os
professores regentes das escolas estaduais de Volta Redonda. Também foi
realizado contato com os diretores por telefone e pela rede social whatsapp, para
agilizar o processo. No mesmo dia, quatro escolas atenderam à solicitação. No dia
seguinte, outras escolas também atenderam. E assim, sucessivamente, até que no
dia 10/10/2016, 20 escolas já tinham disponibilizado os e-mails dos professores para
envio do questionário.
No entanto, alguns gestores se mostraram muito resistentes à solicitação feita,
sendo necessário realizar visitas para explicar a pesquisa pessoalmente à equipe
gestora e, mesmo com tal procedimento, em três escolas não houve êxito. Mesmo
após várias tentativas por telefone, whatsapp ou pessoalmente, não houve retorno
pela equipe diretiva.
Assim, no dia 10/10/2016, através do sistema Survey Monkey, o questionário foi
enviado aos professores de 20 escolas. Nos dias seguintes, para as outras escolas,
à medida que foram atendendo à solicitação, totalizando 26 escolas. Vale ressaltar,
que o não recebimento dos e-mails dos professores das três unidades escolares não
inviabilizou totalmente a participação dos mesmos, uma vez que vários deles
trabalham em outras escolas por possuírem duas matrículas ou complementação de
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carga horária ou Gratificação por Lotação Prioritária (GLP). Foi uma participação
pouco expressiva, pois não foi possível contatar a todos. O contato se deu através
de professores (meus conhecidos) que trabalham nestas escolas, que se
dispuseram a pedir aos seus colegas de trabalho mais próximos que respondessem
ao questionário. Os que concordaram, enviaram seus e-mails para meu contato,
sendo possível enviar-lhes o questionário.
Durante o período de coleta dos dados, foi realizada uma campanha intensa com os
professores. Foi feito contato com professores conhecidos que se dispuseram a
ajudar, pedindo pessoalmente aos colegas de suas escolas e também enviando
mensagens desta pesquisadora com pedido de ajuda e colaboração nos grupos de
professores da rede social whatsapp das escolas. Várias mensagens foram
colocadas semanalmente nos referidos grupos e também diversos contatos por email com os professores solicitando ajuda para encerrar a pesquisa. Mesmo assim,
foi necessário realizar mais visitas nas escolas para conversar com o grupo de
professores presentes no horário visitado.
O questionário foi aberto no dia 10/10/2016 e encerrado no dia 31/10/2016,
totalizando 189 respondentes de um total de 757 professores docentes,
representando 24,96% da amostra.
Importante destacar, que o desempenho da aplicação do questionário pode ter sido
comprometido pelo momento econômico e político enfrentado pelo estado do Rio de
Janeiro nos últimos tempos, principalmente na Educação.
A crise financeira vivida pelo estado do RJ começou a refletir nos profissionais da
Educação já no final do ano de 2015, com o parcelamento do 13º salário em cinco
vezes, atrasos e parcelamento de salários e mudanças nas datas do calendário de
pagamento. Em meio a essa financeira e política, no início do ano letivo de 2016, em
02/03/2016, os profissionais da educação deflagraram uma greve decidida em
assembleia realizada em 20/02/2016, que segundo o Sindicato Estadual dos
Profissionais de Educação (SEPE), tinha o apoio da maioria dos funcionários e
professores (G1 RIO, 2016) e que se prolongaria por quase cinco meses,
encerrando-se em 26/07/2016. Na pauta inicial de reinvindicações do

sindicato

figuravam a recuperação salarial de 30%, cumprimento do calendário de pagamento,
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a eleição direta para diretores por voto paritário, um terço das horas de trabalho para
planejamento, enquadramento por formação, fim da GIDE, fim do PSI, dentre outras
(SEPE/RJ, 2016). Ao longo do período de greve e manifestações, outras pautas
foram surgindo e se juntando à pauta inicial.
Houve um longo período de greve, com ocupações de várias escolas, tanto na
capital como em cidades do interior, e da sede da SEEDUC, por alunos e
representantes de movimentos sindicais e sociais. Durante as ocupações ocorreram
conflitos entre alunos ocupantes e não ocupantes. Negociações sucessivas entre
alunos, professores e secretaria de educação, que culminaram na queda do
secretário estadual de educação da época e também de alguns membros da
secretaria de educação. Em meio a esses conflitos, um novo secretário de educação
assumiu a pasta, mas não conseguiu êxito imediato nas negociações.
Além da troca do secretário de educação, outras consequências da greve e das
ocupações foram sentidas nas escolas como a perda de vários dias letivos e de
alunos para outras redes de ensino, funcionamento parcial das escolas com
professores que não aderiram à greve, ocasionando conflitos com os professores
grevistas e na troca da equipe gestora das escolas ocupadas, que em alguns casos,
aconteceu imediatamente após o fim da ocupação. As equipes gestoras que
assumiram após o fim das ocupações foram escolhidas através de indicação pelas
regionais, em caráter provisório, conforme regulamentação da SEEDUC em
atendimento a um dos compromissos acordados com alunos durante o movimento
Ocupa Escola. O Processo

Seletivo

Interno

(PSI) foi extinto,

atendendo

reinvindicação do sindicato e do movimento Ocupa Escola.
No município de Volta Redonda foram quatro escolas ocupadas. Após o término das
ocupações, três mantiveram a equipe diretiva até o Processo Consultivo e uma
delas, teve a equipe trocada e indicada provisoriamente pela regional. Em todas,
houve Processo Consultivo no dia 14/12/2016,

conforme determinado pela

Lei

Estadual 7.299/16, que permitiu a escolha democrática dos diretores de escolas
públicas estaduais com a participação da comunidade escolar como professores,
estudantes e funcionários que votaram para escolha dos novos diretores.

67

Mesmo após o término da greve, o cenário da educação estadual continuou
turbulento, pois a crise financeira e política que já estava consolidada com o decreto
de estado de calamidade pública e financeira, em 17/06/2016 pelo então governador
em exercício, foi agravada desdobramento de investigações sobre corrupções na
máquina administrativa, culminando em prisões de pessoas ligadas ao governo
anterior e ao atual. Além disso, constantes bloquios das contas estaduais pelo
governo federal se desdobravam em situações de constantes atrasos de pagamento
e de muitas restrições financeiras elevando ainda mais a insatisfação por parte dos
servidores.
A crise também trouxe restrições dentro das escolas, com atrasos de verbas de
merenda e manutenção, corte de firmas terceirizadas que prestavam serviços de
portaria e limpeza, falta de material de uso diário para professores e alunos,
condições precárias de trabalho, afetando diretamente a estrutura do trabalho
docente.
A GIDE também passou por mudanças estruturais já implementadas em 2016, como
a extinção das avaliações externas SAERJ e Saerjinho e alterações na função do
AAGE, que deixou de desempenhar funções de controle que eram específicas da
GIDE e das metas estabelecidas para cada escola. Esta função foi modificada e
agregada a outras funções (Gestor de Saúde Alimentar e Mediador Tecnológico)
que passaram a acompanhar todas as áreas da escola, desde as ações e projetos
pedagógicos até a infraestrutura. Cada escola passou a ser atendida por dois
AAGEs (atualmente atuam em duplas).
Todos esses acontecimentos citados refletiram diretamente na rotina das escolas e
consequentemente, dos professores docentes, interferindo no desempenho e na
produtividade do trabalho desenvolvido, ocasionando atrasos nos bimestres, nos
conteúdos e nas avaliações. Assim, no período da aplicação do questionário, vários
professores se recusaram a responder por estarem sobrecarregados de trabalho
devido às reposições de aulas do período de greve, reposição de avaliações dos
bimestres iniciais que estavam acumuladas e sem fechamento de notas. Outros, em
forma de protesto pelas situações já descritas, se recusaram a executar qualquer
atividade que envolvesse a GIDE, inclusive lançar notas no sistema Conexão
Educação. Também, vale frisar, que alguns professores alegaram que não
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preencheriam o questionário por se tratar da GIDE, por se sentirem desrespeitados
pelo não pagamento da última bonificação ou, em casos pontuais,

por não

concordarem com o programa desde sua implementação.
5.2 Perfil da amostra
A amostra contou com 29 escolas estaduais sediadas no município de Volta
Redonda, totalizando 757 professores docentes (em sala de aula), que foram objeto
da aplicação do questionário. Desse total, 189 docentes responderam ao
questionário.
Dos professores que responderam ao questionário, 67,21% são do sexo feminino e
32,79% são do sexo masculino. Os respondentes apresentaram a seguinte
distribuição de faixa etária: de 25 a 30 anos (7,10%), de 31 a 35 anos (18,03%), de
36 a 40 anos (15,85%), de 41 a 45 anos (16,39%), de 46 a 50 anos (15,85%), de 51
a 55 anos (18,03%), de 56 a 60 anos (6,01%) e acima de 60 anos (2,73%). Com
relação à escolaridade, 100% dos professores têm curso superior. Observou-se
ainda que 75,41% desses professores são pós-graduados, sendo que 63,93% em
cursos de pós-graduação lato sensu, 9,84% em mestrado e 1,64% em doutorado.
Sobre o período de atuação na educação, verifica-se que a maioria dos
respondentes, conforme tabela 5, é experiente, já que 72,67% estão há mais de dez
anos trabalhando na educação.
Tabela 6 - Período de atuação na Educação
Há quanto tempo você atua na Educação?

Respostas

0 a 5 anos

9,84%

6 a 10 anos

17,49%

11 a 15 anos

22,40%

16 a 20 anos

18,03%

Mais de 20 anos

32,24%

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao período de atuação em uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro,
conforme tabela 6, nota-se que 14,21% dos profissionais estão na faixa de 0 a 5
anos; 32,24% de 6 a 10 anos; 17,49% de 11 a 15 anos; 18,03% de 16 a 20 anos e
18,03% acima de 20 anos, o que evidencia que podem ter bom conhecimento sobre
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a situação da educação pública do estado do Rio de Janeiro e já vivenciaram
mudanças significativas na política educacional da SEEDUC, uma vez que a maior
parte deles está trabalhando há mais de dez anos nesta rede de ensino.
Tabela 7 - Período de atuação em uma escola pública do estado do RJ
Há quanto tempo você atua na Educação?

Respostas

0 a 5 anos

14,21%

6 a 10 anos

32,24%

11 a 15 anos

17,49%

16 a 20 anos

18,03%

Mais de 20 anos

18,03%

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se que a maioria dos profissionais entrevistados faz parte da rede estadual
do Rio de Janeiro há mais de 10 anos (53,55%).
Quanto ao período de atuação na escola atual, 39,89% de 0 a 5 anos, 32,24% de 6
a 10 anos, 13,66% de 11 a 15 anos, 7,65% de 16 a 20 anos e mais de 20 anos
6,56%, deixando transparecer que existe rotatividade dos profissionais pelas
escolas, pois 72,13% estão há menos de dez anos na mesma escola. Esta
rotatividade pode acontecer por diversos motivos como prioridade do docente por
trabalhar mais perto de sua residência, por ficar excedente na escola devido à
redução de turmas e consequentemente, de aulas, de um ano para outro, por
solicitação do profissional por não se adaptação à escola anterior, entre outros.
5.3 Análise dos dados à luz da teoria institucional
A Teoria Institucional busca explicar a forma como uma prática organizacional
introduzida em uma organização se torna institucionalizada e estável (Tolber e
Zucker, 1999). Desta forma, as práticas organizacionais adotadas nas escolas
estaduais, a partir da GIDE,

para serem consideradas institucionalizadas,

precisariam ser acolhidas e apropriadas pelos atores envolvidos no processo
educacional. Este processo envolve um período de adaptação e conscientização
sobre as

mudanças implementadas. A medida que os atores se apropriam do

conhecimento, o internaliza, tornando-se multiplicadores dentro da organização.
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Peci (2005) considera que o processo de institucionalização compreende o modo
como as instituições acolhem as mudanças, buscando normas e procedimentos
associados aos valores aceitos pela sociedade. Assim, nas escolas, todo o processo
de mudança deve estar relacionado aos valores sociais, pois as escolas são
entidades sociais, de transformação da sociedade.
Para conhecer o grau de institucionalização das práticas da GIDE nas escolas
estaduais de Volta Redonda, considerou-se, neste estudo: a) implementação da
Gestão Integrada da Escola (GIDE), b) as mudanças implementadas na prática
diária do professor, c) a percepção de cada docente sobre as mudanças nas práticas
de seus colegas e d) a percepção do docente sobre a perenidade das novas práticas
implementadas na escola.
a) Implementação da Gestão Integrada da Escola (GIDE): no conjunto de afirmações
relacionadas à GIDE, buscou-se conhecer a forma como esta metodologia foi
implementada nas escolas. Para isso, as afirmações elaboradas buscaram colher
dos respondentes sua percepção à respeito da implementação da GIDE nas
escolas, como foram informados sobre as práticas organizacionais que seriam
implementadas e como essas mudanças impactaram sua rotina de trabalho. As
respostas a estas afirmações são apresentadas na tabela 8:
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Tabela 8: Avaliação da implementação da Gestão Integrada da Escola (GIDE)
Discordo
totalmente
Discordo em
parte

Nem
concordo
Nem
discordo

Concordo em
parte
Concordo
totalmente

A avaliação externa diagnóstica Saerjinho passou
a ser aplicada bimestralmente na minha escola.

7,10%

5,33%

87,57%

A avaliação externa diagnóstica SAERJ passou a
ser aplicada anualmente na minha escola.

15,38%

5,33%

79,29%

Fui informado(a) pela direção da escola sobre a
implementação da GIDE na minha escola.

15,39%

7,69%

76,90%

16,57%

7,10%

76,33%

18,93%

7,10%

73,97%

21,89%

11,83%

66,28%

31,37%

11,24%

57,39%

31,36%

13,02%

55,62%

40,23%

9,47%

50,30%

35,51%

19,53%

44,97%

42,60%

13,61%

43,79%

38,46%

20,12%

41,42%

55,03%

15,98%

29,00%

45,56%

26,63%

27,81%

47,34%

26,04%

26,63%

Afirmação

Com a implementação do sistema Conexão
Educação a minha rotina lançamentos de notas
foi modificada.
Passei a acompanhar os resultados da escola por
meio de gráficos e diagramas divulgados no
painel de gestão (mural).
Com a GIDE, passei a seguir o currículo básico
(antigo Currículo Mínimo) ao longo do ano
escolar.
Participei das reuniões de acompanhamento
realizadas pelo AAGE sobre as ações da GIDE
dentro da escola.
Fui informado(a) pelo AAGE (antigo IGT) sobre a
implementação da GIDE na minha escola.
Participei de reuniões com representantes da
Regional/SEEDUC e da direção da escola sobre
a GIDE.
Com a GIDE, passei a elaborar um plano de ação
para alcançar os objetivos de aprendizagem dos
meus alunos.
Com a implementação do sistema Conexão
Educação a minha rotina de acompanhamento de
frequência foi modificada.
Com a GIDE, passei a elaborar minhas metas a
partir dos problemas detectados na escola.
Na minha opinião, os objetivos da GIDE ficaram
claros para toda a comunidade escolar.
As minhas aulas passaram a ser mais dinâmicas.
As minhas aulas passaram a ser mais atraentes
para os estudantes.

Fonte: Dados da Pesquisa
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Ao analisarem a implementação da GIDE na escola, 76,90% dos professores
concordaram

que

foram

informados

pela

direção

da

escola

sobre

sua

implementação, 57,39% que participaram das reuniões de acompanhamento
realizadas pelo AAGE (antigo IGT) sobre as ações da GIDE dentro da escola,
55,62% que foram informados(a) pelo AAGE sobre a implementação da GIDE na
escola

e

50,30%

que

participaram

de

reuniões

com

representantes

da

Regional/SEEDUC e da direção da escola sobre a GIDE.
Nesta fase da implementação da GIDE, coube ao AAGE criar um clima de
cooperação entre as pessoas levando as escolas a interagir na busca de metas e
resultados, realizar treinamentos com a comunidade escolar para execução das
ações propostas nos planos de ação pedagógicos e ambiental e suporte à
implementação da metodologia GIDE, executando atividades de apoio e
sistematizando essas atividades. Já o gestor escolar, tinha como principais
atribuições a mobilização do corpo docente para obtenção de resultados, lotação
completa do quadro de professores e captação de parcerias.
Neste sentido, as respostas parecem evidenciar que a implementação da GIDE foi
bem conduzida nas escolas, pois quase 70% dos docentes admitiram que tomaram
conhecimento das novas práticas e quase 60% que participaram das reuniões de
divulgação feitas pelo AAGE e pelo gestor da escola, que foram os principais
responsáveis pela condução e acompanhamento do processo junto à comunidade
escolar. Neste caso, o processo de implementação parece ter sido efetivo. Este
envolvimento da equipe gestora é especialmente relevante, quando se sabe que a
maioria dos docentes da rede estadual de Volta Redonda possuem carga horária de
trabalho de 16 horas/semanais, uma vez que a carga horária de 30 horas/semanais
foi implementada recentemente na SEEDUC, a partir de 2011, pois mais de 80% dos
docentes lotados nessas escolas atua por mais de 6 anos na referida rede. Ou seja,
o docente não se encontra permanentemente na escola, de modo que organizar
uma agenda de reuniões para sensibilização da equipe é um complicador, devido ao
pouco tempo que o docente tem disponível em cada unidade escolar.
Este estágio da implementação, pode ser interpretado pelos constructos da teoria
institucional como a etapa de pré-institucionalização, quando a legislação,
programas governamentais, políticas públicas forçam a necessidade de novos
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arranjos

estruturais,

fazendo

com

que

se

desenvolvam

comportamentos

padronizados (TOLBER E ZUCKER, 1999). No caso da SEEDUC, a GIDE foi
organizada em termos conceituais, foram definidos um conjunto de práticas, que se
desdobraram em regulamentações publicadas com efeito legal como a Lei nº 5.597
de 18/12/2009, Decreto 42.838 de 04/02/2011, Resoluções SEEDUC nº 4669 de
04/02/2011 e nº 4768 de 07/02/2012, dentre outros, já citados nesta dissertação.
De fato, mais de 45% dos respondentes discordaram que suas aulas passaram a ser
mais dinâmicas ou atraentes para os alunos, após a implementação da GIDE.
Observa-se também que menos de 45% concordaram que passaram a elaborar um
plano de ação para alcançar os objetivos de aprendizagem dos seus alunos ou que
passaram a elaborar suas metas a partir dos problemas detectados na escola, após
a GIDE. Desta forma, observa-se que estas práticas parecem não ter modificado o
comportamento ou forma de agir dos docentes.
Porém, é possível observar sinais de habitualização nos itens a seguir, pois parece
que impactaram o ambiente escolar, produzindo uma nova rotina de trabalho como a
alteração da forma como os professores lançavam as notas e como acompanhavam
os resultados da escola. Quanto às avaliações externas Saerjinho/bimestral
(87,57%) e SAERJ/anual, 79,29% concordaram que passaram a ser aplicadas nas
escolas, nos anos de 2011 a 2015. Outro ponto significativo, segundo os
respondentes, se refere à implementação do sistema Conexão Educação, que
segundo a compreensão de 76,33% deles, modificou a rotina de lançamentos de
notas pelos docentes das escolas. O painel de gestão (mural para acompanhamento
dos resultados da escola por meio de gráficos e diagramas) também foi uma
mudança significativa, segundo a percepção de 73,97% dos respondentes, pois
possibilitou o acompanhamento dos resultados da escola por toda a comunidade
escolar.
Quanto a afirmação sobre a utilização do Currículo Básico (antigo Currículo Mínimo),
66,28% dos respondentes concordaram que passaram a segui-lo ao longo do ano
escolar, demonstrando que houve alteração quanto ao currículo anteriormente
utilizado nas escolas estaduais. Observa-se então, que parece ter havido pouca
resistência à adoção do Currículo Básico, mesmo sendo este um tema em que o
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SEPE/RJ tentou reverter. Possivelmente, os docentes das escolas estaduais
perceberam positivamente este currículo.
b) Mudanças implementadas na prática diária do professor: Neste conjunto de
afirmações procurou-se abordar

a rotina do professor, evidenciada através das

ações necessárias ao cumprimento de suas atividades, sua prática pedagógica em
sala de aula no processo ensino aprendizagem. As respostas a estas afirmações
são apresentadas na tabela 9.
A GIDE preconizava que aos docentes cabiam atividades como: registrar as práticas
pedagógicas bem-sucedidas na sala de aula, executar os planos de curso, participar
das reuniões de conselho de classe, ser pontual, não faltar ao trabalho, realizar
aulas atrativas, cumprir o Currículo Básico, lançar as notas e a frequência dos
estudantes no sistema Conexão Educação de acordo com prazo estabelecido em
calendário etc. Além dessas atividades, competia-lhes também o cumprimento da
Portaria SEEDUC/SUGEN nº419/2013 que definiu os requisitos a serem obedecidos
na avaliação dos estudantes, que consistia da aplicação de, no mínimo, três
instrumentos avaliativos diferenciados com pesos definidos pelo professor a cada
bimestre e também organizar atividades para recuperação de estudos a serem
realizadas pelos discentes que apresentassem baixo rendimento.
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Tabela 9 - Mudanças implementadas na prática diária do professor
Afirmação

Nunca
Quase nunca

Às vezes

Quase sempre
Sempre

Utilizo no mínimo três instrumentos de avaliação por bimestre,
visando o desempenho global dos alunos.

0,61%

2,45%

96.94%

Ofereço aos alunos atividades de recuperação paralela dentro
da própria etapa de avaliação.

1,84%

3,68%

94,48%

1,85%

4,94%

93,21%

0,61%

6,71%

92,68%

1,84%

5,52%

92,64%

3,09%

4,94%

91,97%

5,52%

3,68%

90,80%

3,07%

9,20%

87,73%

1,84%

14,72%

83,44%

10,43%

9,82%

79,75%

8,03%

20,99%

70,99%

17,29%

20,99%

61,73%

6,75%

41,10%

52,15%

25,92%

38,89%

35,18%

Cumpro os prazos de entrega de notas.
Participo das reuniões de Conselho de Classe, onde é
possível discutir e replanejar as ações para o próximo
bimestre.
Executo o plano de curso de acordo com o que foi planejado
(conteúdo programático, formas de avaliação, competências a
serem desenvolvidas).
Preocupo-me constantemente com o desempenho e a
melhoria dos resultados dos meus alunos e da escola como
um todo.
Ao final de cada bimestre, faço o lançamento das notas dos
alunos no sistema Conexão Educação dentro do prazo
previsto para o lançamento de notas pelo professor.
Trabalho em sala de aula conteúdos e atividades que auxiliam
meus estudantes a melhorar seu desempenho nas
avaliações, incentivando-os para que melhorem cada vez
mais seus resultados.
Acesso regularmente o currículo básico para conhecer os
conteúdos a serem trabalhados em cada ano/série e as
habilidades a serem desenvolvidas.
Tenho preocupação com o desempenho dos alunos nas
avaliações externas (Saerjinho e SAERJ).
Acompanho individualmente o desempenho dos alunos na
disciplina, intervindo e buscando alternativas para sanar as
dificuldades apresentadas.
Diante dos resultados alcançados nas avaliações internas e
externas (Saerjinho), bimestralmente, discuto com os alunos
os resultados alcançados, procurando identificar os avanços e
as dificuldades encontradas por eles na avaliação, buscando
minimizar as falhas para os próximos bimestres.
As minhas aulas são cada vez mais atrativas para meus
alunos.
Registro e divulgo as práticas bem-sucedidas na sala de aula
e na escola para que outros professores também possam
utilizá-las em sua prática.

Fonte: Dados da Pesquisa
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Ao analisarem as atividades atribuídas ao trabalho docente, observa-se que mais de
90% dos respondentes afirmaram que utilizam no mínimo três instrumentos de
avaliação por bimestre, oferecem atividades de recuperação paralela, cumprem
prazos de entrega de notas e participam dos Conselhos de Classe, executam o
plano de curso, fazem lançamento de notas no Sistema Conexão Educação no
prazo estabelecido e se preocupam com o desempenho e melhoria dos resultados
dos alunos e da escola. Essas respostas sugerem uma considerável adesão pelos
docentes às práticas preconizadas pela GIDE, representando estágios de
objetificação, pois observa-se que as práticas implementadas parecem ter sido
disseminadas entre eles.
Nesse estágio, também denominado semi-institucionalização, já se observa certo
grau de consenso social entre os atores envolvidos e uma certa compreensão dos
benefícios das práticas adotadas (objetificação). Os resultados das mudanças
implementadas vão se generalizando, a partir de uma avaliação positiva dessas
soluções que lhes confere uma legitimidade cognitiva e normativa, com menor
possibilidade de resistência pelo grupo (TOLBER E ZUCKER, 1999). No caso em
estudo, as práticas referentes à avaliação, recuperação paralela, lançamento de
notas, execução do plano de curso, participação em Conselhos de Classe,
cumprimento de prazos parece que foram bem compreendidas pelos atores
envolvidos no processo, gerando certo grau de concordância por parte dos docentes
sobre a necessidade de realizá-las no seu dia a dia, uma vez que a maioria passou
a desempenhá-las na realização de suas atividades e cumprimento de sua rotina na
sala de aula.
Nos parâmetros como avaliação, recuperação paralela, lançamento de notas,
execução do plano de curso estabelecidos pela GIDE, controlados pelos AAGEs e
atrelados ao sistemas de bonificação, notou-se uma adesão maciça dos docentes, o
que pode ser um indicativo de que o sistema de mérito parece ter sido acolhido pelo
corpo docente.
No entanto, quando as afirmações se referiram à atratividade das aulas e divulgação
das práticas bem-sucedidas na sala de aula, parece que não houve consenso entre
os docentes quanto aos benefícios dessas práticas implementadas pela GIDE, pois
observa-se que os professores não consideraram que suas aulas fossem atrativas
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(52,15%) e também não demonstraram hábito de registrar e divulgar as práticas
pedagógicas bem-sucedidas na sala de aula e na escola para que outros
professores também possam utilizá-las na sua prática, pois apenas 35,18%
afirmaram realizar esta ação quase sempre/sempre.
Na dimensão ensino-aprendizagem no Marco Referencial da GIDE, um dos
indicadores se referia à atratividade das aulas e outro ao registro das práticas
pedagógicas bem-sucedidas. Ao professor era solicitado pelo diretor e coordenação
pedagógica, que realizasse atividades diferenciadas nas aulas para trabalhar os
conteúdos e atrair a atenção e interesse dos estudantes, registrando as atividades
executadas em relatórios, fotografias, vídeos, relatos dos alunos etc. Esses registros
eram analisados pelo AAGE e anotados nas planilhas de controle dos indicadores
da GIDE da escola. As atividades que impactassem na aprendizagem, produzindo
efeitos positivos e melhorias nos resultados, deveriam ser disseminadas na escola
para que todo o grupo de docentes pudessem utilizá-las ou adaptá-las para suas
aulas.
Mesmo sendo indicadores importantes, que eram controlados pelo AAGE, observase que os docentes parecem não concordar que houve modificações em sua prática,
o que pode retratar uma falta de hábito de divulgar seu próprio trabalho ou por
entenderem que é inerente à sua rotina de trabalho buscar mecanismos
diferenciados

para

suas

aulas,

não

representando

uma

situação

de

excepcionalidade que mereça registro e divulgação.
c) Percepção de cada docente sobre as mudanças nas práticas de seus colegas:
neste conjunto de afirmações, foi necessário que cada respondente observasse as
ações do outro, analisando os seus colegas mediante a sua visão e percepção do
fazer e agir em relação à prática docente de todos os professores da sua escola. As
respostas a estas afirmações são apresentadas na tabela 10. As práticas docentes e
as situações apresentadas para análise foram semelhantes às apresentadas nas
mudanças implementadas na prática diária do professor.
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Tabela 10 - A percepção de cada docente sobre as mudanças nas
práticas de seus colegas
Nunca
Quase
nunca

Às vezes

Quase
sempre
Sempre

Os professores da minha escola oferecem aos alunos atividades de
recuperação paralela dentro da própria etapa de avaliação.

1.84%

9.74%

88,96%

Observo que meus colegas utilizam no mínimo três instrumentos de
avaliação por bimestre, visando o desempenho global dos alunos.

1,94%

14,19%

83,87%

Meu colegas preocupam-se constantemente com o desempenho e a
melhoria dos resultados dos seus alunos e da escola como um todo.

2,63%

14,87%

82,89%

Meus colegas participam das reuniões de Conselho de Classe, onde
é possível discutir e replanejar as ações para o próximo bimestre.

3,82%

16,56%

79,61%

5,33%

15,33%

79,34%

4,58%

18,3%

77,12%

3,31%

23,84%

72,84%

7,10%

22,58%

70,32%

8,34%

25,64%

66,03%

11,19%

24,34%

64,47%

7,95%

29,14%

62,92%

15,28%

33,12%

51,59%

12,99%

41,56%

45,46%

18,19%

38,96%

42,86%

Afirmação

Observo que todos os meus colegas professores trabalham em sala
de aula conteúdos e atividades que auxiliam os estudantes a
melhorar seu desempenho nas avaliações, incentivando-os para que
melhorem cada vez mais seus resultados.
Ao final de cada bimestre, observo que os professores de minha
escola fazem o lançamento das notas dos alunos no sistema
Conexão Educação dentro do prazo previsto para o lançamento de
notas pelo professor.
Meus colegas cumprem os prazos de entrega de notas.
Meus colegas demonstram preocupação com o desempenho dos
alunos nas avaliações externas (Saerjinho e SAERJ).
Observo que os professores da minha escola executam o plano de
curso de acordo com o que foi planejado (conteúdo programático,
formas de avaliação, competências a serem desenvolvidas).
Diante dos resultados alcançados nas avaliações internas e externas
(Saerjinho), bimestralmente, os professores que trabalham na minha
escola discutem com os alunos os resultados alcançados,
procurando identificar os avanços e as dificuldades encontradas por
eles na avaliação, buscando minimizar as falhas para os próximos
bimestres.
Os professores da minha escola acompanham individualmente o
desempenho dos alunos na disciplina, intervindo e buscando
alternativas para sanar as dificuldades apresentadas.
Observo que meus colegas acessam regularmente o currículo básico
para conhecer os conteúdos a serem trabalhados em cada série do
Ensino Médio e as habilidades a serem desenvolvidas.
As aulas dos professores da escola onde trabalho são cada vez mais
atrativas para os alunos.
Meus colegas registram e divulgam as práticas bem-sucedidas na
sala de aula e na escola para que outros professores também
possam utilizá-las em sua prática.

Fonte: Dados da Pesquisa
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Como a GIDE recomendava que os docentes tinham como atividades ministrar aulas
atrativas e registrar as práticas pedagógicas bem-sucedidas na sala de aula,
executar os planos de curso, cumprir o Currículo Básico, cumprir prazos de
lançamento de notas e a frequência dos estudantes no sistema Conexão Educação,
cumprir a Portaria SEEDUC/SUGEN nº419/2013 que definiu os requisitos sobre a
avaliação dos discentes etc, quando solicitados a analisar sobre as mudanças nas
práticas de seus colegas na escola, mais de 80% dos respondentes afirmaram que
observaram que os professores de sua escola oferecem aos alunos atividades de
recuperação paralela, utilizam no mínimo três instrumentos de avaliação por
bimestre e preocupam-se constantemente com o desempenho e a melhoria dos
resultados dos seus alunos e da escola.

Além disso, uma média de 70% dos

respondentes perceberam que os docentes de sua escola participam das reuniões
de Conselho de Classe, trabalham em sala de aula conteúdos e atividades que
auxiliam os estudantes a melhorar seu desempenho nas avaliações, realizam o
lançamento das notas dos alunos no sistema Conexão Educação dentro do prazo
previsto para o lançamento de notas pelo professor, cumprem os prazos de entrega
de notas e desempenho nas avaliações externas, executam o plano de curso,
acompanham o desempenho dos alunos e acessam o Currículo Básico. Esses
percentuais de respostas sugerem que o conhecimento pode estar sendo difundido
dentro da instituição. No entanto, pode ser um indicativo de que ainda não existe
um consenso sobre essas práticas pelos docentes, mesmo tendo sido adotadas no
cumprimento de sua rotina de trabalho e na realização de suas atividades, gerando
certo grau de concordância sobre a necessidade de realizá-las na sua prática
docente, o que pode indicar um grau moderado de objetificação. Os resultados das
mudanças implementadas parecem estar se generalizando, conferindo-lhes certa
legitimidade.
Em relação à atratividade das aulas, assim como quando analisaram as mudanças
implementadas na prática diária do professor, observa-se que não existe por parte
dos docentes uma ênfase a esta prática, pois apenas 45,46% dos respondentes
observaram o desenvolvimento de aulas atrativas pelos professores da escola onde
trabalham. Percebe-se também que os professores parecem não registrar e divulgar
suas práticas docentes bem-sucedidas na sala de aula e na escola para que outros
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professores também possam utilizá-las, pois apenas 42,82% afirmaram observar os
colegas realizando esta ação na escola.
Diante desses percentuais de respostas à respeito da atratividade das aulas e
divulgação de práticas bem sucedidas, nota-se que mesmo sendo indicadores que
eram controlados pelo AAGE, observa-se que os docentes pareceram não concordar
sobre a efetividade dessas ações em sua prática ou que pode retratar uma falta de
hábito de divulgar seu próprio trabalho, ou ainda, por entenderem fazer parte do
cotidiano do trabalho docente utilizar recursos diferenciados para suas aulas, o que
pode não representar um fato isolado que necessite ser registrado e divulgado para
toda a comunidade escolar.
d) A percepção do docente sobre a perenidade das novas práticas implementadas
na escola: neste último conjunto de afirmações, foi solicitado aos docentes que
analisassem o modelo de gestão de um modo geral (como você avalia as ações
implementadas nos últimos anos na gestão de sua escola?), avaliando, a partir da
sua percepção, as mudanças ocorridas na escola, o que continua presente na rotina
escolar, fazendo parte da estrutura e se perpetuando aos novos entrantes. As
respostas a estas afirmações estão dispostas na tabela 11.
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Tabela 11 - A percepção do docente sobre a perenidade das novas práticas
implementadas na escola

Afirmação
Na minha visão, a partir da introdução do
sistema Conexão Educação, várias ações
foram padronizadas nas escolas da rede
como: informatização de matrículas, quadro de
horários, lançamentos de notas e frequências
pelos professores, boletins etc.
O Painel de Gestão divulga os resultados da
escola para toda a comunidade e é uma
importante prática de transparência.
O Sistema Conexão representou uma melhoria
na organização administrativa da escola.
O Currículo Básico (antigo Currículo Mínimo)
representou um avanço em relação às práticas
anteriores.
Após a implementação da GIDE, percebo que
a maioria das ações realizadas dentro das
escolas seguem uma mesma metodologia,
tanto na área administrativa como na
pedagógica.
A avaliação externa diagnóstica SAERJINHO é
muito importante para o acompanhamento que
faço dos meus alunos.
A avaliação externa diagnóstica SAERJ é
muito importante para o acompanhamento que
faço dos meus alunos.
As
ações
implementadas
pela
GIDE
contribuíram para a melhoria dos resultados da
minha escola.
As práticas pedagógicas implementadas pela
GIDE contribuíram para a melhoria do meu
trabalho em sala de aula.
Na minha avaliação a metodologia GIDE
contribui para melhorar as práticas em sala de
aula.
As
ações
implementadas
pela
GIDE
contribuíram para a melhoria da qualidade da
aprendizagem dos alunos da minha escola.

Discordo
totalmente
Discordo
em parte

Nem
concordo
Nem
discordo

Concordo em parte
Concordo totalmente

16,03%

8,97%

75%

27,56%

10,9%

61,54%

30,77%

8,97%

60,26%

29,03%

11,61%

59,36%

27,74%

19,35%

52,91%

40,91%

12,99%

46,10%

42,31%

12,82%

44,87%

40,39%

16,67%

42,95%

42,86%

18,18%

38,96%

43,51%

18,83%

37,66%

43,51%

19,48%

37,01%

Fonte: Dados da Pesquisa

Quando solicitados a analisar sobre as mudanças ocorridas a partir da
implementação do modelo de gestão GIDE de uma forma global, as respostas dos
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professores evidenciaram alguns pontos que impactaram na rotina escolar. Na visão
de 75% dos respondentes a partir da introdução do sistema Conexão Educação,
várias ações foram padronizadas nas escolas da rede como: informatização de
matrículas, quadro de horários, lançamentos de notas e frequências pelos
professores, boletins etc. Outra mudança que 61,54% consideraram significativa foi
a introdução do Painel de Gestão que divulgava os resultados da escola para toda a
comunidade, representando uma importante prática de transparência da gestão
escolar. Na percepção de 60,26% dos respondentes, o Sistema Conexão Educação
representou uma melhoria na organização administrativa da escola. Também o
Currículo Básico (antigo Currículo Mínimo) representou um avanço em relação às
práticas anteriores para 59,36% dos professores que responderam ao questionário.
Após a implementação da GIDE, 52,91% perceberam que a maioria das ações
realizadas dentro das escolas passaram a seguir uma mesma metodologia, tanto na
área administrativa como na pedagógica. As respostas dos docentes sugerem que
estes itens analisados foram importantes indicadores de mudanças na estrutura
escolar, apontando para uma total institucionalização dessas práticas.
Neste estágio de total institucionalização, segundo a teoria institucional, pode haver
uma continuidade histórica da estrutura por um período de tempo relativamente
longo (sedimentação), como sugerem as práticas relacionadas ao Conexão
Educação, painel de gestão, Currículo Básico e a padronização da metodologia
administrativa e pedagógica nas escolas . Essa fase está relacionada à propagação
e à perpetuação das estruturas (TOLBER E ZUCKER, 1999).
No entanto, observa-se que os itens acima são referentes à padronização de
práticas organizacionais administrativas, que refletiram em mudanças na estrutura
escolar, impactando em melhorias no processo de organização da escola,
contribuindo para maior agilidade e praticidade no gerenciamento e melhor
atendimento à toda comunidade escolar.
Desta forma, as respostas parecem evidenciar que os docentes não perceberam
mudanças significativas relacionadas ao viés pedagógico da escola, à aprendizagem
dos alunos. Observa-se que somente o Currículo Básico, segundo 59,36%,
representou um avanço em relação às práticas anteriores, pois quando solicitou-se
que analisassem situações de cunho pedagógico como: as ações implementadas
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pela GIDE contribuíram para a melhoria dos resultados da minha escola; as práticas
pedagógicas implementadas pela GIDE contribuíram para a melhoria do meu
trabalho em sala de aula; na minha avaliação a metodologia GIDE contribui para
melhorar as práticas em sala de aula; as ações implementadas pela GIDE
contribuíram para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos da minha
escola, observa-se que em torno de 41% dos respondentes afirmaram perceber
alguma influência da GIDE diretamente no processo ensino e aprendizagem dos
discentes.
Faz-se pertinente ressaltar que as avaliações externas SAERJ e Saerjinho foram
extintas pela SEEDUC no início do ano letivo de 2016, após reivindicação do SEPE,
durante greve dos profissionais da educação do estado do RJ, no referido
ano.Diante desse fato, observa-se que os respondentes demonstraram nas
respostas que essas avaliações não se perpetuaram na rede estadual, embora um
percentual significativo (Saerjinho - 46,10% e SAERJ - 44,87%) as considerasse
importantes instrumentos para o acompanhamento da aprendizagem dos seus
alunos.
As respostas obtidas nesse conjunto de afirmações podem ser indícios de que as
modificações percebidas foram estruturais e administrativas, que esse modelo de
gestão ainda não conseguiu, nesse período de vigência, impactar o processo ensino
aprendizagem.
Observa-se um caráter coercitivo no conjunto de práticas implementadas pela GIDE,
pois as práticas introduzidas no âmbito das escolas com um maior grau de coerção,
ou seja de controle por parte dos agentes externos, obtiveram maior grau de
execução por parte dos docentes. Porém, quando são práticas que conferem um
grau maior de liberdade por parte dos atores envolvidos, como as atividades
exclusivas de sala de aula, no que se refere às práticas pedagógicas bem
sucedidas, aulas atrativas, em que o controle externo se torna menos efetivo,
observa-se maior resistência e, portanto, menor grau de execução, segundo os
docentes.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo desta pesquisa foi analisar em que medida as novas práticas
organizacionais implementadas no âmbito da Gestão Integrada da Escola (GIDE) se
institucionalizaram, nas escolas estaduais de Volta Redonda, no que se refere ao
trabalho docente.
Para isto, realizou-se uma avaliação da qualidade da educação no Brasil e no Rio de
Janeiro, mostrando os problemas detectados e as ações implementadas no sentido
de buscar soluções que pudessem minimizá-los e melhorar os resultados
apresentados pela educação da rede estadual do Rio de Janeiro e uma descrição
detalhada da metodologia de gestão integrada na escola (GIDE) implantada, a partir
de 2011, na rede estadual do Rio de Janeiro evidenciando suas etapas, o fluxo,
como aconteceu sua implementação nas escolas, o papal e do Agente de
Acompanhamento da Gestão Escolar e as principais práticas organizacionais
introduzidas nas escolas no âmbito do trabalho docente.
O estudo foi realizado com as escolas sediadas no município de Volta Redonda,
identificando as características do município, o quantitativo de escolas e de
profissionais, a localização das escolas no município e a classificação das escolas
quanto ao número de alunos e turnos de funcionamento. Além disso, foi descrito o
perfil do professor da educação básica, segundo o INEP (2009) e o Relatório de
Governança (2013) da SEEDUC, a carga horária e regime de trabalho dos
professores da SEEDUC. Trata-se de um cenário importante

para estudar um

fenômeno contemporâneo uma vez que está se referindo a introdução de um novo
modelo de gestão que envolve a adoção de novas práticas e a ruptura com
determinados padrões de comportamento já institucionalizados.
Para subsidiar esta análise recorreu-se a Teoria Institucional que é uma teoria das
organizações que busca explicar os processos de institucionalização dentro das
organizações como essencial para a manutenção da sua existência (DIMAGGIO;
POWELL, 2005). Assim, buscou-se analisar o processo de institucionalização das
práticas implementadas pela GIDE nas escolas estaduais situadas no município de
Volta Redonda, na perspectiva de seus docentes, com base na teoria de Tolbert e
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Zucker (1999), que propõe o processo de institucionalização nas três fases já
descritas nesta pesquisa: habitualização, objetificação e sedimentação.
No conjunto de afirmações referentes à implementação da GIDE, evidenciou-se
sinais de habitualização quanto à condução da implementação da GIDE nas escolas
pelo gestor da escola e pelo AAGE; quanto à aplicação das avaliações externas
Saerjinho/bimestral e SAERJ/anual; à implementação do sistema Conexão
Educação, que modificou a rotina de lançamentos de notas pelos docentes das
escolas; o painel de gestão que possibilitou o acompanhamento dos resultados da
escola por toda a comunidade escolar e quanto à utilização do Currículo Básico
(antigo Currículo Mínimo) pelos docentes.
Tanto no conjunto de afirmações sobre as mudanças implementadas na prática
diária do professor e sobre a percepção de cada docente sobre as mudanças nas
práticas de seus colegas, observou-se indícios de objetificação quanto à adoção
pelos docentes das práticas relativas à avaliação dos discentes, recuperação de
estudos, prazos de entrega de notas, participação nos Conselhos de Classe, plano
de curso, lançamento de notas no Sistema Conexão Educação no prazo
estabelecido e desempenho e melhoria dos resultados dos alunos e da escola.
Por fim, no que se refere à percepção do docente sobre a perenidade das novas
práticas implementadas na escola, percebe-se na avaliação deles que as práticas
que se institucionalizaram (sedimentação) se referem ao Conexão Educação, painel
de gestão, Currículo Básico e padronização da metodologia administrativa e
pedagógica nas escolas. Ações como a informatização de matrículas, quadro de
horários, lançamentos de notas e frequências pelos professores, boletins, adoção do
Currículo Básico, datas de Conselho de Classe dentre outras, passaram a seguir o
mesmo padrão em todas as escolas estaduais. No entanto, os docentes não
perceberam mudanças significativas no aspecto pedagógico, evidenciado pelos
respondentes, quando se trata da atratividade das aulas e divulgação de práticas
bem-sucedidas na sala de aula, que eram indicadores significativos da GIDE. Apesar
de serem controlados pelo AAGE, os docentes pareceram não concordar sobre a
efetividade dessas ações em sua prática.
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No entanto, a implementação do modelo de Gestão Integrada Escola (GIDE)
pareceu ter sido efetiva nas escolas, com certa perenidade (mais de cinco anos),
com a institucionalização de algumas práticas que parecem ter vencido as
resistências por parte dos atores envolvidos. Porém, nem todas as práticas
conseguiram superar as resistências como foi o caso das avaliações externas
SAERJ e Saerjinho, extintas pela SEEDUC no início do ano letivo de 2016,
atendendo demanda do SEPE/RJ, em um momento de crise econômica no Estado e
na Educação, durante greve dos profissionais da educação do estado do RJ que
durou cerca de cinco meses.
Apesar das resistências, ficou evidente que nesta primeira etapa a GIDE organizou e
padronizou práticas fundamentais ao sistema educacional da rede pública do estado
do Rio de Janeiro. Porém, não parece ter avançado nas práticas pedagógicas que,
segundo os docentes, não foram efetivas.
Observa-se que as práticas que foram obrigatórias, colocadas no sistema, com
maior facilidade de controle por parte dos agentes externos como o AAGE, a
SEEDUC, houve certo grau de institucionalização devido ao poder coercitivo. Nas
práticas em que se tinha um maior grau de liberdade de ação, como o trabalho em
sala de aula, essencialmente pedagógico, onde o controle externo é mais difícil, não
se observa enraizamento dessas práticas. Para isso, poderia ser criada uma GIDE
2.0, com ênfase exclusivamente nas práticas pedagógicas, conferindo-lhes
legitimidade.
Como desdobramento desta pesquisa, sugere-se analisar redes que implementaram
os mesmos princípios norteadores da GIDE, por um período mais longo, como por
exemplo o estado do Ceará; analisar regionais que já tenham um número de
professores em regime de 30 horas mais expressivos, de modo a observar o impacto
do tipo de contrato de trabalho sobre o desempenho do docente em sala de aula ou
ainda discutir a capacitação de docentes em serviço, com modelos de formação por
pares, destacando as experiências de docentes com maior tempo de atuação em
processos de ensino-aprendizagem.
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ANEXO 1
Questionário para Professores de Escolas Estaduais de Volta Redonda
Por favor, selecione apenas uma opção para cada item apresentado:
1. Dados Pessoais:
a) Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

b) Idade: ( ) De 25 a 35 ( ) De 36 a 45 ( ) De 46 a 55

( ) De 56 a 65

( ) Maior que 65

c) Grau de instrução: ( ) Superior ( ) Pós-Graduação ( ) Mestrado ( ) Doutorado
d) Há quanto tempo você atua na Educação?
( ) 0 a 5 anos

( ) 6 a 10 anos

( ) 11 a 15 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) mais de 20 anos

e) Há quanto tempo você atua em uma escola pública do Estado do Rio de Janeiro?
( ) 0 a 5 anos

( ) 6 a 10 anos

( ) 11 a 15 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) mais de 20 anos

f) Há quanto tempo você atua nesta unidade escolar?
( ) 0 a 5 anos

( ) 6 a 10 anos

( ) 11 a 15 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) mais de 20 anos
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ANEXO 2

