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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa surge da inquietação de um gestor escolar que 

após duas décadas de estudos e práticas, busca nas teorias da Gestão da 

Inovação, novas formas de pensar a Gestão Escolar. Propõe um pensar reflexivo 

acerca da inovação educativa e suas possibilidades de aplicação à organização 

escolar. O estudo teve o objetivo de ressignificar a visão e prática de gestores 

escolares a partir de teorias da inovação e indicar processos facilitadores à 

inovação educativa, com fins de contribuir para a construção de ambientes 

escolares inovativos. Desenvolve conceitos de organização escolar, função social, 

Gestão Educacional e Escolar. Aborda as correlações entre Gestão Escolar e TGA 

– Teoria Geral da Administração, aproximando técnicas e conceitos utilizados em 

Administração que, quando criticados e refletidos e, respeitando as especificidades 

da organização educacional, são passíveis de aplicação no contexto educacional. A 

metodologia de pesquisa foi qualitativa de cunho interpretativo-reflexivo e seus 

resultados mostraram que a introdução de princípios da inovação ao pensar 

reflexivamente a Gestão Escolar propicia o desenvolvimento de soluções 

organizativas inovadoras como a Gestão do Conhecimento e o desenvolvimento de 

Comunidades de Aprendizagens, possibilitando a criação de ambientes escolares 

inovativos e fortalecendo a construção de uma escola como organização 

aprendente. 

 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão da Inovação; Gestão do Conhecimento; 

Comunidades de Aprendizagens; Organização Aprendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research arises from the restlessness concern of a school manager who 

after two decades of study and practice searches for new ways of thinking about 

school management in the theories of innovation management. He proposes thinking 

reflectively about educational innovation and the possibilities of its application to the 

school organization. The main purpose of this study is to reframe the vision and 

practice of school administrators based on theories of innovation and to identify 

processes which will facilitate innovative education with the purpose/aim of building 

innovative school environments. It develops concepts of school organization, social 

function, Educational and School Management. The research addresses the 

correlation between GTA and School Management – the General Theory of 

Administration, aligning techniques and concepts used in administration which, when  

questioned and considered and, taking into account the policy of the educational 

organization, are likely to be applied in the educational context.  The research 

methodology was qualitative with a reflexive-interpretive purpose and its results 

showed that the introduction of the principles of innovation to thinking reflexively to 

School Management permits the development of innovative organizational solutions 

such as the Management of Knowledge and the development of Learning 

Communities, making possible the creation of innovative school environments and 

strengthening the construction of a school as a learning organization.  

 

KeyWords: School Management; The Management of Innovation; The Management 

of Knowledge; Learning Communities; Learning Organization.  
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Nos anos 1960 e, até certo ponto, nos anos 1970, o futuro era 
amanhã. Tínhamos todo o tempo do mundo para pensar, 
planejar, errar e consertar. Nos anos 1980, a História dava 
mais uma volta no torniquete cercando o espaço de manobra 
para todos aqueles que tinham de sair em busca do tempo 
perdido. Mesmo assim, com boa vontade, podia-se alegar que 
o desafio então era o de construir o futuro no presente. 
Portanto, para quem não queria, não podia ou não sabia 
mudar, convinha viver entre os anos 1960 e 1980. Apesar de 
todas as mudanças ocorridas nesse período, para aqueles que 
preferiam não fazer nada além das rotinas do dia a dia, sempre 
havia uma boa desculpa ao alcance das mãos. Só que... hoje,  
o futuro foi ontem. E é justamente aqui que reside o drama dos 
retardatários, sejam eles países, organizações, profissões ou 
indivíduos: “Ontem carentes de visão, hoje impotentes de 
ação”. 

Maria Carmem Tavares Christóvam1.    

 

INTRODUÇÃO 

 Reiniciar um projeto de tese doutoral estando por volta da metade do 

tempo de curso em andamento não é uma tarefa simples. Após uma transição 

profissional e pessoal não planejada (surpresas que a vida nos coloca), 

mudança de cidade e estado, novas perspectivas profissionais, troca de 

instituição (transição ocorrida em 2009) e tantas outras alterações, vi-me diante 

da situação inusitada de descartar todo o projeto até então construído devido à 

inviabilidade de aplicação junto à nova rede de ensino onde passei a atuar.  

 Neste novo processo, confesso ter me sentido impotente, 

desestimulado, pequeno diante de tamanho desafio. 

 Encontrar uma nova linha de trabalho, um tema e uma problemática que 

trouxesse algo de relevante e novo para o atual momento da educação, 

implicaria uma imersão em leituras, revisão bibliográfica, anotações e estudos 

e foi o que nos propusemos a fazer (orientando/orientador) a partir do segundo 

semestre de 2009. 

 Ao final do mesmo, após leituras e releituras, muitos temas e problemas 

em mente foram necessárias boas conversas e direcionamento por parte de 

meu orientador – Prof. Dr. Marcos Masetto, no sentido de canalizar as 

                                                
11

 Texto extraído de artigo eletrônico disponibilizado pela autora no blog Educação Superior Particular em 

02/10/2010 e acessado em 04/11/2010 no seguinte endereço da web: 
http://ces3.wordpress.com/2010/09/02/voce-viu-um-elefante-cor-de-rosa-voando/  

http://ces3.wordpress.com/2010/09/02/voce-viu-um-elefante-cor-de-rosa-voando/
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atenções e o foco para uma direção segura, que possibilitasse encontrar uma 

problemática de pesquisa que fosse viável ao programa, ao pesquisador e ao 

tempo que tínhamos para desenvolvê-la.  

 Mais importante ainda que os requisitos apontados era a 

responsabilidade quanto à relevância e ineditismo da pesquisa para o meio 

educacional, propondo algo inovador e que apontasse possibilidades para um 

novo caminhar a fim de fazer frente aos desafios propostos à educação 

contemporânea e porque não, à educação das próximas gerações. 

 Estando inserido na realidade escolar nas últimas duas décadas, boa 

parte delas na Gestão Educacional e Escolar, tendo atuado em escolas de 

diferentes localidades, pertencentes a três redes particulares também 

diferentes, direcionei minhas reflexões a partir de inquietações oriundas da 

prática, face às dificuldades da lida diária em administrar uma escola de 

educação básica.  

Agrega ainda valor para a escolha do tema estudos realizados, de 

maneira especial, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, cursado no 

NAIPPE/USP (2005/2007) e a disciplina de Inovação Educacional cursada 

durante o programa de Doutorado na PUC/SP com o Prof. Dr. Marcos Masetto, 

meu orientador. 

 As preocupações com a Gestão Educacional e Escolar tem permeado 

muitas discussões e estudos, seja no meio acadêmico seja, no dia a dia 

escolar, e sua relevância e urgência vem se destacando na atualidade. 

 Masetto (2003) afirma: 

Tal preocupação com a gestão educacional vem hoje envolvida 
com o estudo e as tentativas de implantação de recentes 
teorias administrativas desenvolvidas na própria área 
educacional ou em áreas afins, como a ciência da 
administração, juntamente com um esforço de criar 
oportunidades e condições para que os que ocupam cargos de 
direção nos diversos organismos educacionais, em todos os 
níveis, possam rever suas concepções e ações, debatê-las 
com seus colegas gestores e com especialistas na área.  
(MASETTO In: VIEIRA; ALMEIDA e ALONSO, 2003, p. 69) 
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 O gestor educacional e escolar está diante de um novo cenário e de 

muitos desafios. As mudanças de paradigmas sociais, econômicos e políticos 

exigem um novo pensar e um novo fazer da gestão escolar.  

Fazem-se necessárias leitura e releitura (sistêmica, holística e 

prospectiva) do ambiente em que vivemos em um exercício de reflexão e 

entendimento do atual momento. Uma leitura silenciosa, sem palavras... Um 

parar e pensar como Maturana nos ensina (2001, p.28): “o mais óbvio e o mais 

próximo são sempre difíceis de perceber”. 

 Os problemas são complexos e estão sempre se renovando. A realidade 

é muito mais complexa que as teorias e estudos disponíveis e parece-nos que, 

quanto mais entendermos as complexidades, mais preparados estaremos para 

os desafios da gestão no presente e no futuro. 

 Queluz e Alonso (2003) destacam  

[...] a necessidade de o educador estar inserido em seu tempo, 
capaz de entender a realidade socioeconômica e cultural que o 
cerca, a ponto de redimensionar o seu conhecimento e as suas 
responsabilidades sociais e profissionais. (QUELUZ e 
ALONSO, 2003, p. 5) 

 Na trajetória acadêmica, o real valor das pesquisas e estudos está em 

se descobrir o que incomoda, o que não está satisfatório e porque não está, e 

em entender as múltiplas facetas do problema. Vale aqui a premissa contida na 

famosa frase de Popper que diz: “Somos estudantes de problemas, não de 

disciplinas.”   

Definindo o problema 

 A história atual tem nas constantes transformações/mudanças, seja no 

campo social, político, cultural e econômico, a marca de seu tempo. De acordo 

com Libâneo (2010, p. 26), o “momento histórico presente tem recebido várias 

denominações: sociedade pós-moderna, pós-industrial ou pós-mercantil, 

sociedade do conhecimento”. 

 Segundo Santos (2008)  

Mudanças, inovações, alterações, transformações, conversões, 
modificações e outros tantos termos, modernamente muito 
utilizados, significam que alguma coisa, um fato, uma pessoa 
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ou instituição deixa de ser o que era e assume, qualitativa e/ou 
quantitativamente, outro caráter, outra identidade e, até 
mesmo, outra forma ou conteúdo. (SANTOS, 2008, p. 21) 

E neste cenário de incertezas e de mudanças, apesar da liberdade tão 

propagada como uma grande conquista da atualidade acabamos 

reféns/prisioneiros da imprevisibilidade, marca deste novo século que 

adentramos. 

Gomes (2009) pontua de maneira muito peculiar, revoluções que estão 

promovendo mudanças na contemporaneidade: 

 a tecnologia a serviço da biologia, revolucionando o ritmo da 
evolução humana; 

 a revolução dos computadores, a telemática, a 
interconectividade, a internet, transformando a informação 
em tempo real; 

 ruptura abrupta e impactante do sistema de poder, que, de 
centralizado passou a ser distribuído entre milhares de 
pessoas. Poder e Medo – essa não é mais a “máxima”. 
Estamos aprendendo sobre democracia e participação: como 
fazer, ser e ter parte na mudança; 

 a revolução industrial e a robótica, novas formas de operar 
as instituições; 

 tempo de soluções personalizadas, a customização; 

 a revolução de valores culturais, afetando os aspectos 
sociais; 

 os diferentes padrões demográficos, culturais, entre outros; 

 o impacto de decisões governamentais sobre a sociedade e 
suas instituições; 

 o abalo do “poderoso” Estados Unidos; 

 o medo de mais guerras; 

 a mudança de paradigma na forma de governar o Brasil.   
(GOMES, 2009, p. 71) 

Diz o ditado que “a mudança é o futuro invadindo nossas vidas”. 

Nenhuma pessoa e/ou organização (independente de sua natureza), pode 

fechar os olhos a esta realidade.  

De maneira especial, vemos com preocupação a necessidade de a 

organização educacional transformar-se em um sistema adaptável e flexível, 

capaz de responder positivamente e em tempo às novas demandas. 

Liderando processos educacionais enquanto Gestor Educacional e 

Escolar, tive a oportunidade de vivenciar algumas destas mudanças 

alicerçadas nas novas descobertas a partir da ciência, em especial, na área de 

Administração e nos novos paradigmas emergentes na educação. No entanto, 
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via de regra, a escola ainda permanece “imexível”, enclausurada, fechada, 

sofrendo de “artrite organizacional” com suas estruturas cada vez mais rígidas 

e inflexíveis, em total dissonância com a realidade. 

Se considerarmos áreas de atuação profissional como a Medicina, a 

Psicologia, a Política e outras enquanto parâmetro comparativo, não é difícil 

concluirmos que a Educação é a que apresenta os menores índices de 

resultados e dinamicidade organizacional.  

Escola boa é exceção, não a regra, mas é preciso acreditar que tudo na 

escola pode ser melhorado: processos, métodos, ferramentas e principalmente 

as pessoas e, espera-se que o século XXI seja o palco dessa almejada 

mudança tendo em nossa atuação como gestores, o protagonismo desta ação. 

A capacidade de mudar as perspectivas certamente é um inegável 

auxílio ao buscar soluções para nossos problemas.  

Estes novos tempos exigem gestores com habilidades e competências 

específicas, tais como: dinamismo, criatividade e capacidade de interpretar as 

necessidades em cada momento/situação, preparando à escola para que as 

constantes mudanças em todos os demais campos, não impactem em seu dia 

a dia, à revelia. 

É preciso ainda uma maior consciência quanto ao fato de que a 

educação está inserida na sociedade, sofre o impacto da dinâmica 

organizacional de outros setores da sociedade como a economia, a cultura, o 

trabalho e a tecnologia e, portanto, deve buscar uma prática adequada e 

baseada em pressupostos coerentes, eficientes e eficazes.  

A partir da LDB 9394/96 vivemos um novo processo em educação no 

Brasil. É perceptível a necessidade de profissionalização da gestão de ensino e 

mais que isto, de pautar as ações educacionais para o atendimento a um novo 

patamar de concorrência e de competitividade.  

Estamos falando na necessidade de novos produtos e serviços 

educacionais à luz de cenários e tendências pedagógicas e porque não, 

mercadológicas. Estamos falando ainda de superar o paradigma de não 

considerar instituições de ensino como um “negócio” que precisa ser 
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administrado para ter sucesso. Por fim, estamos falando de profissionalização 

em Gestão Educacional e Escolar. 

Convém ressaltar que a proposta apresentada é debater e discutir 

reflexivamente, no campo das idéias (o que exige disposição ativa para o 

diálogo, afinal muitas das idéias não serão consensuais) para a construção do 

projeto de uma nova escola, compatível com as novas demandas sociais. Para 

tanto, há a necessidade de novos olhares, um novo viés, novos parâmetros 

com os quais não estamos acostumados a trabalhar em educação. 

Para muitos, o tema é perigoso e incerto quando o relacionamos a 

instituições de ensino. Como misturar educação e mercado? Eficiência e 

eficácia são termos que podem/devem ser utilizados/mensurados na 

educação? Resultados, Indicadores, Produção e Produto são cabíveis em 

discursos e práticas educacionais? 

Martins (2007) discute esta relação entre diferentes tipos de 

organizações, independente de seu gênero e/ou natureza, como salutar para 

os dias atuais:  

Existe uma forte tendência em se associar a gestão apenas a 
empresas essencialmente comerciais, principalmente àquelas 
que oferecem produtos em vez de serviços. Essa ideia é 
absolutamente equivocada, já que todos os tipos de 
organizações precisam cumprir seus objetivos e atingir suas 
metas. Até mesmo as empresas que não visam lucro, como as 
entidades filantrópicas, precisam apresentar resultados 
positivos para poderem garantir, não só a sobrevivência da 
organização, como também a manutenção dos serviços que 
oferecem, de forma que consigam manter sua auto-
sustentabilidade”. (MARTINS, 2007, p. 116) 

O mesmo pesquisador, analisando o ambiente de concorrência entre 

escolas privadas, defende o uso de ferramentas até então puramente 

administrativas como planejamento estratégico, marketing e visão 

mercadológica a fim de superar os desafios de um novo ambiente que envolve 

alto índice de concorrência e ameaçam sua sustentabilidade. 

Para equilibrar esta discussão, convém apresentar o pensamento de 

alguns educadores, em um tema tão complexo e dissonante. 

A educadora Candau (2000) demonstra sua preocupação com esta 

relação Educação-Mercado, alertando para o fato de que 
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Não podemos inibir o horizonte utópico da educação para 
colocá-la numa lógica funcional ao mercado e puramente 
instrumental. Sem horizonte utópico, indignação, admiração e o 
sonho de uma sociedade justa e solidária, inclusiva, onde se 
articulem políticas de igualdade e de identidade, para nós não 
existe educação. (CANDAU, 2000, p. 13). 

Quando trazemos esta discussão para o campo da Gestão Educacional 

e Escolar, espaço onde forças sutis se encontram em ação cotidianamente 

temos um ambiente propício aos conflitos. Equilibrar as forças oponentes do 

mercado e a dimensão ética que situa o campo da formação humana 

certamente cria uma forma de gestão que se dá em uma tensão permanente. 

Como educador e gestor vivi parte deste conflito em minha prática: 

Como promover a humanização por meio da escola, atuando com base nas 

relações e pressões de mercado? É possível edificar o homem e ao mesmo 

tempo, buscar resultados e lucros?  Ao fazer o dia a dia da gestão escolar era 

necessária a clareza dessas situações inconciliáveis, antagônicas e 

dicotômicas.  

Segundo Pestana (2003), a escola dos dias atuais deveria discutir mais 

os novos paradigmas administrativos. O autor defende a idéia de que não 

podemos permanecer presos, amarrados a esquemas que não suportam mais 

as tensões e inevitáveis transformações. 

É preciso abrir e estimular um amplo debate acerca da gestão 

educacional e escolar a fim de superar/romper as dicotomias apresentadas, 

que afastam discursos e práticas do campo organizacional da área 

educacional, sobretudo no âmbito da gestão, afinal, as organizações 

educacionais estão submetidas a estas novas demandas, no que diz respeito à 

quantidade, diferenças e rapidez das informações e dos saberes produzidos na 

atualidade.  

Outra pesquisadora acerca da Gestão Escolar, referência neste tema na 

literatura brasileira, Heloísa Lück (2010a) ressalta a importância da 

competência técnica como veículo para alcançar resultados e vai além, 

defende a idéia de que, sem ela, não é possível realizar qualquer projeto 

pedagógico. 
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Neste novo caminhar da Gestão Educacional e Escolar, vivencia-se 

diariamente a responsabilidade que recai sobre a função do diretor escolar 

quanto à acusação de insucesso pelos acontecimentos pedagógicos e 

administrativos no processo escolar, isto é, a qualidade ou falta de qualidade 

lhe é atribuída, tornando-se uma das marcas principais de uma gestão eficaz e 

eficiente. 

Para os propósitos deste estudo, necessitamos de um diálogo aberto e 

reflexivo envolvendo as áreas de Educação e Administração, derrubando 

muros e preconceitos destarte as possíveis dificuldades de congruência dos 

pensamentos em áreas tão distintas. 

Ainda hoje falar em eficácia e/ou eficiência do processo de 
aprendizagem causa calafrios em muitos educadores, seja pela 
lembrança desse período de tecnicismo do qual falamos, seja 
pela associação desses conceitos aos programas de Qualidade 
Total implantados nas empresas e transferidos diretamente 
para a escola, sem maiores análises críticas, como se escola e 
empresa se equivalessem em objetivos, organização, 
funcionamento e resultados, seja pela aproximação com o 
conceito das assim chamadas escolas eficazes que para 
muitos se vinculam a uma proposta neoliberal de educação. 
(MASETTO In: MORAN; MASETTO e BEHRENS, 2000, p. 136) 

Com tantas mudanças rápidas, ambiente complexo, integral 

comprometimento com a vantagem competitiva, a consciência do movimento 

globalizante, o respeito à diversidade, a observação de comportamentos éticos 

e socialmente responsáveis e a percepção de que a administração/gestão hoje 

tem uma concepção diferenciada do passado, faz-se necessária a construção 

de novas propostas para a Gestão Educacional e Escolar. 

Ainda nos dias de hoje, a escola vive (ou pensar viver) um ambiente 

protegido, estável, no qual se ressaltava a baixa competitividade e 

concorrência, gerando estagnação e promovendo um estado denominado por 

administradores como “zona de conforto”. Tem avançado sua visão 

pedagógica, mas deixa de lado a visão estratégica. Estas duas visões – a 

pedagógica e a estratégica – complementam-se e garantem a sustentação 

organizacional necessária à sobrevivência da escola, construindo ao mesmo 

tempo, uma vitalidade organizacional e uma consistente vantagem competitiva.  
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Certamente que este avanço qualitativo da escola é esperado por todos 

neste imenso país. 

Há uma clara percepção, por parte de lideranças políticas 
brasileiras, de representantes dos mais diversos segmentos 
que compõe a nossa sociedade, de comunidades e famílias, de 
que a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento das 
comunidades e a transformação do Brasil em uma nação mais 
desenvolvida, com uma população mais proativa, saudável, 
competente, cidadã e realizada, somente se dará caso 
consigamos promover, o mais urgentemente possível, um salto 
de qualidade em nossa educação. (LÜCK, 2010b, p. 21) 

Esta visão mais estratégica não pretende descaracterizar os aspectos de 

uma escola-cidadã, nem torná-la pragmática, o que se propõe é uma visão 

complementar destes dois aspectos para derrubar a premissa de que uma 

escola pode sim, pensar e planejar estrategicamente, visando crescimento, 

sem sublimar sua missão que é agregar valor às pessoas, à comunidade, à 

humanidade e ao universo.  

 Quando abrimos este pensamento para uma dimensão macro e 

lembramos que o tipo de escola que temos hoje, contemplada normalmente por 

um sistema de gestão não profissional, definirá o perfil do trabalhador do futuro, 

que por sua vez, determinará o capital intelectual que a sociedade terá, 

percebemos o valor e a significância do problema apresentado. 

 Alonso (2003, p. 35) ratifica este pensamento quando diz que “uma vez 

que a escola é responsável pela formação das novas gerações e estas terão 

de ser preparadas para participar ativamente da sociedade, não há como 

ignorar as demandas provindas desse contexto social”. 

Diante da Sociedade da Informação e do Conhecimento, há que se 

pensar em um novo projeto de formação dos profissionais, e para tanto, temos 

que pensar estrategicamente2 a organização escolar em todos os níveis, a 

começar pela Gestão Escolar (âmbito micro e prático do campo educacional), 

nosso recorte de pesquisa.  

                                                
2
 Segundo Gomes (2009) o pensamento estratégico trata da interface entre a escola e o seu 

ambiente de negócio. É uma ferramenta que deve ser elaborada com a participação e a 
cooperação de todos que fazem a escola. O planejamento estratégico e a conseqüente gestão 
estratégica ajudam a identificar as ameaças, a maximizar os benefícios e a minimizar as 
surpresas no macroambiente turbulento e imprevisível do século XXI. É um plano de trabalho 
para cada dia. 
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Poderíamos por exemplo questionar: “Em que nível os gestores 

escolares são hoje autocríticos e realistas quanto ao destino da organização, 

submetendo os processos e políticas internas a uma avaliação racional e 

criteriosa das oportunidades (mercado a explorar, recursos a aproveitar, 

ameaças que prejudicam a escola e suas oportunidades)?” 

É bem possível que as respostas às questões levantadas nos levem a 

constatar a ausência de uma cultura gerencial, principalmente do 

conhecimento, o que certamente poderia se tornar num entrave para o avanço 

de uma cultura inovadora em Gestão Escolar. 

A pergunta chave para esta discussão é: “Como gestar a organização 

chamada escola na/diante da Sociedade da Informação e do Conhecimento?”  

Parece-nos mais que necessário o entendimento por parte dos gestores 

de que pequenas e tímidas mudanças internas, de rotinas, corriqueiras não dão 

mais conta; é preciso conhecer e mais que isto, compreender o novo 

cenário/contexto da sociedade, ir além das fronteiras do cotidiano escolar.  

É preciso ainda relembrar que o principal papel de uma organização 

escolar é procurar satisfazer as necessidades da sociedade na qual está 

inserida, ou seja, a sua sobrevivência está intimamente interligada ao 

atendimento das necessidades das pessoas desta sociedade. 

As escolas precisam começar a prestar mais atenção ao que se passa 

na sociedade e algumas delas já se movimentam para traçar metas de 

trabalho, que possam agregar valor para os partícipes do seu entorno.  

Educação é uma atividade marcada pela responsabilidade social. 

Exatamente por isto que necessita estar à frente das mudanças e inovações. 

Gomes (2009, p. 11) diz desconhecer outra “atividade mais responsável pela 

evolução, com caráter de responsabilidade social, do que a educação”. 

A crise que vivemos nas escolas e que apresenta como característica 

sintomas de ineficiência administrativa pode ter na Gestão sua melhor 

resposta. 

Tudo muda o tempo todo e a escola é desafiada a gerenciar a mudança. 

“Quando” e “Como” mudar não são respostas fáceis, e gerenciar 
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estrategicamente a mudança é o maior desafio dos gestores escolares da 

atualidade. 

Liderar a escola do século XXI não é uma tarefa fácil e/ou simples. 

Porém, não podemos rejeitar o futuro apenas porque ele é desconfortável e 

imprevisível. Temos de entender o novo contexto, assimilar as novas visões e 

acima de tudo, reinventar a tarefa de educar a partir da nova realidade. 

Neste cenário que envolve escolas e mudanças, e a partir do contexto 

da gestão e da inovação é que se põe nosso problema de pesquisa: 

Problema de Pesquisa 

Que processos facilitadores da Gestão da Inovação aplicados à Gestão 

Escolar, poderiam contribuir para o desenvolvimento de um ambiente 

escolar inovativo na Educação Básica? 

Objetivos  

Geral 

Discutir concepções teóricas em Gestão Escolar, a partir da Teoria Geral 

da Administração e sob a luz das teorias de Gestão da Inovação. 

Específicos 

 Investigar princípios atuais e inovadores da Administração Geral a 

fim de estabelecer as devidas correlações com a Gestão Escolar e 

suas possibilidades de adoção nos planejamentos educacionais, 

adaptando-as às necessidades e especificidades da Educação; 

 Identificar no âmbito escolar, princípios da Gestão da Inovação; 

 Buscar soluções organizativas inovadoras.  

Justificativa 

Nossa proposta de estudo parte do olhar de Gestão, delineado a partir 

da paráfrase de Schefini apud Jalluf e Manfredini (2005) “[...] é um caminho [...] 

é a direção traçada [...] é o conjunto de ações que cada organização 

empreende em busca da escola desejada”.  
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Este enfoque de gestão inclui uma visão aberta a mudanças, 

provocadora de transformações, e que contribua definitivamente para melhoria 

significativa da organização educacional. 

Percebe-se que, a evolução e as mudanças de conceitos e paradigmas 

que ocorrem no mundo influenciam o desejo de buscar a mudança, o novo, e 

isto ocorre também no meio educacional.  

Segundo Bezerra (2011) é preciso falar sobre inovação, mas falar de 

inovação de uma maneira diferente, sem ficar debatendo ou buscando 

definições absolutas. É fácil entender o que é inovação; rapidamente 

reconhecemos uma solução inovadora. Difícil é fazer a inovação acontecer. 

Inovar tem a ver com a criação de algo novo que outras pessoas gostam; algo 

que se torne aceito, adotado, amplamente adotado.  

 Adair (2010) defende inovação como sendo uma introdução deliberada e 

específica do que é novo, destinado a cumprir as metas da organização mais 

eficazmente, combinando dois processos principais que se sobrepõem: ter 

novas idéias e implementá-las. O autor ainda defende a inovação como 

estratégia e não algo casual na cultura organizacional:  

A inovação não deve ser um processo de reação, mas parte de 
uma estratégia que dê uma orientação. Ela precisa ser 
impulsionada pelo motor do sentido de propósito corporativo. 
(ADAIR, 2010, p. 24) 

 Em ambas as posições assumidas pelos pesquisadores, a inovação 

necessita superar a barreira de ser um mero “conceito de marketing” para se 

tornar algo tangível e para tanto, dependerá de uma boa liderança e uma boa 

administração em todos os níveis organizacionais. 

 Há diversos movimentos da administração contemporânea que 

apresentam estratégias de soluções empresariais necessárias, que, 

respeitados as peculiaridades e especificidade da educação, podem ser 

consideradas de alcance e aplicabilidade ao meio educacional, independente 

de seu nível de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Superior. 

A pesquisadora Gomes (2009) compreende que  

[...] as instituições de ensino terão de concluir que gestão é 
fruto da ciência responsável pelo planejamento, organização, 
avaliação e controle de recursos materiais, financeiros, 
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tecnológicos e humanos. Esta é uma competência que toda 
organização de ensino hoje tem de provar. (GOMES, 2009, p. 
105)  

Se quisermos agir na mudança e buscar a inovação, é preciso assumir 

os desafios gerenciais, afinal, o texto é semelhante, embora para contextos 

diferentes, com suas peculiaridades. Processos administrativos como medir 

para controlar, controlar para gerenciar e gerenciar para aprimorar e inovar não 

podem ser mais considerados “inadequados” para a escola. É preciso agir a fim 

de mudar o rumo da Educação Brasileira, ou seja, construir um Brasil melhor 

por meio da educação, segundo Gomes (2009).  

Para aprofundar esta discussão, elencamos alguns autores a partir das 

teorias neoclássicas e as novas abordagens em administração que possam 

interagir com estas ideias e nos apontar possibilidades com fins a uma nova 

visão para a Gestão Escolar, com destaque para: Peter Drucker, Michael 

Porter, Philip Kotler e Manuel Castells, entre outros.  Para a interlocução com 

os autores da área administrativa, na área específica de Gestão Escolar, 

destacamos: Heloisa Lück, Regina Brito, Debora Gomes, Marcos Masetto e 

Myrtes Alonso. 

Diante de um novo perfil de organizações que convivem diariamente 

com a mudança, rupturas e inovações no contexto da contemporaneidade, é 

preciso valorizar o conhecimento e a visão de futuro, não como uma opção, 

mas uma necessidade de sobrevivência, afinal são as expectativas em relação 

ao futuro que orientam as ações do presente em nossas instituições de ensino. 

Por meios dos cenários identificados, as instituições de ensino, 
que pretendem competir pelo futuro, podem estruturar opções 
estratégicas para novas situações antes que elas surjam, 
ganhando mais flexibilidade e agilidade em sua estrutura de 
concorrência na implementação de ações estratégicas. 
(GOMES, 2009, p. 85) 

Para tanto, há que se considerar ainda os estudos, aplicação e 

resultados práticos alcançados pelas teorias administrativas a partir da Gestão 

da Inovação. Para estes estudos, nos valeremos de Andy Hargreaves, Peter 

Senge, Clayton Christensen, Tidd; Bessant e Pavitt entre outros. 

Pesquisadores brasileiros recentemente tem dedicado suas pesquisas à 
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Gestão da Inovação, entre eles destacaremos: Marly Monteiro de Carvalho, 

José Claudio Cyrineu Terra e Deise Bautzer. 

 Propiciar a interlocução entre eles abrirá novas visões e ampliará as 

oportunidades de discutirmos Gestão Escolar a partir da Gestão da Inovação. 

Questões pontuais tipificadas por: “Como trazer todo este bojo de teorias e 

práticas para dentro da realidade escolar? Que resultados podem ser 

esperados a partir de então?” serão pertinentes e agregarão valor 

teórico/prático ao estudo proposto. 

Esta poderia ser uma ponte a fim de convergir anseios e necessidades 

da educação por meio de ferramentas oferecidas a partir da Gestão da 

Inovação, temática trabalhada no capítulo três deste estudo, que busca 

caracterizar o momento de Crise Escolar apontando para a Inovação 

Educativa, oriunda das práticas em Gestão da Inovação, como possibilidades 

em Gestão Escolar. 

[...] a gestão competente se assenta sobre processos de 
administração igualmente competente. Isto é, bons processos 
de gestão educacional se assentam sobre e dependem de 
cuidados de administração bem resolvidos, porém praticados a 
partir de pressuposto mais amplos e orientação mais 
dinâmicas, com objetivos mais significativos, do ponto de vista 
formativo, e devidamente contextualizados. A partir de 
processos assim orientados é possível ampliar horizontes e 
perspectivas de processos educacionais. (LÜCK, 2010b, p. 18-
19)  

Este talvez seja o maior desafio e a real relevância desta pesquisa. 

Durante a revisão bibliográfica, tivemos a oportunidade de ler muitas teses, 

pesquisas, artigos sobre a Gestão Escolar. Material rico, atual, mas, em sua 

grande maioria, ferramental, apoiado nas teorias gerais de administração e nos 

paradigmas educacionais vigentes. 

 Em nenhuma das referências abordadas encontramos algo que fosse 

alusivo a preocupação da Gestão Escolar a partir das teorias da Gestão da 

Inovação, abrindo possibilidades de discutir, no âmbito educacional, a 

criação/aplicação de soluções organizativas inovadoras. 

Empregar o tempo de pesquisa e estudo tendo como foco de trabalho a 

Gestão Escolar com base em teorias da Gestão de Inovação parece-nos ser 

um bom caminho rumo a uma proposta inovadora de Gestão Escolar, afinal, 
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falamos de uma organização que está continuamente expandindo sua 

capacidade de criar o futuro e, para tanto, tem na figura do Gestor Escolar o 

seu líder mais caro, exigindo dele a condução dos projetos, inclusive os 

inovadores, conforme Brito (2008). 

Este pensamento é partilhado também pela educadora Lück (2010c, p. 

115) onde defende que “compete ao gestor escolar, responsável pela gestão e 

influência intencional e sistemática sobre a atuação da escola como um todo e 

suas realizações”. 

Gomes (2009) conclui este ciclo de idéias ressaltando também, a 

responsabilidade do gestor/líder no ambiente educacional: 

[...] o reflexo do comportamento do líder se constitui no 
principal diferencial competitivo da instituição de ensino. Ele 
tem que conhecer a pluralidade cultural da organização e saber 
administrar o desdobramento das estratégias da escola. 
(GOMES, 2009, p. 237) 

Parece-nos que a promessa de um futuro fértil no âmbito educacional se 

dará quando os próprios gestores escolares forem capazes de gerir os 

conhecimentos produzidos e as informações armazenadas de forma que a 

organização seja capaz de incorporá-los e aplicá-los para o desenvolvimento 

pessoal, organizacional e social, como sugere Alonso (2007):   

Essa visão do problema sugere que a educação esteja 
centrada no processo de desenvolvimento humano e implica a 
potencialização das faculdades pessoais, o desenvolvimento 
de capacidades e competências necessárias para enfrentar os 
desafios da sociedade atual. (ALONSO, 2007, p. 24)  
 
As organizações precisam adequar-se ao contexto sociopolítico 
e às exigências de sua época, a sua existência somente tem 
sentido quando cumpre sua função social, e a vida das 
pessoas nas organizações constitui parte significativa desse 
processo de formação; portanto, a escola, além de instruir e 
formar intelectual, e socialmente dos alunos, é um campo de 
aprendizagem social e de convívio humano que cultiva valores, 
ensinamentos, sentimentos e provoca desafios a todos os 
participantes dessa comunidade educativa. (ALONSO, 2007, p. 
28) 

Todos os diferentes conceitos apresentam reflexos significativos na 

forma de imaginar e organizar o trabalho escolar. Nossas experiências à frente 

da Gestão Escolar permitem-nos afirmar que, naturalmente, as escolas 

repetem seu cotidiano de forma a torná-lo parte de uma rotina e que estas 
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rotinas são muito mais corretivas do que preventivas em relação aos problemas 

do dia a dia. E são essas práticas cotidianas que acabam legitimando as 

pequenas e grandes decisões da escola.  

Como diz Brito (2008, p.12) “é preciso desfibrar o cotidiano escolar, 

considerando, cada incidente do dia a dia, como uma partícula de um todo 

maior, da escola, da sua cultura”. 

A inovação busca uma quebra desse comportamento recorrente, 

portanto, é preciso identificar e buscar (se necessário, construir) novos 

princípios de Gestão Escolar a fim de propiciar o movimento de inovação 

necessário às escolas.  

Inovações são sempre respostas criativas e adaptativas a novos 

cenários e o conhecimento da realidade, do cotidiano, do dia a dia, certamente 

é a chave para abrir as portas para a inovação. Ela tem sido considerada a 

principal habilidade de gerenciamento do século XXI. No entanto, mais 

importante que a ferramenta, é a energia que a move e a inteligência que a 

orienta, expresso nas palavras de Bezerra (2011)  

[...] não adianta comprar máquinas, processos, sistemas, e não 
trabalhar o indivíduo. Trata-se da tarefa mais importante para 
os líderes de hoje. Em inovação não existem fórmulas. Antes 
de criar as inovações, precisamos criar os inovadores. 
(BEZERRA, 2011, p. 71) 

Ao se referir às inovações, Peter Drucker (2003), diz que todas as 

inovações eficazes são surpreendentemente simples. O maior elogio que uma 

inovação pode receber é que alguém diga: É óbvio. “Porque não pensei nisto 

antes?” Esta sem dúvida é uma das expectativas para este estudo, que, 

refletindo a partir dos pressupostos levantados, nos questionemos: Porque não 

pensei nisto antes? 

Imaginamos que a caminhada será árdua, porém, a trajetória nos 

mostrará cenários no mínimo desafiadores. Pretendemos discutir conceitos de 

Gestão Escolar a partir da TGA – Teoria Geral de Administração e sob a luz 

das teorias de Gestão da Inovação, respeitando as especificidades e 

peculiaridades do campo educacional para identificar, a partir desta ótica, as 

práticas vividas nas gestões escolares que possam apontar para a Gestão da 

Inovação e a partir de inquietações e insatisfações com os caminhos vividos 
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pelos educadores, propor soluções organizativas inovadoras que propiciem o 

despertar de uma organização aprendente e potencializem a criação de um 

ambiente inovativo dentro da dinâmica escolar.   

Neste processo permanente de busca, temos a consciência do 

inacabamento. E, nessa perspectiva, o cenário de nossa pesquisa pode ser 

traduzido nas palavras de Nietzsche: “É preciso ser íntegro até a dureza nas 

coisas de espírito para poder suportar simplesmente a minha seriedade, minha 

paixão”3.  

Metodologia 

A Metodologia tem como função oferecer caminhos científicos para a 

investigação, promovendo a reflexão e instigando novos olhares sobre o 

mundo: um olhar curioso, indagador e criativo. O sucesso da pesquisa baseia-

se no planejamento cuidadoso, nas reflexões conceituais sólidas, alicerçadas 

em conhecimentos já existentes, bem como nas escolhas corretas dos 

instrumentos de trabalho que possibilitem ao projeto de pesquisa, um caráter 

científico. 

Há que se ressaltar ainda que pesquisa é um trabalho em processo, não 

totalmente controlável ou previsível. Adotar uma metodologia significa escolher 

um caminho, um percurso científico a ser seguido, obedecendo a princípios e 

procedimentos previamente estabelecidos. Este percurso pode, por vezes, ser 

repensado/reinventado a cada nova etapa, no entanto, faz-se necessário 

obedecer ao método científico escolhido.  

Corrobora com este pensamento, Bogdan e Biklen (1994): 

As pessoas que se dedicam à revisão de propostas qualitativas 
devem compreender que estas não são contratos rígidos dos 
quais o investigador não se possa desviar.  [...] a abertura da 
proposta qualitativa permite ao investigador flexibilidade [...] 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 107) 

As escolhas de metodologias de pesquisa estão associadas diretamente 

ao objeto e objetivos da pesquisa. De maneira especial, a investigação 

                                                
3
 Cadernos Nietzche 8, p.96, GEN/USP: São Paulo, 2000. Disponível em 

http://www.fflch.usp.br/df/gen/pdf/cn_08_05.pdf e acessado em 29 de Outubro de 2009. 
 

http://www.fflch.usp.br/df/gen/pdf/cn_08_05.pdf
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qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida em múltiplos 

contextos, segundo Bogdan e Biklen (1994). 

Compreendemos que o método conveniente para esclarecer os 

fundamentos das realidades humanas instauradas na vida cotidiana deveria  

apreender a imbricação existente entre o ser humano e o contexto social.  

Para alcançarmos os objetivos propostos, obter subsídios para que se 

comprove ou se negue à hipótese de que seria possível, a partir de conceitos 

da Gestão da Inovação contribuir para uma nova concepção de Gestão Escolar 

inovadora, realizaremos uma pesquisa qualitativa de cunho teórico e 

bibliográfico, buscando na reflexão dos autores elencados e em suas teorias, 

os significados sobre gestão e inovação e a partir destes conceitos indicaremos 

possíveis soluções organizativas diferenciadas e processos facilitadores à 

inovação educativa com fins a contribuir para a construção de uma escola 

como organização aprendente. 

Embora a pesquisa parta de uma hipótese inicial supracitada, é preciso 

destacar que  

[...] o investigador qualitativo evita iniciar um estudo com 
hipóteses previamente formuladas para testar ou questões 
específicas para responder, defendendo que a formulação das 
questões deve ser resultante da recolha de dados e não 
efectuada a priori. É o próprio estudo que estrutura a 
investigação, não ideias preconcebidas ou um plano prévio 
detalhado. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 83) 

Embasamos nossa escolha pelas características das ações que 

nortearão o projeto de pesquisa convergindo com os escritos de Bogdan e 

Biklen (1994) acerca da investigação qualitativa: 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o 
ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento 
principal; 

2. A investigação qualitativa é descritiva; 
3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou 
produtos; 

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus 
dados de forma indutiva;  

5. O significado é de importância vital na abordagem 
qualitativa. 
(BOGDAN E BIKLEN,1994, p.47). 
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Alvez-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) utilizam-se da caracterização 

feita por Patton para delinear tais pesquisas: 

A principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de 
que estas pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas 
agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e 
valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um 
significado que não se dá a conhecer de modo imediato, 
precisando ser desvelado. Dessa posição decorrem as três 
características essenciais aos estudos qualitativos: visão 
holística, abordagem indutiva e investigação naturalística. 
(ALVEZ-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 131). 

Do ponto de vista de seus objetivos, segundo Gil (1991) a pesquisa 

proposta apresenta o perfil de uma   

Pesquisa Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade 
com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir 
hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 
compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas 
Bibliográficas e Estudos de Caso. (GIL, 1991, p.45). 

Minayo (1994) reforça esta ideia na afirmação de que a pesquisa 

exploratória se dedica às interrogações sobre o objeto, os pressupostos, as 

teorias pertinentes, a metodologia apropriada e as questões acerca do tema a 

ser estudado. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a partir dos escritos de 

Gil (1991), temos uma 

Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já 
publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 
periódicos e atualmente com material disponibilizado na 
Internet. 

Pesquisa Teórica: - Estudos de desenvolvimento teórico: 
apresentação de novas teorias, conceitualizações ou modelos 
interpretativos originais do autor, a partir de análise crítica de 
informação empírica e teorias existentes, seja em outras teses, 
dissertações ou em outras fontes. (GIL, 1991, p.48). 

Tais características, com os respectivos métodos e técnicas 

correspondentes, implicam uma grande responsabilidade por parte do 

pesquisador, que assume o papel de agente ativo e instrumento da pesquisa. 

Para Gil (1999), um bom pesquisador necessita, além do conhecimento do 
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tema proposto para o estudo, ter curiosidade, ser criativo, ter integridade 

intelectual e por fim, sensibilidade social.  

Convém ainda ressaltar que, como a pesquisa proposta está fortemente 

alicerçada na pesquisa bibliográfica, a localização das fontes de dados pode 

ser determinante para os resultados do estudo. 

Destaca-se neste quesito, uma importante competência técnica para a 

confiabilidade: o ato da leitura, relevante para o tipo de estudo proposto, e que 

está diretamente associado à competência na língua materna e em outros 

idiomas. A pesquisa bibliográfica depende, então, do domínio de um conjunto 

de competências que, se não dominadas, dificultam o processo de realização 

de qualquer trabalho de investigação.  

Estabelecido o ferramental da pesquisa, relatamos como procedimentos 

a serem desenvolvidos na pesquisa, conceituação introdutória de organização 

escolar, função social, gestão educacional e escolar. Após esta introdução, 

faremos estudos aprofundados sobre a Gestão Escolar e Administração 

Contemporânea, objetivando conceituar os termos utilizados pelo mercado e 

por meio deles, criar uma correlação entre a Administração e Gestão da 

Inovação e sua aplicação no contexto educacional bem como junto à 

comunidade que é envolvida por ela e, por fim, apresentar soluções 

organizativas inovadoras e possíveis processos facilitadores à inovação em 

ambientes educacionais. 

Durante a nossa investigação procuraremos ter presente que 

Investigar também é resgatar, ordenar e interpretar as 
diferentes vozes dos que participam de uma inovação e dotá-
las de um novo sentido: o que lhes atribui o olhar de quem vê e 
se aproxima da inovação de fora, com a finalidade de gerar um 
conhecimento crítico para os implicados e/ou para os que 
possam estar relacionados com outras situações educativas 
similares. (HERNÁNDEZ, 2000, p.43). 

Reafirmamos, a partir de Bogdan e Biklen (1994) que a pesquisa 

qualitativa é a que se coaduna mais adequadamente aos objetivos propostos, 

uma vez que proporciona um contato direto com o objeto de pesquisa em seu 

próprio ambiente bem como, a crença de que seus praticantes podem melhorar 

a sua eficácia pelo modo que esta encara a mudança.  
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[...] o objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor 
compreender o comportamento e experiência humana. Tentam 
compreender o processo mediante o qual as pessoas 
constroem significados e descrever em que consistem estes 
mesmos significados. Recorrem à observação empírica por 
considerarem que é em função de instâncias concretas do 
comportamento humano que se pode refletir com maior clareza 
e profundidade sobre a condição humana. (BOGDAN E 
BIKLEN,1994, p. 70). 

  Por fim, é preciso sempre nos questionar sobre a melhor forma de 

transformar a pesquisa e seus resultados em um estímulo encorajador de 

ações coletivas.  
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I- ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, FUNÇÃO SOCIAL E 
GESTÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR – 
CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

Ao introduzir a temática do problema proposto a partir da/o 

realidade/cotidiano escolar, faz-se necessário uma análise, ainda que breve, do 

contexto contemporâneo da organização escolar e suas relações e correlações 

com o seu entorno.   

A escola não está isolada da sociedade, ela está no seu interior. Como 

parte integrante, ela é constituída por todos os elementos que permeiam a 

sociedade como um todo. Santos (2008, p. 62) afirma que ela “é um organismo 

vivo, que reflete, aceita as modificações que ocorrem na sociedade e na gestão 

do poder, e também reage ou se acomoda a elas”.  

A sociedade contemporânea, (re)conhecida como Sociedade da 

Informação e do Conhecimento tem como uma de suas características ser uma 

sociedade moldada por organizações e por rede de organizações.  

É relevante para este estudo fundamentar a crença e a visão da escola 

enquanto organização social, historicamente construída, carregada de 

significados e que pretende atingir determinados objetivos e onde se reiteram 

as características e as problemáticas de nossa sociedade.  

Gonsalves e Nery (2006) ratificam a importância desta visão acerca da 

escola-organização: 

É importante sublinhar que o interesse crescente pela escola-
organização corresponde não apenas ao alinhamento da 
investigação no campo da gestão da educação; manifesta-se 
de forma concomitante às decisões políticas e às 
preocupações dos sujeitos da escola que primam pela 
autonomia. (GONSALVES E NERY, 2006, p. 49) 

Segundo Alonso (2007) esta tendência de classificar a escola como uma 

organização construída socialmente e com identidade própria se alicerça nas 

concepções administrativas contemporâneas, de acordo com suas 

características enquanto organização. 

Lück (2010c; 2010e) fala da escola como uma organização a serviço da 

sociedade com a incumbência de educar seus partícipes de modo que possam 



32 

 

efetivamente dela participar e contribuir para seu desenvolvimento e, a fim de 

dar conta desta tarefa necessita de uma estrutura organizativa que lhe permita 

cumprir com seus objetivos. 

Ela é uma organização social, isto é, uma coletividade 
dinâmica, intencionalmente organizada com o objetivo de 
promover com seus alunos o desenvolvimento de cidadãos 
críticos, mediante sua compreensão do mundo, de si mesmos e 
de seu papel nesse mundo, pela vivência de experiências 
sociais significativas. E é na medida em que estes resultados 
de fato orientem seu trabalho que se tem uma escola em seu 
sentido pleno. (LÜCK, 2010c, p. 85) 

Uma organização supõe a distribuição de espaços e tempos, atribuições 

de trabalhos, planejamento de tarefas, ações que em conjunto definem uma 

gestão, porém, não podemos falar de organização sem definir seus 

componentes e aspectos relevantes.  

A partir das teorias gerais de administração propostas por Maximiano 

(1997) e Chiavenato (2004) apresentamos os elementos fundamentais de uma 

organização lembrando que, a marca particular do funcionamento de cada 

organização decorre diretamente do modo como se inter-relacionam os 

seguintes elementos: 

Objetivos: os propósitos que orientam a atividade e que devem ser 

revisados e reformulados de forma permanente. 

Recursos: elementos humanos, materiais e funcionais (tempo, formação) 

usados pela organização para levar adiante um projeto. Inclui também 

os métodos e instrumentos aplicados para o funcionamento institucional. 

Estrutura: os órgãos do governo, o sistema de regulamentações que o 

articula e o conjunto de equipes, cargos e serviços. 

Cultura: o conjunto de princípios, significados, valores e crenças 

compartilhados pelos membros da organização e que dão sentido as 

suas condutas. 

Entorno: os elementos externos que influenciam na organização, tais 

como sua localização geográfica, o nível socioeconômico e cultural da 

população, características da comunidade. 
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Outra característica relevante das organizações na Sociedade da 

Informação e do Conhecimento diz respeito à constante busca de melhores 

desempenhos e resultados, conforme apontado por Gomes (2009): 

Na sociedade do conhecimento, a organização em busca de 
melhores desempenhos caminha para oferecer maior 
autonomia a seus colaboradores.  Resultados em: 

 aprendizagem das pessoas e da própria instituição; 

 produtividade – otimização dos processos escolares; 

 inovação – novos produtos e serviços (cursos e 

projetos); 

 satisfação e fidelização dos clientes; 

 imagem – a força da marca na mente e nos corações 

dos clientes externos e internos; 

 lucratividade – melhoria de receita e redução de 

desperdícios. (GOMES, 2009, p. 32) 

Voltando à organização escola, sabemos que, em função do contexto 

social contemporâneo, das transformações sociais - marca do século XXI – a 

fim de fazer frente às novas demandas deste cenário, se espera da escola um 

repensar nos aspectos de sua função pedagógica bem como de seus aspectos 

organizativos. Essas mudanças necessárias requerem novas visões, novas 

ideias e práticas. 

A pesquisadora brasileira Gomes (2009) reflete este pensamento 

quando diz que 

[...] as instituições de ensino brasileiras precisam reconstruir a 
sua função social, nem para que isso precisem desconstruir o 
seu status quo, não importa o quanto ele esteja arraigado na 

cultura organizacional.  [...] nenhum tipo de organização, 
principalmente a instituição educacional, está livre da 
responsabilidade de se reorganizar. Toda escola precisa ser 
reinventada para atender a sociedade pós-moderna. (GOMES, 
2009, p. 326)  

As organizações educativas são sistemas complexos, dinâmicos, 

abertos, que se trabalharem em conjunto, na mesma função que é educar, 

trará à organização um modo singular de levar adiante sua função, construindo 

sua cultura e seu estilo. 

Ao se considerar a escola uma organização, é preciso reconhecer sua 

cultura, e é daí que surge o conceito de cultura da organização escolar e sua 
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gestão constitui-se em fundamental dimensão de trabalho da gestão 

educacional e escolar.  

Para melhor entendimento, a priori, é preciso conceituar Cultura 

Organizacional que segundo a pesquisadora Brito (2003) é o  

[...] conjunto de fenômenos decorrentes da interação de seres 
humanos na organização, um fenômeno grupal, resultante e 
característico de uma coletividade que engloba os fatos 
materiais e os abstratos, resultantes da convivência 
institucional. (BRITO In: QUELUZ e ALONSO, 2003, p. 134) 

Ao trazer o conceito de Cultura Organizacional para o ambiente escolar, 

Lück (2010c) considera a multidimensionalidade de sua constituição que se dá 

por uma variedade de fatores bem como pela diversificação de influências que 

são, ao mesmo tempo, causa e consequência do modo de ser e de fazer da 

escola. Falamos do conjunto de crenças, valores, opiniões, percepções da 

realidade em suas diversas expressões e que traduz sua personalidade. 

Representa o que a escola realmente é pelo que realmente faz.  

A cultura consiste, pois, no modo real de ser e de fazer da 
escola, isto é, em sua personalidade coletiva, que é constituída 
a partir de como as pessoas, em conjunto, pensam e agem. 
Vários aspectos expressam a cultura, dentre os quais:  
    i) a dinâmica global da escola;  
    ii) o papel profissional assumido por seus atores e a relação 
deste com o papel social da escola na comunidade;  
    iii) os processos de comunicação e relacionamento 
interpessoal adotados;  
    iv) o uso e o cuidado com os espaços;  
    v) a disposição e o uso de artefatos e objetos expostos em 
seus vários ambientes, indicativos do que é julgado importante 
por seus profissionais e do que pretendem reforçar e orientar.  

  (LÜCK, 2010c, p. 72-73)  

Cada organização se constrói a partir do que se pode chamar um 

primeiro contrato, no caso da escola, estabelecido com a sociedade, que 

espera de uma organização educacional o desenvolvimento de: 

 Valores e crenças a fim de legitimar (ou contestar) o direito e a ordem 

econômica e social estabelecido; 

 Saberes necessários para o desenvolvimento integral do ser humano, 

inclusive para o mundo do trabalho; 
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 Criação de condições para a produção de outros saberes, para o 

desenvolvimento pessoal e para o progresso social. 

O cumprimento deste contrato teve e tem diferenças em cada contexto 

nacional, estadual, local e institucional e em cada conjuntura histórica. 

Podemos tomar como pressuposto também que à medida que a sociedade 

evolui, foi e vai redefinindo-se esse contrato.  

Todas as organizações sociais mudam com o tempo (indústrias, 

sindicatos, escolas, hospitais), embora existam particularidades que são 

invariáveis, singulares, únicas de acordo com cada gênero/organização.  

As transformações são parte da vida organizacional, tanto que toda 

organização está em permanente interação com o meio e com outras 

organizações, e de tal interação, surgem inevitáveis efeitos, modificações e 

permanências. 

Para Gomes (2009) 

[...] o sucesso institucional depende do quanto à organização 
consegue causar impacto sobre o público, comunidades e a 
sociedade em que está inserida. Esse tipo de comportamento 
revelaria a nossa crença de que só uma sociedade saudável 
pode gerar escolas saudáveis e vice-versa. (GOMES, 2009, p. 
13) 

Estamos falando da escola (feita “por” e “para” pessoas), defendida por 

Alonso (2007) como um organismo vivo, dinâmico e em permanente 

transformação, que interage com o seu entorno e nele busca a energia 

necessária para desenvolver seu trabalho. 

Alarcão (2008), a partir de sua realidade educacional em Portugal, vê 

esta nova escola como uma: 

comunidade socialmente organizada e dinamizada por um 
projeto próprio. A escola como organismo vivo, também ela em 
desenvolvimento e em aprendizagem, norteada por uma 
finalidade (educar) que se concretiza num grande plano de 
ação: o projeto educativo. Interroguei-me sobre as origens das 
ideias do projeto da escola e a implicação das pessoas neste 
projeto, para perceber que, mesmo que a ideia seja de um só, 
o projeto ou é do coletivo ou está voltado ao abandono e à 
falência. Concluí que a escola é uma comunidade reflexiva, ou 
então, é um edifício sem alma. (ALARCÃO, 2008, p.79) 



36 

 

Para Alonso (2007) esta concepção aponta novas dimensões na função 

social da escola, que ultrapassa os muros indo além da sala de aula, se 

abrindo para o mundo real e reinterpretando seu papel dentro da sociedade.  

A pesquisadora ressalta também a necessidade de ressignificar 

socialmente o trabalho escolar: 

Certamente, a educação terá de enfrentar o desafio da 
mudança se quiser sobreviver e, para tanto, deverá rever o 
significado social do trabalho escolar na época atual, 
equacionando corretamente as novas demandas e avaliando a 
sua eficácia para proporcionar melhor qualidade de vida a 
todos os homens. Essas mudanças devem considerar os 
diferentes tipos de demandas e expectativas colocadas para a 
educação: de um lado, atender às modernas exigências 
econômicas e sociais decorrentes da expansão do mercado e 
da globalização; de outro, possibilitar a reconstrução de 
culturas nacionais e locais, preparando os jovens para uma 
participação efetiva no social.  (ALONSO In: VIEIRA; ALMEIDA 

e ALONSO, 2003, p. 27)   

Segundo Alonso (2003) a escola tem de sofrer mudanças em sua 

estrutura e na sua organização com vistas a uma maior flexibilidade e 

coerência com o projeto educacional desejado. 

Entende-se que este tipo de mudança não se dá de uma vez. Para que 

ela ocorra, é necessário desencadear um processo com abrangência 

crescente, partindo do papel do gestor escolar, agente a serviço da 

transformação, ou ainda, como denominado por Gomes (2009) “transformador 

organizacional”. 

Faz-se necessário abrir um espaço para conceituar Gestão Educacional, 

Gestão Escolar e Administração Escolar, termos que serão amplamente 

utilizados na sequência do estudo. Para tanto, faremos uma breve interlocução 

com autores da área de Gestão Educacional e Escolar, a saber: Lück (2010b, 

2010c e 2010d); Almeida e Alonso (2007); Brito (2008); Santos (2008) e Gomes 

(2009). 

Segundo Santos (2008), diante da complexidade encontrada na 

dinâmica educativa, podemos afirmar que um único perfil de gestor não atende 

à diversidade de ideologias e problemas do dia a dia escolar. Por sua dinâmica 

se dar por processos sociais caracterizados pela diversificação e pluralidade de 

interesses e não máquinas planejadas e controladas, não podemos nos 
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restringir a princípios únicos presentes na Administração Científica, embora 

seja interessante ressaltar que “nossas escolas, especialmente as públicas, 

mantém sua gestão do mesmo modelo industrial da década de 1930 [...]”.  

(SANTOS, 2008, p. 27) 

Para este autor, a gestão escolar permanece alicerçada no modelo de 

administração clássica, cada vez mais burocrática e estagnada, não 

respondendo satisfatoriamente e em tempo às necessidades de um mundo em 

constantes e rápidas transformações. 

Apesar de a administração constituir um conjunto de ações 

fundamentais para o bom funcionamento de organizações e estabelecer as 

condições estruturais básicas para o seu funcionamento, é somente a partir do 

reconhecimento da dinâmica humanas nas organizações e pela busca da 

superação da concepção mecanicista que surge a Gestão, ultrapassando a 

visão/prática da Administração. 

Lück (2010b) diz que a gestão 

[...] se assenta sobre bons procedimentos de administração 
bem resolvidos e os supera mediante ações de sentido mais 
amplo, maior compromisso de pessoas com processos sociais. 
Dessa forma, constroem-se perspectivas promissoras de 
transformação das instituições e práticas educacionais, 
concomitantemente com a transformação das próprias 
pessoas. (LÜCK, 2010b, p. 111) 

Complementa este raciocínio Brito (2008, p.2) mencionando que “a 

gestão reveste-se, assim, de um caráter sócio-político negado à administração 

quanto esta se restringe a aspectos técnicos-administrativos”. 

Não se trata apenas de uma troca de nomenclatura ou ainda de uma 

questão de semântica, mas sim de um novo olhar, de uma nova direção para a 

organização, a partir das mudanças e transformações de seus processos, suas 

formas de atuação e da abertura para novas perspectivas. 

Supera-se o enfoque de administração e constrói-se o de 
gestão mediante alguns avanços, que marcam a transformação 
da óptica limitada [...]  

    a) da óptica fragmentada para a óptica organizada pela visão 
de conjunto;  
    b) da limitação de responsabilidade para a sua expansão;  
    c) da centralização da autoridade para a sua descentralização;  
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    d) da ação episódica por eventos para o processo dinâmico, 
contínuo e global;  
    e) da burocratização e hierarquização para a coordenação e 
horizontalização;   
    f) da ação individual para a coletiva.  
   (LÜCK, 2010b, p. 66) 

Justapostos os argumentos da transição Administração/Gestão, 

podemos interagir com os conceitos de Gestão Educacional e Gestão Escolar, 

suas diferenças bem como suas aproximações no campo teórico e prático da 

educação e a partir deste novo olhar, justificar o recorte específico para este 

estudo, qual seja a Gestão Escolar. 

Segundo Lück (2010b; 2010c e 2010e) a Gestão Educacional 

corresponde ao conjunto de esforços de organização, liderança, coordenação e 

orientação da aplicação de políticas educacionais propostas por sistemas de 

ensino para todas as suas escolas e assumidos pelos atores de âmbito macro 

desses sistemas. Lück vê a Gestão Educacional como responsável por 

direcionar e a mobilizar o modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino e das 

escolas a fim de sustentar e dinamizar as ações da escola em busca de 

resultados e da melhoria de sua qualidade. 

Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a 
dinâmica do sistema de ensino como um todo e de 
coordenação das escolas em específico, afinado com as 
diretrizes e políticas educacionais públicas, para a 
implementação das políticas educacionais e projetos 
pedagógicos das escolas, compromissado com os princípios da 
democracia e com métodos que organizem e criem condições 
para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, 
no âmbito de suas competências) de participação e 
compartilhamento (tomada de decisões conjunta e efetivação 
de resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação 
com retorno de informações) e transparência (demonstração 
pública de seus processos e resultados) A gestão educacional 
abrange, portanto, a articulação dinâmica do conjunto de 
atuações como prática social que ocorre em uma unidade ou 
conjunto de unidades de trabalho, que passa a ser o enfoque 
orientador da ação organizadora e orientadora do ensino, tanto 
em âmbito macro (sistema) como micro (escola) e na interação 
de ambos os âmbitos. (LÜCK, 2010b, p. 111-112) 

Este olhar permite-nos fazer referência à Gestão Educacional tanto em 

âmbito macro, a partir dos órgãos superiores dos sistemas de ensino, e em 

âmbito micro, a partir das escolas. Na verdade, a Gestão Educacional abrange 

tanto a Gestão de Sistemas de Ensino quanto a Gestão Escolar. 



39 

 

A definição de Gestão Escolar é mais restrita e se dá a partir do âmbito 

da escola dentro dos sistemas de ensino. 

Gestão Escolar corresponde ao conjunto de esforços de 
organização, liderança, coordenação e orientação da aplicação 
do projeto político-pedagógico definido no âmbito da escola, 
para a realização de suas responsabilidades educacionais, 
assumidas por sua equipe de gestão, sob a liderança de seu 
diretor e equipe de gestão. (LÜCK, 2010c, p. 25) 

Santos (2008) refere-se aos Gestores Escolares como aqueles que vão 

atuar na micro educação (escola), a menor estrutura do sistema de ensino, 

porém segundo o autor, a mais complexa e importante, na qual se realiza o 

processo ensino-aprendizagem, ou seja, a atividade-fim da educação escolar. 

Almeida e Alonso (2007) aplicam o conceito de Gestão Escolar para 

uma prática a partir de uma equipe de trabalho que envolve além do diretor 

escolar (um educador-professor) outros educadores. 

O gestor escolar é um educador-professor, responsável pelo 
funcionamento da escola e pelo seu desempenho, em suma, é 
quem organiza, dirige e coordena todo o trabalho que se 
realiza na escola, cuidando para que as ações em geral sejam 
dirigidas a objetivos educacionais previamente estabelecidos 
pela comunidade escolar. Ele se confunde com a figura do 
diretor, porém, além deste, outros educadores participam da 
gestão escolar, mesmo porque é um trabalho que envolve 
diferentes competências e conhecimentos, exigindo a 
composição de uma equipe de trabalho. (ALMEIDA E 
ALONSO, 2007, p. 16) 

Este conceito também é defendido por Campos (2010) que vê o fazer 

diário de uma escola como um trabalho de uma equipe, uma equipe gestora:  

[...] fazer escola exige um trabalho exaustivo de equipe, de 
colaboração contínua e um grupo gestor capaz de dirigir 
pessoas que são diferentes, com passados diversos, com 
história de vida própria, e que devem trocar, somar e dividir 
para multiplicar e alcançar as conquistas pretendidas e 
acordadas pelo grupo. (CAMPOS, 2010, p. 46) 

Além disto, a Gestão Escolar pressupõe o trabalho com outras 

dimensões que tem o seu impacto nos processos educativos, com destaque 

para: 
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 Gestão Pedagógica (epistemológica e didática-

pedagógica); 

 Gestão do mapeamento e otimização dos processos 

pedagógicos, administrativos, financeiros, gestão de pessoas, 

marketing entre outros; 

 Gestão de relacionamento com clientes, com a 

comunidade e com o mercado; 

 Gestão de pessoas, seus conhecimentos e sentimentos; 

 Gestão da Responsabilidade Social; 

 Gestão de resultados contabilizados em diferentes 

dimensões, não somente a financeira; 

 Gestão de estratégias e planos.  

(GOMES, 2009, p. 9) 

Dá-se, portanto, aos gestores escolares o papel de protagonista no 

processo de mudança, e o exercício da liderança assume uma dimensão 

fundamental ao processo educacional.  

Segundo Gomes (2009, p. 16) o “primeiro critério de excelência 

reconhecido mundialmente como “estado da arte em gestão” vem a ser o fator 

Liderança”.  

Lück (2010d) defende liderança como uma atuação exercida em seu 

contexto, visando influenciar o desempenho voltado para a inovação, a 

criatividade, a transformação, o desenvolvimento. Tem um caráter relacional, 

afinal ela só existe quando há liderados. 

Liderança é o processo desempenhado no âmbito da gestão de 
pessoas e de processos sociais, no sentido de mobilização de 
seu talento e esforços, orientado por uma visão clara e 
abrangente da organização em que se situa e objetivos que 
deva realizar, com a perspectiva da melhoria contínua da 
própria organização e seus processos. (LÜCK, 2010d, p. 63) 

É de senso comum no meio educacional que o gestor escolar nos dias 

atuais figura como principal agente mobilizador da mudança visando à contínua 

renovação dos processos sócio-educacionais.  

Segundo Rosenau (2002), em sua tese doutoral sobre a ação do gestor 

escolar,  

[...] sua função precípua é liderar professores, estudantes e 
colaboradores, planejar a ação docente, administrar o 
programa pedagógico estabelecido, promover o bom 
relacionamento entre todos. Deve também supervisionar 
programações, comissões de voluntariados, atuar junto à 
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comunidade para busca de apoio constante, avaliar as ações 
visando uma escola de qualidade. (ROSENAU, 2002, p.19) 

No entanto, dadas as características atuais da organização escolar e 

sua análise a partir do Paradigma da Complexidade4, recai ainda sobre os 

gestores a responsabilidade de buscar uma articulação entre as dimensões da 

gestão e da educação, as condições e os sujeitos, com a intenção de abordar 

com êxito a complexidade das situações que se apresentam dentro do espaço 

escolar.  

Busca-se um novo perfil de gestor escolar, capaz de exercer uma 

liderança eficiente, eficaz e diferenciada a fim de alcançar objetivos pessoais e 

organizacionais, conforme Santos (2008) 

O novo modelo de gestão educacional e escolar enfatiza a 
liderança, não mais realizada como no passado, por gente 
talentosa, com características de personalidade que induzem 
as pessoas ao trabalho e à participação. Hoje o líder busca, 
intencionalmente, influenciar os outros para utilizarem todo o 
seu potencial, realizarem bem as tarefas e atingirem objetivos e 
metas, maximizando o desenvolvimento organizacional e 
pessoal. (SANTOS, 2008, p. 36)  

A competição no setor educacional cresce surpreendentemente neste 

início de século, surpreendendo mantenedores e gestores, provocando 

transformações também nas escolas. A validade da escola tem sido 

continuamente questionada a partir de um novo enfoque: qual a sua 

competência em inovar e satisfazer as reais necessidades de seus 

usuários/consumidores, cada vez mais exigente? 

Como gestores, vimo-nos pressionados a gerar resultados, otimizar 

recursos, gerenciar orçamentos, enfim, estamos envolvidos em novas 

plataformas administrativas e pior, não fomos preparados para esta nova 

realidade. 

Lück (2010b) expressa esta preocupação quando afirma que 

Muito mais do que em quaisquer outras épocas, quando os 
sistemas e unidades educacionais nem sequer admitiam utilizar 
os mecanismos e instrumentos gerenciais disponíveis nos 

                                                
4
 Conceito de Paradigma, a partir das ideias de Morin (2003), que aos poucos vem se instalando na 

cultura da civilização contemporânea, validado por um complexo de teorias que vêm se desenvolvendo 
nas últimas décadas e que formam o arcabouço científico para uma nova visão de mundo – o 
pensamento complexo, de modo a transcender a visão newtoniano-cartesiana construída durante o 
século XVII. 
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setores produtivos, há necessidade, hoje, de considerarmos 
que o desenvolvimento de conhecimentos e a formação de 
profissionais entendidos em gestão educacional, capazes de 
implementar e operar as transformações necessárias dos 
sistemas de ensino e escolas, é prioritário, por ser condição 
fundamental para o imprescindível salto qualitativo da 
educação brasileira. (LÜCK, 2010b, p. 23-24) 

O gestor educacional e escolar necessita então, utilizar novas 

estratégias para viabilizar a qualidade de seus processos por meio de um 

conjunto de ferramentas princípios e procedimentos que forneçam diretrizes 

para administrar sua escola.  

Conceituar qualidade a partir de uma visão de mercado é uma tarefa 

razoavelmente simples e lógica: a qualidade começa e termina no cliente. 

 Identificar os consumidores, suas necessidades, 

expectativas e desejos; 

 Desenvolver produtos e serviços inovadores; 

 Transformar o produto (projeto pedagógico) em algo útil. 

O produto é sempre uma utilidade, isto é, algo que agrega valor 

à vida do consumidor; 

 Criar mecanismos de venda, para apresentar a essência, 

ou diferenciais, que sai escola quer oferecer às comunidades 

interna e externa.   

(GOMES, 2009, p. 120) 

A tarefa torna-se consideravelmente complexa quando buscamos 

interlocutores na área educacional para discutir qualidade. 

Lück (2010a) discute qualidade em educação a partir de uma visão 

mercadológica definindo conceitos para produção, produto e resultados - 

termos comuns ao meio empresarial. 

Os termos produção e produto são, muitas vezes, condenados 
por um certo grupo de profissionais da educação por associá-
los ao modo de produção da empresa, orientado pelo lucro. 
Cabe lembrar a respeito que são termos da língua portuguesa 
e não da empresa em si e eles ganham significados diferentes 
de acordo com o contexto em que são empregados. O 
empreendimento humano, em geral, é orientado para a 
produção de resultados. [...] todas as atividades humanas de 
intervenção profissional têm o compromisso social de 
promover, em nome da sociedade, a produção de um resultado 
[...] na educação, sua formação e desenvolvimento. A gestão, 
portanto, teria, como resultado imediato, e como condição-
meio, a criação de um ambiente e de um conjunto de ações 
pedagógicas eficazes para a promoção da formação dos 
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alunos e sua aprendizagem. Apenas na medida da realização 
dessa formação e aprendizagem poderiam contemplar e 
demonstrar seu produto significativo. (LÜCK, 2010a, p. 64) 

Garcia (2001) aponta para questões de eficiência, padrões de 

desempenho e introdução de novos conteúdos. Indicadores de referências para 

a melhoria contínua da educação, indicadores que apontam o baixo rendimento 

escolar de nossos alunos e tantos outros indicadores tem se tornados índices e 

números comuns no meio da Gestão Educacional e Escolar.  

Lück (2010c) discute a falta de efetividade do ensino a partir do 

distanciamento entre o real e o ideal no cotidiano escolar e ainda aponta em 

outro estudo os processos específicos e resultados esperados de uma escola 

de qualidade: 

a) promover e manter um elevado espírito de equipe, a partir de 
uma visão clara dos objetivos educacionais, missão, visão e 
valores da escola;  

b) alargar os horizontes das pessoas que atuam na escola, a 
respeito de seu papel e das oportunidades de melhoria e 
desenvolvimento;  

c) estabelecer uma orientação empreendedora e proativa na 
ação conjunta para a realização dos objetivos educacionais;  

d) criar e manter cultura escolar favorável e propícia ao 
trabalho educacional, à formação dos alunos e na sua 
aprendizagem;  

e) motivar e inspirar as pessoas no seu envolvimento em 
processos socioeducacionais cada vez mais efetivos, no 
interior da escola e na sua relação com a comunidade;  

f) estabelecer e manter elevado nível de expectativas a respeito 
da educação e da possibilidade de melhoria contínua de seu 
trabalho e dos bons resultados na promoção da aprendizagem 
dos alunos e sua formação;  

g) dinamizar um processo de comunicação e relacionamento 
interpessoal aberto, dialógico e reflexivo;  

h) orientar, acompanhar e dar feedback ao trabalho dos 
professores na sala de aula, tendo como foco a aprendizagem.  
(LÜCK, 2010d, p. 108-109) 

O que é senso comum a boa parte dos pesquisadores é o fato de que 

“existe hoje grande preocupação com a melhoria da escola, expressa, 

sobretudo, nos resultados de aprendizagem dos alunos”. (ALONSO In: 

ALMEIDA e ALONSO, 2007, p. 22) e que a qualidade passa por mudanças 

significativas, não apenas de suas práticas pedagógicas, mas de concepções 

orientadoras das mesmas. (LÜCK, 2010b) 



44 

 

Em todos os processos, é clara a responsabilidade de gestores 

educacionais e escolares para com a qualidade do ensino oferecida no sistema 

educacional em suas escolas bem como a necessidade de ações objetivas e 

concretas orientadas para os resultados. 

[...] gestão é processo de enfrentamento de desafios e não de 
classificação de problemas. Compete, pois, a gestores 
educacionais e escolares responsáveis pela qualidade do 
ensino oferecido no sistema educacional e em suas escolas, 
compreender os fatores que produzem essas diferenças, de 
modo a mais qualificadamente exercerem sua gestão no 
sentido de elevar a qualidade do trabalho de todas as escolas e 
colocá-las todas em condições de oferecer a seus alunos a 
formação e aprendizagens necessárias para que possam 
assumir o desenvolvimento de suas vidas positivamente. 
(LÜCK, 2010c, p. 20-21) 

 Esta proposta é ratificada pelos pesquisadores Vieira; Almeida e Alonso 

(2003) que destacam a figura do gestor e ressaltam sua responsabilidade para 

com os resultados educacionais, assumindo, segundo os autores, o papel 

central na condução do processo educativo no âmbito da escola. 

 Brito (2008) amplia este pensamento ao propor não somente um gestor, 

mas a atuação de uma equipe gestora responsável pela relação produção e 

produto no âmbito escolar: 

[...] a escola, por ser uma organização, necessita de uma 
equipe gestora, cuja ação requer adequação ao objeto 
administrado. Ou seja, a gestão deve corresponder ao 
processo de produção próprio da escola: o pedagógico, e ao 
produto visado: o aluno educado. Isto posto, considerando-se 
os campos que envolvem os elementos materiais e conceptuais 
e a coordenação do esforço humano, necessários ao processo 
de produção pedagógico, para que o resultado pretendido seja, 
de fato e de direito, atingido: uma educação de qualidade. 
(BRITO, 2008, p. 2) 

 Ainda sobre a responsabilidade da Gestão pela qualidade do ensino 

destaca a visão de Lück (2010a): 

[...] a gestão educacional, em caráter amplo e abrangente, do 
sistema de ensino, e a gestão escolar, referente à escola, 
constituem-se em área estrutural de ação na determinação da 
dinâmica e da qualidade do ensino. Isso porque é pela gestão 
que se estabelece unidade, direcionamento, ímpeto, 
consistência e coerência à ação educacional, a partir do 
paradigma, ideário e estratégias adotadas para tanto. (LÜCK, 
2010a, p. 17) 
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Por responder às demandas atuais da Sociedade do Conhecimento, a 

visão de Marchesi (2000) parece-nos um tanto apropriada para fechar esta 

discussão: 

[...] se a educação deve responder a uma nova sociedade 
caracterizada por ser mais aberta e competitiva, por incorporar 
múltiplas culturas, por estar envolvida em redes globais de 
comunicações, por avançar para formas de trabalho mais 
flexíveis e instáveis, por sua maior exigência na formação de 
novas gerações de estudantes, por ampliar os lugares e os 
tempos de aprendizagem, por considerar que aprender 
constitui um processo permanente, pelo convencimento sobre a 
influência da família na educação e pelo risco permanente de 
que as desigualdades se ampliem, faz-se necessário 
transformar o papel dos poderes públicos, o funcionamento das 
escolas, a participação dos pais, as condições dos professores 
e os objetivos do ensino. Todas as mudanças apontam para 
dois objetivos principais: conseguir que todos os alunos 
aprendam mais, melhor e durante mais tempo e que queiram 
continuar aprendendo.  (MARCHESI, 2000, p. 12) 

Nesta nova visão, firma-se a idéia de que a qualidade da educação não 

está guardada nas coisas da educação; a qualidade da educação está nas 

pessoas. O que não se exclui é o fato de que a escola, através de sua gestão, 

pode se apropriar de elementos científicos da Administração Gerencial e utilizá-

los para a qualificação dos processos pedagógicos e dos resultados na busca 

por uma educação de excelência. 

Seguramente, a Gestão Escolar tem sido uma temática de reconhecida 

importância no meio acadêmico chamando a atenção de pesquisadores como 

um relevante objeto de análise, haja vista a necessidade de desenvolvimento 

de um corpo teórico sobre gestão a partir do viés de uma nova escola vista 

como organização social e envolvida em novas plataformas administrativas, o 

que propomos como discussão para o próximo capítulo.  
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II- CONCEPÇÕES TEÓRICAS EM GESTÃO 
ESCOLAR E TGA - TEORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Um marco/referencial teórico tem como objetivo apresentar e elucidar 

por meio das teorias já existentes, o cenário e a contextualização da pesquisa 

em andamento. 

A proposição deste estudo está relacionada aos fatores imbricados entre 

as Concepções Teóricas em Gestão Escolar, Teoria Geral da Administração e 

Teorias da Gestão da Inovação e a partir destes conceitos, busca apresentar 

uma proposta inovadora de Gestão Escolar alicerçados na releitura dos 

instrumentos e processos facilitadores de Gestão da Inovação. 

Quando pensamos em Teorias da Administração, é preciso remeter 

nossos pensamentos aos primórdios dos estudos relativos à Administração, a 

fim de contextualizar suas origens.  Após, faremos um estudo acerca das 

Teorias da Administração a partir da visão Empresarial (TGA) e das 

Concepções Teóricas acerca da Gestão Escolar, a fim de apontar influências 

destas correntes sobre a Gestão Escolar até os dias atuais.  

Histórico da Administração e TGA 

Independentemente do período histórico, o homem sempre criou meios 

para aplicar seus esforços buscando alcançar melhores resultados para suas 

ações e projetos. Unir forças, juntar ideias e experiências de outras pessoas 

em um trabalho conjunto, são exemplos típicos deste movimento durante a 

história humana. foi o surgimento (ainda que primitivo) da organização que 

alavancou o desenvolvimento social e econômico, dando as primeiras 

características ao que denominamos de mundo moderno, chegando até a 

sociedade contemporânea. 

O resultado final da atividade humana é geralmente uma 
organização: uma estrutura complexa de elementos 
interdependentes e subordinados cujas relações e 
propriedades são amplamente determinadas por sua função no 
todo. (ADAIR, 2010, p.34) 
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A administração existe há muito tempo. O que dizer da construção da 

primeira pirâmide egípcia há cerca de quatro mil anos e que ainda está de pé. 

Impossível pensar na concepção e execução deste projeto sem os princípios 

organizativos da administração. 

O homem é um pensador (ideia defendida e discutida desde a Grécia 

Antiga) e como fruto desta arte (pensar) tem em sua essência a capacidade de 

criar. Entre suas criações, a que mais se destaca pelo nível de complexidade e 

magnificência é a organização – “a forma organizada de trabalhar, criar, 

projetar, produzir e distribuir bens e serviços”, segundo Chiavenato (2007, p. 2). 

Assim como a humanidade sofreu e sofre uma evolução ou 

desenvolvimento, a Administração como ciência, também é o resultado da 

contribuição de vários precursores tais como, filosofia, física, economia, além 

de classes sociais de ordem política, militar e religiosa; cada um na sua 

respectiva área de trabalho, promoveu direta ou indiretamente o surgimento 

das obras e teorias da administração (CHIAVENATO, 2004). 

Essa conclusão pode ser comprovada pela aparente coincidência entre 

conceitos e/ou princípios largamente utilizados pela moderna Administração 

que também podem ser encontrados na Matemática, Psicologia, Sociologia, 

Biologia, Educação, Direito e Engenharia, entre outros. 

Adicionalmente, diversos dos empreendimentos militares, sociais, 

políticos, econômicos e religiosos parecem apontar para uma estrutura 

organizada de forma piramidal – o que demonstra bastante similaridade com o 

conceito de organizações proposto por Maximiano (2004, p. 209) como sendo 

“um sistema de recursos que procura alcançar objetivos por forma de um 

planejamento, o processo de dividir o trabalho entre as pessoas”. Toda 

organização tem uma estrutura organizacional, pois, vê-se nela, a necessidade 

de uma estrutura estável e dinâmica. 

Essa estrutura piramidal, também chamada de hierárquica, além de ser 

sugerido por Platão, Aristóteles e pelo Código de Hamurabi, é registrada no 

documento arqueológico mais antigo encontrado: a Bíblia. Nela lê-se a história 

de Jetro que aconselha seu genro (Moisés) a dividir suas tarefas de líder de 

milhões de pessoas; sua proposta ensinava-o a colocar chefes em diversos 
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níveis de pessoas, classificados pela quantidade de membros de cada grupo 

(mil, cem, cinquenta e dez pessoas) para que julgassem o povo durante todo o 

tempo, não exigindo esperar para que Moisés tomasse uma decisão de cada 

caso. 

Essa história, óbvia para os nossos dias, é indicada por Chiavenato 

(2004) como o princípio embrionário das ações de direito, administração, 

psicologia e outras ciências mais. 

Os conceitos bíblicos são reforçados por documentos arqueológicos que 

comprovam as magníficas construções erigidas no Egito antigo. Esses 

documentos atestam a existência de “dirigentes capazes de planejar e guiar os 

esforços de milhares de trabalhadores em monumentais obras que perduram 

até os nossos dias”. (CHIAVENATO, 2004, p. 19) 

Apesar de todo o progresso ocorrido no conhecimento humano, 
a chamada "Ciência da Administração" somente surgiu no 
despontar do século XX, como um acontecimento histórico da 
maior transcendência. A TGA é uma área nova e recente do 
conhecimento humano. Para que ela surgisse foram 
necessários muitos séculos de preparação e muitos 
antecedentes históricos capazes de permitir e viabilizar as 
condições indispensáveis ao seu aparecimento (CHIAVENATO, 
2004, p. 25). 

No início do último século existiam poucas organizações de pequeno 

porte como oficinas, lojas de artesanato, creches, além dos profissionais 

autônomos (como os médicos, os advogados, o lavrador), bares e pequenos 

armazéns. Chiavenato (2004, p. 26) adiciona que, “apesar de sempre ter 

existido o trabalho na história da humanidade, a história das organizações e da 

sua administração é um capítulo que teve o seu início há muito pouco tempo”. 

Desde o fim do século XX até os dias atuais, a administração é 

reconhecida como um importante construto da sociedade moderna, no entanto, 

percebe-se que ela já estava presente desde os primórdios da história e, 

portanto, passou por um longo e lento processo de desenvolvimento e 

estruturação.  

Dessa forma, fica claro que o desenvolvimento dos princípios gerais da 

administração percorreu os séculos englobando em seu conceito, uma gama 

de instituições informais. De fato, embora a administração tenha sido inventada 

há milhares de anos, não foi popularizada antes da Segunda Guerra Mundial.   
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TGA – Teoria Geral da Administração  

Chiavenato (2007) defende o pensamento de que a administração é o 

envolvimento mútuo da arte, da técnica e da ciência; considera-se artística 

porque sua atuação requer elegância, beleza, estilo, competência, intuição e 

sensibilidade; é vista como técnica por causa do uso de ferramentas concretas 

e conceituais; e é considerada científica quando busca sua fundamentação em 

teorias, ideias e conceitos.  

As discussões propostas a partir do problema de pesquisa e parte dos 

objetivos estabelecidos para este estudo requerem deste capítulo, uma 

reflexão acerca das Concepções Teóricas da Gestão Escolar e sua correlação 

ao longo da história com a TGA, suas fases e pensamentos.     

Antes, porém, faz-se necessário uma rápida introdução acerca da TGA, 

a fim de situar sua relevância ao estudo das teorias da administração aplicadas 

à escola sob o viés de uma política em que predominava a concepção do 

transplante das teorias da administração de empresas para o ambiente escolar, 

muitas vezes de forma acrítica.  

A TGA é um conjunto integrado de teorias que, por serem científicas, 

estão em crescente expansão e gradativamente, ampliando sua abrangência. 

Ela estuda a administração das organizações em geral e das empresas em 

particular. Deu seus primeiros passos, preocupada com alguns aspectos e 

variáveis situados dentro da organização e com foco exclusivo nos problemas 

mais imediatos e concretos do ponto de vista de sua aplicação. Com o passar 

do tempo e novas investigações teóricas, esse entendimento foi se expandindo 

e ampliando seu objeto de estudo.  

Pensando desta forma, é conveniente apontar que, essa expansão e 

ampliação não se apresentam com uniformidade, mas variam, com grande 

expressão, de acordo com as escolas e teorias administrativas e de acordo 

com os aspectos e variáveis que cada uma delas relevou no seu respectivo 

cotidiano para fundamentar suas conclusões. 

Segundo Chiavenato (2004), a TGA surgiu no início do século XX. 

Apesar do pouco tempo de vida dentro da ciência, ela atravessou fases bem 

diferentes e que se superpõem. Cada uma das fases enfatiza um aspecto 
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importante da Administração, a saber: ênfase nas tarefas, ênfase na estrutura 

organizacional, ênfase nas pessoas, ênfase no ambiente, ênfase na tecnologia 

e por fim, ênfase na competitividade.  

Para cada fase, em seu respectivo tempo, encontramos a correlação de 

uma teoria administrativa e na superação de cada teoria, o avanço da TGA. 

Para um melhor entendimento, convém apresentar, ainda que em síntese, as 

ênfases e suas determinadas teorias administrativas: 

 Tarefas - Teoria da Administração Científica; 

 Estrutura - Teoria Clássica, Teoria Neoclássica, Teoria da 

Burocracia, Teoria Estruturalista; 

 Pessoas - Teoria das Relações Humanas, Teoria do Comportamento 

Organizacional, Teoria do Desenvolvimento Organizacional; 

 Ambiente - Teoria Estruturalista e Teoria da Contingência; 

 Tecnologia - Teoria da Contingência;  

 Competitividade - Novas Abordagens na Administração.  

É interessante perceber ao longo das leituras realizadas na revisão 

bibliográfica, como as correntes de pensamentos ainda impactam os mais 

diversos estilos de gestão/liderança nos dias atuais e quando pensamos em 

modelos de Gestão Escolar, estas influências não ficaram de fora também. 

Segundo Vieira (2003) 

Durante todo o século foi possível constatar que os sistemas 
educacionais não permaneceram indiferentes ante as 
mudanças no modo de produção e gestão empresarial. O 
aparelho escolar é inseparável do modo de produção 
capitalista, pois se apresenta como um instrumento para a 
reprodução das relações de trabalho e dominação existentes 
entre as classes sociais. (VIEIRA In: VIEIRA; ALMEIDA e 
ALONSO, 2003a, p. 40) 

Podemos tomar, por exemplo, o início do século XX para a 

Administração Escolar. Nas primeiras décadas deste século, predominava a 

visão clássica da administração na qual a organização era estruturalista e 

burocrática. Assim, as decisões dentro das escolas eram limitadas pela 

vontade do administrador escolar, geralmente, correspondendo aos anseios e 

necessidades da sociedade capitalista. Além disso, a escola possuía uma 

organização hierárquica, piramidal, focada na autoridade e responsabilidade, 
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na centralização e na disciplina; passamos ainda por uma abordagem 

humanista quando pensamos em processos como a implementação da 

motivação para o alcance de objetivos educacionais; abordagem neoclássica 

que deu ênfase nos objetivos educacionais e nos resultados quantitativos e 

porque não, a abordagem sistêmica, trazendo a informatização de processos 

administrativos e pedagógicos para o seio escolar. (LIBÂNEO; OLIVEIRA e 

TOSCHI, 2005). 

Já na década de 1980, a globalização e a facilidade de acesso à 

informação e ao conhecimento, trouxeram profundos reflexos para a educação, 

com destaque para o processo de descentralização da Gestão Escolar.  

Percebe-se uma relação teórico/prática entre as teorias da 

administração geral e as teorias da administração escolar. Quando uma muda, 

supera paradigmas, enfrentam reformas, a outra também sofre seus reflexos. 

Concepções Teóricas em Gestão Escolar e TGA 

Apesar da aparente evolução a partir da TGA – Teoria Geral da 

Administração, percebe-se uma grande heterogeneidade nas concepções 

adotadas pelas próprias organizações, pois muitas ainda se mostram com os 

paradigmas da administração científica, principalmente quando relacionadas a 

ramos de atividades econômicas com pouco investimento em tecnologia e 

automação. Isso aconteceu com pequenas propriedades rurais, com 

metalúrgicas artesanais, pequenos varejistas, mas também com a escola, pois 

a maioria das instituições ainda está fortemente impregnada de ações e 

concepções do racionalismo científico.  

O que vemos é que a estrutura organizacional da escola mudou pouca 

coisa, na tentativa de superar seu passado de reprodução acrítica das relações 

socioeconômicas em voga. 

[...] o professor que só se preocupa com sua turma de alunos, o 
secretário escolar que só se envolve com os documentos da 
escola, a servente que só varre a escola, conforme foi 
designado que fizesse, constituem práticas não tão incomuns e 
que traduzem o espírito limitado e burocrático do trabalho. 
(LÜCK, 2010e, p. 113) 
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Conforme Libâneo; Oliveira e Toschi (2005) as proposições sobre 

Gestão Escolar antecederam aos pioneiros da educação nova e a apresentam, 

marcada por uma visão burocrática, funcionalista, bem próxima das 

características da organização empresarial, e ficaram conhecidas pelo nome de 

Administração Escolar. 

Alonso (2007) reafirma esta visão da escola e faz o alerta da 

incompatibilidade deste perfil organizacional com uma sociedade em 

constantes mudanças. 

Essa visão da escola como um sistema fechado, incapaz de 
refletir as mudanças que ocorrem na sociedade, apresentando 
funções bem definidas e inalteradas ao longo do tempo, 
expressa uma posição funcionalista de organização, coerente 
com os princípios da burocracia, mas totalmente incompatível 
com as exigências de uma sociedade que se caracteriza por 
um movimento de transformação acelerada. (ALONSO In: 

ALMEIDA e ALONSO, 2007, p. 25-26) 

Como já apresentado, muitas são as teorias, algumas reconhecidas 

como históricas outras ainda em vigor, no entanto, todas passaram por uma 

evolução, sofreram críticas e foram aperfeiçoadas; possuem características 

peculiares que refletem uma especificidade e influenciaram (ou vêm 

influenciando) a escola, até chegarmos aos dias de hoje.  

Ao discutirmos mais amiúde acerca de Gestão Escolar e das relações 

imbricadas com a TGA, o faremos a partir de Libâneo (2001), Libâneo; Oliveira 

e Toschi (2005), Vieira; Almeida e Alonso (2003), autores/pesquisadores que 

mais se aproximam da realidade educacional brasileira no paralelo entre as 

correntes de pensamento da Administração Geral e a Administração Escolar.  

Percebe-se que, a evolução e as mudanças de conceitos e paradigmas 

que ocorrem no mundo, influenciam o desejo de buscar a inovação e a 

melhoria na área de ensino, assim como a TGA.  

Certamente que a composição do cenário evolutivo, tanto da 

Administração Geral quanto da Administração Escolar facilitará a compreensão 

das reais necessidades dos modelos vigentes de Gestão Escolar a fim de 

prospectar as possibilidades de novos processos facilitadores de gestão. 
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A síntese da origem da TGA remete à Teoria da Administração Científica 

e à Teoria Clássica, frutos do racionalismo, sendo que os primeiros teóricos a 

tratar do assunto foram Frederick Taylor e Henri Fayol, no início do século XX. 

Taylor sistematizou os princípios da organização do trabalho, formalizando os 

cargos dentro de um ciclo funcional de planejamento, supervisão e execução, 

relevando a ideia de hierarquia dentro da empresa e da realização do trabalho 

por tarefas. Fayol completou sua obra, focando seus estudos na figura do 

administrador. 

Na educação, a partir destes estudos, o educador americano Franklin 

Bobbit, publicou em 1913, o primeiro trabalho aplicando os princípios de Taylor 

à administração da escola, definindo a função do diretor como identificador e 

distribuidor das tarefas inerentes à organização escolar. No Brasil, o educador 

Querino Ribeiro, em 1938, despontou os estudos desta área escrevendo um 

trabalho sobre o fayolismo na administração da escola pública (COLOMBO ET 

AL, 2004). 

As diversas teorias da Administração, desde os estudos iniciais de 

Taylor e Fayol até a atualidade, trazem reflexos relevantes na maneira de se 

pensar e de organizar o trabalho escolar.  

Segundo Vieira (2003) 

Emergindo dos estudos realizados por Taylor e Fayol no início 
do século passado, o modelo de administração científica 
consolidou-se nas organizações escolares há décadas e, 
atualmente, ainda continua a ser dominante, muito embora 
possa ser considerado uma forma de gestão ultrapassada para 
a maioria das organizações voltadas para o trabalho com o 
conhecimento. (VIEIRA In: VIEIRA; ALMEIDA e ALONSO, 

2003a, p. 39) 

A primeira concepção de Gestão Escolar, denominada por Libâneo; 

Oliveira e Toschi (2005) como concepção técnico-científico traz uma 

abordagem tradicional e conservadora da Administração Escolar. Constituem o 

chamado “paradigma tradicional” que tem prevalecido na pesquisa e na prática 

da gestão da educação ocidental e que tem como preocupação central por 

parte dos administradores, a ordem estrutural, o comportamento funcional e a 

integração social, com fins de reprodução estrutural e cultural da sociedade, 

segundo Brandalise (2002). 
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Alonso (2003) retrata de maneira muito clara este cenário que segundo a 

autora, perdura até os dias de hoje em muitas de nossas escolas: 

Características da escola atual: A base estrutural é o modelo 
burocrático de concepção funcionalista, faiolista, com ênfase 
na produção, entendida aqui como acumulação de 
“conhecimentos” (entenda-se informações/reproduções); 
fechada para o meio exterior, não estabelece trocas com ele. A 
concepção e a execução constituem atividades distintas, 
requerendo competências também diferentes; como 
decorrência, alguns planejam, decidem, enquanto outros 
executam, obedecem. Administrativo e Pedagógico estão 
separados, independentes, constituindo níveis de ação e de 
autoridade diferentes. (ALONSO In: VIEIRA; ALMEIDA e 
ALONSO, 2003, p. 26) 

O papel do diretor resume-se a manter a ordem, cumprir a 
legislação, garantir o cumprimento das obrigações 
estabelecidas oficialmente (papéis e funções), resolver 
problemas que não podem ser solucionados pelo professor ou 
que envolvam outras instâncias, representar a escola junto aos 
níveis superiores do sistema de ensino (no caso da rede 
pública especialmente) e da mantenedora (no caso da escola 
particular). (ALONSO In: VIEIRA; ALMEIDA e ALONSO, 2003, 
p. 26) 

Para uma melhor compreensão desta concepção, convém 

apresentarmos, ainda que em linhas gerais, as ideias relativas à Teoria da 

Administração Científica, à Teoria Clássica e à Teoria da Burocracia, berços da 

TGA e que influenciam esta primeira concepção acerca da Administração 

Escolar (técnico-científico). 

Administração Científica 

Ao estudar a Escola da Administração Científica percebe-se claramente 

uma ênfase nas tarefas que são ou que devem ser desenvolvidas.  

Recebe este nome como uma tentativa de aplicação de métodos 

científicos aos problemas da Administração relacionados ao trabalho dos 

operários, tendo como principais técnicas a observação e a mensuração, sendo 

também a primeira tentativa da Teoria da Administração.  

Esta Escola nasceu nos primórdios do século passado pelo engenheiro 

Frederick W. Taylor (e alguns colaboradores menos significativos), que é 

considerado o fundador da TGA moderna. 
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Sua obra é divida em dois momentos: (1) no primeiro, Taylor focava 

exclusivamente a busca pela racionalização do trabalho dos operários; (2) no 

segundo período, a definição de princípios de Administração propriamente dita 

aplicáveis a todas as situações da empresa.  

Chiavenato (2004) defende que a organização racional do trabalho se 

fundamenta na análise das atividades trabalhistas do “chão de fábrica”, no 

estudo dos tempos e movimentos, na divisão de tarefas e na busca pelo 

aperfeiçoamento daquele trabalhador. O intento principal era eliminar o 

desperdício, a ociosidade e reduzir os custos relacionados à produção. Como 

se percebe, o grande foco estava nas atividades trabalhistas operacionais; 

então, para o sucesso das proposições, era primordial que os funcionários se 

dedicassem à mudança. Assim, foram oferecidos planos de incentivos salariais 

e de premiações pela produtividade, baseados no tempo-padrão (eficiência = 

100%) – isso se deu porque a crença era de que o salário seria a única fonte 

de motivação de trabalho do empregado. 

Ainda segundo o autor, os cargos eram definidos a partir de tarefas 

(simples e repetitiva das linhas de produção e montagem), da padronização e 

das condições de trabalho que assegurassem a eficiência. O que parecia 

simples (racionalização do trabalho) acabou se mostrando frágil pelo fato de 

que a liderança (supervisor, chefe, gerente, diretor) continuava trabalhando 

com a filosofia tradicional; com esse entendimento, os engenheiros da 

Administração Científica passaram a testar e aplicar princípios de 

Administração à liderança. 

Pela postura pioneira, a Administração Científica desponta como 

ferramental para a Ciência Administrativa e algumas de suas proposições são 

utilizadas como base para a Administração até os dias atuais. 

Contudo, fazendo uma interlocução entre autores de administração 

como Drucker (2002) e Meireles e Paixão (2003), a partir de suas críticas a 

esta escola, podemos acrescentar uma visão diferente da Administração 

Científica. Entre estas críticas, destacamos: o mecanicismo de sua abordagem 

(que até lhe garante o apelido de teoria da máquina); a superespecialização, 

que torna o trabalho do operário como o de um robô; a visão microscópica do 

homem tomado isoladamente e como um apêndice da maquinária industrial; a 
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ausência de qualquer comprovação científica de suas afirmações e princípios; 

a abordagem incompleta envolvendo apenas a organização formal, bem como, 

a limitação do campo de aplicação à fábrica (omitindo o restante da vida de 

uma empresa).  

No entanto, consideramos não se constituir um erro afirmar que estas 

limitações e restrições não apagam o fato de que a Administração Científica foi 

o “passo pioneiro e irreversível” (CHIAVENATO, 2004, p. 62) na busca de uma 

teoria administrativa. 

Teoria Clássica 

No início do século passado, o panorama industrial tinha características 

e elementos que contribuíam para uma visão da Administração como uma 

Ciência. Alguns elementos que cooperaram para essa percepção são: o grande 

número e variedade de indústrias com diferenciados tamanhos, problemas de 

baixos rendimentos dos recursos utilizados, desperdício e perdas, insatisfação 

entre os operários, surgimento da concorrência, a detecção de vários erros 

decisórios por causa de má formulação. 

Este novo cenário levou à divisão do trabalho entre os que pensam e 

executam, entre os gerentes e os operários. Os primeiros fixam os padrões de 

produção, descrevem os cargos, estudam métodos e técnicas de trabalho e os 

segundos, apenas obedecem às ordens.  

Foi neste contexto que o engenheiro francês Henri Fayol desenvolveu a 

Teoria Clássica, iniciada em seu país e que se baseava em princípios e 

técnicas para o seu trabalho. Concomitantemente a esses acontecimentos na 

Europa, na América do Norte, Taylor desenvolvia a Administração Científica, 

com ênfase nas tarefas, no operário em si. No entanto, o objetivo principal de 

ambas as teorias era o mesmo: a busca pela eficiência. 

A Teoria Clássica tinha como principal característica a ênfase na 

estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente e, por causa 

disso, envolvia todos os departamentos, seções e pessoas. Desta forma, as 

tarefas de cada indivíduo não eram mais o único objeto de estudo, mas sim a 

organização como um todo. 
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Chiavenato (2004) compreende que partindo de uma abordagem 

sintética e global da empresa, pode se ver a organização como um corpo 

chamado de empresarial. As atividades desse corpo são encaixadas em seis 

funções: (1) funções técnicas, (2) funções comerciais, (3) funções financeiras, 

(4) funções de segurança (relacionadas com a proteção e preservação dos 

bens e das pessoas), (5) funções contábeis e (6) funções administrativas 

(relacionadas com as outras cinco funções integradas, ou seja, a principal). 

Destaque especial é dado às funções administrativas e a quem ela 

compete especificamente, ou seja, ao administrador, a saber: 

[...] prever, visualizar o futuro e traçar o programa de ação; 
organizar, constituir o duplo organismo material e social da 
empresa; comandar, dirigir e orientar os liderados; coordenar, 
harmonizar todos os atos e esforços coletivos; controlar, 
acompanhar as ações para que ocorram conforme as regras 
estabelecidas. (CHIAVENATO, 2004, p. 72).  

Apesar de serem funções ligadas aos diretores elas não se 

concentravam exclusivamente no topo da empresa, sendo distribuídas 

proporcionalmente por todos os níveis hierárquicos. 

Refletindo sobre sua própria experiência como gerente, Fayol identificou 

técnicas e métodos administrativos que havia aplicado e que, em sua opinião, 

havia sido de grande valia para o crescimento da empresa. Ao apresentar 

essas proposições teve o cuidado de afirmar que estas não são normativas, 

mas tópicos e diretrizes consideradas importantes e que, em certos casos, os 

gerentes podem aplicar. 

Destacamos entre estas ideias: divisão do trabalho, autoridade e 

responsabilidade, unidade de chefia; unidade de direção (o controle único é 

possibilitado com a aplicação de um plano para grupo de atividades com os 

mesmos objetivos); disciplina; prevalência dos interesses gerais da 

organização; remuneração suficiente; centralização das atividades e da 

autoridade; hierarquia (defesa incondicional da estrutura hierárquica, 

respeitando à risca uma linha de autoridade fixa); ordem; equidade (a justiça 

deve prevalecer em toda organização); estabilidade; iniciativa (entendida como 

a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo) e por fim, espírito de 

equipe. (CHIAVENATO, 2007). 
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Por causa dessa compreensão, várias críticas são direcionadas à Teoria 

Clássica, entre elas destacamos: a abordagem extremamente simplificada da 

organização formal, a ausência de trabalhos experimentais que permitam um 

maior embasamento científico, o mecanicismo de sua abordagem que também 

lhe valeu o apelido de teoria da máquina e a visualização da organização como 

se esta fosse um sistema fechado, conforme Chiavenato (2004).  

Tanto Taylor (Administração Científica) quanto Fayol (Teoria Clássica) 

tiveram suas teorias criticadas e talvez, a melhor síntese das críticas sobre 

como estas teorias influenciaram negativamente a gestão de 

empresas/indústrias possa ser encontrada no clássico filme "Tempos 

Modernos" de Carlitos, contudo, todas as críticas feitas à Teoria Clássica não 

tiram o mérito de que a ela, juntamente com a Administração Científica, 

devemos as bases da teoria administrativa moderna. 

Fayol tornou-se um marco na área de Administração. Suas ideias 

inovadoras dividindo as funções da empresa e criando Princípios Gerais da 

Administração até hoje são bases da administração como ciência. 

Teoria da Burocracia 

No início do século XX, a burocracia passou a ser estudada no meio 

gerencial com maior profundidade pelo sociólogo americano Talcott Parsons 

que buscou nas obras do sociólogo Max Weber a inspiração para uma nova 

teoria da administração, encontrando como conceito “um sistema de 

administração que preconiza a hierarquia, a disciplina rigorosa e a veneração à 

autoridade” (WEBER, 1979, p. 2), defendendo que os objetivos organizacionais 

devem ser concluídos e desqualificam os funcionários, colocando-os numa 

posição inferior. (MIGOTT, GRZYBOVSKI e SILVA, 2001). 

Mesmo sabendo que a origem da burocracia é histórica, ela mesma, 

juntamente com o capitalismo e a ciência moderna, constitui três formas de 

racionalidade que surgiram a partir de mudanças religiosas relacionadas ao 

protestantismo.  

Segundo Chiavenato (2004) dentre as três formas de dominação – 

tradicional, carismática e burocrática – esta última, apresenta um aparato 

administrativo que corresponde à burocracia; nesta forma, os liderados aceitam 
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as ordens dos líderes como justificadas, por concordarem com um conjunto de 

preceitos ou normas que consideram legítimos e dos quais deriva o comando; 

a posição dos funcionários é definida por regras que delineiam de forma 

racional a hierarquia, os direitos e deveres inerentes a cada posição.  

Percebendo a fragilidade e parcialidade da Teoria Clássica e da Teoria 

das Relações Humanas, a Teoria da Burocracia despontou dentro da 

Administração por volta dos anos 40 do século XX, visto a necessidade de um 

modelo de organização racional que pudesse ser aplicado não somente à 

fábrica, mas a todos os tipos de organização; o tamanho e complexidade 

crescente das empresas, no entanto, também contribuiu para o ressurgimento 

da Sociologia da Burocracia. (CHIAVENATO, 2007). 

Para o decorrer deste trabalho é importante termos em mente que 

Weber discute a relação entre a mecanização e a organização sem o intuito de 

estudar as organizações formais enquanto fim em si mesmo, ao contrário, 

estava preocupado em compreender o processo de organização.  

De acordo com Morgan (1996) a forma burocrática de organização foi 

vista como uma manifestação de um processo mais geral de racionalização 

dentro da sociedade como um todo, relevando a integração dos meios aos fins. 

Muito esforço intelectual foi despendido ao modelo burocrático de Max 

Weber, no sentido de se buscar a inspiração para uma nova teoria 

administrativa que trazia para o momento, diversas vantagens e vinha de 

encontro ao sucesso das burocracias na sociedade. Mas, a racionalidade 

burocrática também encontrou seus limites, e assim, passou-se a diagnosticar 

e caracterizar as disfunções do modelo burocrático “weberiano” e percebeu-se 

que, ao invés da máxima eficiência, tais disfunções levavam à ineficiência da 

organização. (MORGAN, 1996). 

Com esse entendimento percebeu-se que a interação entre a burocracia 

e o seu ambiente, trazia à tona uma burocracia como sistema aberto em 

transações ambientais, evidenciando a existência de diversos graus de 

burocratização nas organizações. Dessa forma, concluiu-se que o modelo 

proposto por Weber constituía-se um modelo ideal de burocracia e não o 

modelo absoluto. 
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É fato de que, apesar de todas as limitações e restrições que a 

burocracia traz, ela se mostrou (e tem se mostrado) como uma das boas 

alternativas de organização. Chiavenato (2004) ajuda a exemplificar tal 

conclusão via o surgimento do “contrato”, instrumento legal e rotineiro dentro 

das organizações que se constitui num documento representativo da relação 

de autoridade dentro de uma empresa, pois expressa todas as relações de 

hierarquia institucional bem como a constituição dos esquemas de autoridade 

legal.  

O que se quer afirmar aqui é que alguns princípios da Teoria da 

Burocracia são essenciais, enquanto estivermos num mundo organizacional. 

Como já mencionado, Libâneo; Oliveira e Toschi (2005) relacionam 

estas concepções de Administração Geral à educação, apresentando-o como 

primeiro paradigma da Gestão Escolar a partir da concepção técnico-científica, 

que também é chamada de científico-racional; aqui a visão burocrática e 

tecnicista de escola é enfatizada, afinal, a direção é centralizada em uma 

pessoa, a decisão vem de cima para baixo, direcionada ao cumprimento de um 

plano previamente elaborado, sem a participação de professores, especialistas, 

alunos e funcionários.  

Este é o modelo mais conhecido de organização escolar na atualidade, 

com características de fácil percepção quando em contato com esta realidade 

de gestão no meio educacional. 

Para Pestana (2003) os modelos administrativos aplicados às 

instituições de ensino são ultrapassados, centralizadores e arbitrários e durante 

décadas a escola se viu presa a estes modelos reprodutórios, exemplificados 

por salas de aulas idênticas, os pátios, as cantinas, os banheiros e a 

indefectível austeridade dos professores, mas é preciso entender que a 

sociedade se transformou e a consciência coletiva também.  

Tendências de burocracia nas instituições de ensino podem ser 

encontradas em todos os “cantos” de uma organização escolar: hierarquia de 

autoridade, regulamentos, necessidade de especialização e divisão de tarefas 

entre outros. Um simples organograma que demonstre a distribuição de cargos 
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e funções e/ou ainda, os canais de comunicação dentro de uma organização 

escolar, podem tipificar esta afirmativa. 

Segundo Alonso (2003) 

[...] a forma como a escola está organizada, o modelo estrutural 
em que está assentada, as pressões dos órgãos superiores 
para o cumprimento de rotinas burocráticas, tudo isso 
corrobora a permanência das concepções tradicionais 
dominantes, em detrimento de outras mais coerentes com 
modernas propostas de trabalho em equipe e com o 
desenvolvimento de uma proposta coletiva para a escola, ainda 
que o discurso pedagógico proponha essas medidas. 
(ALONSO In: VIEIRA; ALMEIDA e ALONSO, 2003, p. 30) 

A simples transposição de teorias administrativas para o meio 

educacional, sem criticá-las, sem refletir, produz uma Gestão Escolar que 

busca a racionalização do trabalho e a eficiência dos serviços escolares e que 

ainda está presente em nosso dia a dia. Podem ser facilmente observadas nas 

funções clássicas exigidas de um administrador escolar: planejar (promover 

mudanças estruturais, utilizar os diferentes espaços de informação, realizar 

parcerias com outras instituições, incorporar a tecnologia na aprendizagem), 

organizar (estimular a aprendizagem ativa e a participação em projetos, 

propiciar o desenvolvimento profissional dos professores e administradores), 

comandar (favorecer a participação da comunidade escolar – conselhos 

consultivos, colocar o administrativo a serviço do pedagógico pondo em 

execução o Projeto Pedagógico da escola elaborado com a comunidade, 

manter o currículo e a sua implementação no centro das atenções, definindo 

prioridades em função dele), coordenar (viabilizar a participação dos alunos 

nas decisões de forma responsável, abrir a escola para o meio exterior, 

extraindo do social os elementos necessários ao processo de mudança e 

renovação da organização) e controlar (assumir com responsabilidade os 

resultados do trabalho escolar – sucesso ou fracasso – e definir a sua política 

de ação a partir deles). 

Esta visão acrítica da gestão escolar a partir dos princípios 

administrativos produz no ambiente escolar, dois distintos e separados 

grupos/departamentos – o administrativo e o pedagógico – fator de maior 

relevância para determinar a lentidão e a forma descoordenada da escola 

agir/reagir em seu cotidiano. 
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[...] criamos dois grupos dentro da mesma escola. O grupo 
administrativo (secundário) e o grupo pedagógico (principal). A 
partir da formação desses dois times com níveis de importância 
diferentes, ficou configurado que a canoa iria ter dois grupos e 
cada grupo remaria para um lado. Depois de várias tentativas 
ainda não saímos do lugar. (PESTANA, 2003, p. 92) 

Esta concepção burocrática e visão racionalista não deram conta de 

formular um significado claro sobre o que é a teoria de Administração Escolar. 

Certamente que a falta de comunicação entre teóricos e práticos para a 

conciliação de diferentes pontos de vista também tem contribuído para tanto. 

Segundo Alonso (2003) 

[...] a educação esteve sempre atrelada a modelos 
organizacionais ultrapassados e totalmente inadequados à 
realização dos seus objetivos. Transplantado para a escola, o 
modelo organizacional burocrático nos moldes taylorista-
fayolista com que se identificou na empresa, ele impediu o 
desenvolvimento de um trabalho coerente com a proposta, 
separando a concepção da execução.” (ALONSO In: QUELUZ 

e ALONSO, 2003, p. 14) 

Em educação, a teoria, via de regra, não se trata de um conjunto de 

verdades prontas e inquestionáveis, elaboradas por uma elite intelectual. Ela é 

construída a partir do confronto Sujeito X Objeto, na respectiva época e 

situação. Apesar da parcialidade ela é dinâmica, histórica, fruto de uma 

construção coletiva e do confronto com situações reais. Portanto, a teoria tem 

em mente que o administrador ou gestor escolar é, antes de tudo, um 

educador, voltado para a organização do trabalho dentro da escola 

coordenando pessoas independentes, capazes de decidir juntas suas ações. 

Faz-se necessário aproximar o olhar da educação sob o viés de uma 

organização. 

Segundo Alonso (2007) 

Quando se concebe a escola como organização aberta, dentro 
de um enfoque sistêmico, as regras impostas às burocracias se 
tornam insustentáveis, pois não combinam com o ambiente de 
mudanças predominante na sociedade atual. (ALONSO In: 

ALMEIDA e ALONSO, 2007, p. 27-28) 

Voltando a linha histórica de nossos estudos, nos anos de 1930, a partir 

de pesquisas sobre relações humanas do sociólogo australiano Elton Mayo 

foram introduzidas novas proposições à teoria da organização formal, bem 
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como os componentes da organização informal, a saber: motivação, liderança, 

satisfação no trabalho e moral, e a partir destes novos conceitos, surgiram 

trabalhos que deram destaques para a adoção de valores democráticos nas 

relações internas da escola.  

Colombo et al (2004) explica que somente depois dos trabalhos sobre o 

comportamentalismo que desponta a preocupação pela formulação da Teoria 

da Administração Educacional, derivada de princípios gerais com o intuito de 

serem aplicados à ação administrativa em qualquer momento e em qualquer 

lugar. Há assim, a substituição do enfoque normativo e prescritivo pelo analítico 

e experimental.  

Trata-se de um novo cenário para Gestores Escolares que diante de 

situações emergenciais do cotidiano escolar, agora são exigidos quanto a 

respostas rápidas, atitudes firmes, experiências e saberes. 

Falamos de um novo viés, sociológico e certamente que este novo olhar 

deriva das novas teorias da TGA em seu percurso histórico. As influências 

destas teorias, certamente tiveram seu impacto para um novo olhar da Gestão 

Escolar.  

Para Libâneo; Oliveira e Toschi (2005), esta é uma nova fase das 

concepções em Gestão Escolar em que, cada uma, há seu tempo, traz novas 

concepções para a Gestão Escolar. Falamos segundo os autores, das 

concepções sociocrítica, autogestão e por fim, interpretativa em Gestão 

Escolar.  

Para melhor análise, primeiramente, apresentaremos em linhas gerais, a 

partir da TGA, alguns aspectos relevantes acerca da Teoria das Relações 

Humanas, Teoria Estruturalista, Teoria dos Sistemas e por fim, da Teoria 

Sócio-Técnica.  

Teoria das Relações Humanas 

A Teoria das Relações Humanas teve início em meados da década de 

1930, quando Elton Mayo, sociólogo australiano residente nos EUA, realizou 

uma experiência numa empresa de componentes telefônicos chamada Western 

Eletric. 
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Mayo pretendia estudar se havia relação entre efeitos físicos 

(iluminação) na produtividade dos funcionários. A pesquisa despertou mais 

curiosidades e acabou desviando seu foco para o comportamento social de 

seus partícipes. Esse estudo ficou conhecido como a Experiência de 

Hawthorne5. (CHIAVENATO, 2004). 

A pesquisa foi dividida em fases: num primeiro momento, os 

pesquisadores observavam dois grupos de trabalhadores que executavam o 

mesmo serviço, porém com diferentes intensidades de iluminação, onde 

concluíram que o fator psicológico influenciava na produção, pois quando a 

iluminação aumentava, produziam mais; no segundo momento, troca do local 

de trabalho, da forma de remuneração, pequenos intervalos de descanso com 

direito a lanches – resultado: funcionários mais produtivos e satisfeitos; na 

terceira fase, o intento era estudar as relações entre funcionários e, via um 

programa de entrevistas, descobriram uma espécie de organização informal 

dentro da empresa que se manifestava por padrões formados pelos próprios 

trabalhadores.  

Após esta descoberta, na quarta e última fase, analisou-se a 

organização informal, fazendo pagamentos de acordo com a produção do 

grupo e não mais individualmente. Perceberam que os trabalhadores tornaram-

se mais solidários.  

Chiavenato (2007) relata que era pelos benefícios que a empresa 

oferecia que os trabalhadores passavam a ser reconhecidos, compreendidos e 

aceitos e produziam mais ao desenvolver suas atividades trabalhistas em meio 

ao seu grupo informal. Com esse entendimento, concluíram que o nível de 

produção é determinado pela expectativa do grupo. 

É a partir destes resultados que a antiga preocupação com a estrutura e 

os processos foi dando espaço para a atenção às pessoas (MOTTA e 

VASCONCELOS, 2003). Este é o marco da entrada da sociologia dentro das 

organizações, compreendendo e reconhecendo que dentro delas há uma 

interação social formada por grupos formais e informais (e também por 

interesses e conflito entre esses). 

                                                
5
 Nome do bairro onde a empresa era localizada, na cidade de Chicago – EUA, em 1927. 
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Além da sociologia, neste mesmo período temos a inserção da 

psicologia no mundo corporativo, com fins a compreender as necessidades 

emocionais humanas, criando formas de recompensa e sanções não-materiais 

e dando ênfase nos aspectos subjetivos do comportamento dos empregados. 

Chiavenato (2004) menciona que as experiências eram aceitas como 

verdadeiras e dominaram o ambiente administrativo por mais de uma década, 

no entanto, como as demais teorias anteriores, também sofreu críticas, tais 

como: visão inadequada dos problemas de relações industriais, limitação no 

campo experimental, oposição cerrada à Escola Clássica, parcialidade nas 

conclusões e enfoque manipulativo e demagogo.  

As constantes e demasiadas críticas levaram a teoria gradualmente ao 

descrédito; acreditava-se ter uma concepção ingênua e romântica do operário 

bem como, muita ênfase nos grupos informais. Isto colaborou diretamente para 

que ela fosse repensada, tendo suas concepções revistas e alteradas.  

Acompanhando a continuação histórica da ciência administrativa 

percebe-se que os princípios da Escola das Relações Humanas não foram 

extintos ou descartados após essa reestruturação. 

Segundo o pensamento de Drucker (2002), a Teoria das Relações 

Humanas colaborou com a construção de alguns princípios que até hoje são 

comumente utilizados nas empresas. Podemos por exemplo, citar o processo 

de contratação de trabalhadores, a atenção da empresa para o perfil ideal de 

cada cargo, além de considerar planos de carreira (cargos, benefícios, 

remuneração), atitudes que estão intimamente ligadas com as ideias humanas 

e que fornecem a sustentabilidade necessária à empresa para que ela atinja 

seus objetivos.  

Estas novas preocupações são bem relevantes dentro da TGA, afinal, a 

partir delas é que temos a inserção do pensamento humanístico abrangendo a 

psicologia e a sociologia, hoje essenciais quando falamos em organização, 

grupo, e interação entre pessoas.  

Outra contribuição foi a mudança de ênfase, a quebra de paradigmas de 

gestão, pois abriu espaço para novos fluxos de pensamentos e outras teorias, 

facilitando a evolução e a continuidade da teoria administrativa, que passou a 
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ver o “outro lado da questão” e, assim, a criar uma estrutura de planejamento, 

de comando, muito mais completa e satisfatória.  

Destarte as duras críticas já apresentadas sob a Teoria das Relações 

Humanas é inegável o avanço que ela proporcionou às organizações. 

Atualmente é impossível pensar em empresa, organização ou instituição sem 

fazer qualquer relação com grupo, pessoas, interesses, vontades, 

necessidades, liderança e/ou motivação. 

Teoria Estruturalista 

Por volta da primeira metade do século XX surge a Teoria Estruturalista, 

apontada como resultado do desdobramento das análises dos autores voltados 

para a Teoria da Burocracia que tentaram congruir os pensamentos propostos 

pela Teoria Clássica e pela Teoria das Relações Humanas. (CHIAVENATO, 

2007). 

Há que se mencionar ainda, a influência da Sociologia Organizacional 

para com os principais autores estruturalistas, caracterizada pela defesa da 

ideia por parte destes, da interdependência entre as organizações.  

Esta visão era extremamente pioneira e alavancou a formação de um 

novo conceito da organização e um novo conceito do homem: o homem 

organizacional, que mesmo em organizações diferentes, desempenha papéis 

concomitantes. 

Segundo Chiavenato (2007), com o pensamento estruturalista, a análise 

das organizações é feita utilizando-se uma abordagem múltipla e sistêmica, 

concluindo que tanto a organização formal como a informal devem ser 

compreendidas (via princípios da Teoria Clássica e das Relações Humanas), 

bem como as recompensas devem ser utilizadas para o entendimento do 

comportamento das pessoas; toda a variedade de organizações (indústria, 

comércio, serviço, militar, religiosa, escolares, hospitalares) devem ser 

consideradas, bem como os diferentes níveis hierárquicos (chefia, gerência, 

operacional, diretoria) devem ser abrangidos pela análise organizacional, como 

também as relações externas com outras instituições.  
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A análise organizacional conduziu ao aceite de que não existem duas 

organizações iguais, elas são diferentes entre si além de apresentar uma 

enorme variedade. Contudo, elas apresentam características que permitem 

classificá-las em certos grupos ou tipos que são denominadas de tipologias das 

organizações. Chiavenato (2004) explica ainda que a maioria dos autores 

estruturalistas desenvolveu tipologias, com o intuito de facilitar a análise 

comparativa das organizações, classificando-as de acordo com certas 

características distintivas. 

A Teoria Estruturalista traz novidades pontuais, dentre elas, um dos 

destaques é o estudo acerca dos ambientes a partir do conceito de que as 

organizações são sistemas abertos em constante interação com o meio externo 

– visto que os estudos da teoria administrativa até então, se direcionavam 

somente aos aspectos internos da organização dentro de uma concepção de 

sistema fechado. (CHIAVENATO, 2004). 

De qualquer maneira, estes estudos não foram suficientes para eliminar 

por completo conflitos e dilemas organizacionais; alguns deles continuavam 

existindo e provocavam tensões e antagonismos envolvendo aspectos 

positivos e negativos, no entanto, a busca pela resolução era constante e 

proporcionava uma cultura de inovação e despertava para mudanças 

essenciais à organização. 

O legado teórico da Teoria Estruturalista foi bastante apreciado e indica 

que visto às restrições e limitações, é uma teoria que teve um papel 

ferramental na transição para a Teoria de Sistemas, apresentada a seguir. 

Teoria dos Sistemas 

Nos primórdios do século XX cientistas da administração já entendiam 

que certos princípios e conclusões eram válidos e aplicáveis a diferentes ramos 

da ciência, e foi a partir desta ideia que Ludwig Von Bertalanffy, biólogo 

austríaco, introduziu a Teoria Geral de Sistemas, que teve amplo 

reconhecimento na administração da década de 60.  

Esta teoria foi difundida por causa da natural necessidade de síntese e 

integração das teorias anteriores. Os estudos de Bertanlanffy se destacaram 

porque ele defendia que não eram apenas os aspectos gerais de várias 
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ciências que são iguais, mas também alguns aspectos específicos e, por isto, 

poderiam ser usados de forma sinérgica pelas outras. (CHIAVENATO, 2004). 

Fazendo uma breve revisão das abordagens anteriores, percebe-se a 

referência desta teoria nas obras de outros pensadores. Taylor, por exemplo, 

apontava a sistematização da seleção dos trabalhadores e das condições de 

trabalho; Fayol por sua vez, propunha a integração de várias tarefas a fim da 

realização de uma meta que fosse comum a todos; Mayo defendia a 

visualização da empresa como um sistema social, por causa de sua 

composição primordialmente humana; Mary Follet, americana conhecida como 

profetisa do gerenciamento, ensinava a unidade integrativa e Chester Barnard, 

executivo americano, propunha o equilíbrio da formalidade e da informalidade 

na comunicação empresarial. (CHIAVENATO, 2004). 

A partir da visão da Teoria Sistêmica oriunda das outras teorias 

administrativas, entende-se que seu estudo de dá de maneira particular. Seus 

pressupostos apontam para a integração científica, natural e social e tal 

integração se desenvolve em princípios unificadores da ciência, entendimento 

este fundamental na educação científica. 

Com este fim, foi proposto pelo biólogo Zaccarelli (2002) um esquema 

comparativo entre os seres vivos e as organizações (relacionando a origem, 

ciclo de vida, conceito). Ele também apresentou uma série de aspectos 

específicos que os diferenciam, por exemplo, a capacidade da empresa de 

ampliar seu ciclo de vida. Para isto, se faz necessário que as empresas entrem 

num estado de constante inovação. 

As ideias básicas da Teoria de Sistemas aplicadas à administração 

podem ser explicadas a partir dos seguintes aspectos: homem social, em que 

os papéis são mais enfatizados do que as pessoas em si; conflitos de papéis, 

onde as pessoas agem em função dos papéis que representam e não do que 

realmente são; incentivos mistos, para que a empresa encontre o equilíbrio 

entre incentivos financeiros e não-financeiros; equilíbrio integrado, afinal, 

qualquer ação sobre uma unidade da empresa atingirá as demais unidades; e 

estado estável, quando a empresa procura manter uma relação constante na 

troca de energia com o ambiente. (CHIAVENATO, 2004). 
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Para que uma empresa possa existir, ela necessita estar consciente que 

está inserida num ambiente onde se originam os recursos utilizados para 

depois promover o desenvolvimento de sua atividade; existem três elementos 

no esquema de um sistema organizacional: (1) entradas - recursos que a 

empresa obtém a partir do ambiente, abrangem as informações, capital, mão 

de obra, equipamentos; (2) processos - conjunto de competências dos 

funcionários para transformar os recursos da entrada em bens e serviços; e (3) 

saídas - resultados do processamento na forma de bens, serviços ou produtos 

que são destinados ao usuário ou cliente final. Importante ressaltar que esses 

constructos são interdependentes, conforme apresenta Chiavenato (2004).  

De uma maneira geral, as organizações são abordadas como sistemas 

abertos, pois como visto, o seu comportamento é probabilístico e não-

determinístico; as empresas fazem parte de uma sociedade macro, e são 

constituídas de partes menores de quem depende a organização.  

Dentro de tantos pensamentos inovadores, a Teoria de Sistemas sofreu 

sua maior crítica: excessivo uso da ciência no tratamento dos problemas 

organizacionais; isso se dá porque a empresa tem características próprias, 

portanto, as relações do que ocorrem no ambiente empresarial e na natureza, 

devem ser colocadas dentro de limites claros para que as comparações sejam 

feitas de maneira conveniente, segundo Chiavenato (2004). Esse paralelismo 

intenso pode levar à falsa ideia de que os processos de uma organização são 

perfeitamente previsíveis quanto um sistema biológico.  

Teoria Sociotécnica 

A abordagem em Administração de cunho Sociotécnica surge após a 2ª 

Guerra Mundial, período de mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais 

que impactaram fortemente o funcionamento das empresas. 

Chiavenato (2004) explica que nesta época elas já eram entendidas 

como sistemas sociais interdependentes com seus subsistemas estruturais e 

funcionais, já designavam pessoas para cada tarefa, para a tomada de 

decisão, enfim, para a organização do trabalho. 

Esta abordagem/escola entende que é o grupo, por meio do seu 

funcionamento interno, que coordena a execução das tarefas, não existindo 
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uma supervisão externa. As relações entre os funcionários passam a ser 

dominadas pela cooperação e solidariedade, viabilizando a coesão e a 

integração social, imprescindíveis para alcançar os objetivos do grupo e da 

empresa. (CHIAVENATO, 2004).  

A Teoria Sociotécnica defende que o trabalho em equipe é mais eficiente 

do que uma função individual, centrada na especialização e na competição já 

que ele é primordialmente humano e social.  

Segundo a conceituação da abordagem sociotécnica, entende-se que 

era sua intenção dinamizar a aprendizagem, a participação dos diferentes 

personagens da empresa (desde os trabalhadores até a diretoria) dando-lhes 

mais autonomia e responsabilidade, a fim de proporcionar maior e melhor 

qualidade de vida a partir do trabalho. 

De qualquer maneira, ainda que a abordagem sociotécnica se 

assentasse em ideias pioneiras, ela foi alvo de forte oposição por parte das 

organizações da época, uma vez que claramente ameaçavam a autoridade 

funcional. 

Mesmo assim, ela impactou diretamente a partir das mudanças trazidas 

ao nível dos valores sociais, na alteração de desempenho produtivo 

(performance), nas oportunidades de aprendizagem, na variedade funcional, no 

apoio organizacional além de proporcionar maior poder de decisão e 

responsabilidade, o que incentivava a flexibilidade e a aquisição de novas 

competências, tornando as organizações mais competitivas e adaptáveis às 

variações do meio em que estavam inseridas. (CHIAVENATO, 2004). 

Como já mencionado, este novo olhar para as Teorias da Administração, 

a partir do viés sociológico, produz também um novo olhar para a educação, 

novas concepções segundo Libâneo; Oliveira e Toschi (2005): sociocrítica, 

autogestão e interpretativa. 

O paradigma da Gestão Escolar na concepção sociocrítica diferencia-

se do pensamento técnico-científico por defender a organização escolar como 

um sistema que agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas 

ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto sócio-

político, nas formas democráticas de tomada de decisões; o paradigma da 
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gestão na concepção de autogestão alicerça-se na responsabilidade coletiva 

(descentralização diretiva) motivando o envolvimento e a participação direta e 

igualitária de todos os membros da organização. Este paradigma recusa o uso 

da autoridade e as formas mais sistematizadas de organização e gestão. Na 

organização escolar, os elementos instituídos (normas, regulamentos, 

procedimentos já definidos) são postos de lado e há uma valorização especial 

aos elementos instituintes (capacidade do grupo de criar e instituir suas 

próprias normas e procedimentos); por fim, a concepção interpretativa, 

trabalha com os significados subjetivos, as intenções e a interação das 

pessoas nos mais diversos processos de organização e gestão. Contrapõem a 

ideia técnico-científica por causa da sua rigidez normativa e por considerar as 

organizações como realidades objetivas; seu enfoque interpretativo considera 

as práticas organizacionais como uma construção social com base nas 

experiências subjetivas e nas interações sociais. (LIBÂNEO; OLIVEIRA e 

TOSCHI, 2005) 

Atualmente, outras perspectivas de organização e de gestão necessitam 

ser enfocadas, a fim de conseguir-se uma gestão com eficiência e eficácia, 

principalmente no que tange aos talentos humanos (pessoal). 

Segundo Vieira (2003) 

[...] aquele modelo de gestão que utiliza processos mecânicos 
de decisão e repetição acrítica das velhas soluções terá de ser 
substituído por um novo modelo, mais dinâmico e flexível, que 
proporcione as adaptações necessárias decorrentes dos 
processos de aprendizagem individuais e coletivos de cada 
organização, com a rapidez desejável. (VIEIRA In: VIEIRA; 

ALMEIDA e ALONSO, 2003b, p. 55) 

A concepção democrático-participativa, por exemplo, que entre suas 

características ressalta a relação entre gestão e todos os partícipes da escola, 

é um dos principais exemplos de gestão escolar que estudiosos da área têm 

dedicado suas pesquisas e estudos. 

Lück (2010e) ressalta que neste processo de mudança, a escola e a 

sociedade desenvolvem maior consciência de seus papéis e mais que isto, a 

sociedade cobra da escola a sua responsabilidade:  
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Em meio a esse processo de mudança, não apenas a escola 
desenvolve a consciência sobre a necessidade de orientar o 
seu processo interno de mudança, de modo a acompanhar as 
novas condições externas, mas a própria sociedade cobra que 
o faça. Assim é que a escola encontra-se, hoje, no centro de 
atenções da sociedade. Isto porque se reconhece que a 
educação, na sociedade globalizada e economia centrada no 
conhecimento, é dotada de grande valor estratégico para o 
desenvolvimento de qualquer sociedade e da qualidade de vida 
de seus cidadãos. (LÜCK, 2010e, p. 31)  

Esta nova concepção – democrático-participativa, sofre a influência das 

ideias da Teoria Neoclássica, Teoria Comportamental (Novas Relações 

Humanas), Teoria do Desenvolvimento Organizacional, Teoria da Contingência 

e Novas Abordagens da TGA. 

Teoria Neoclássica 

Podemos afirmar sem sobressaltos: a Teoria Clássica despontou todas 

as teorias administrativas, às vezes como ponto de partida, em outras a partir 

da crítica para encontrar um novo posicionamento.  

A abordagem neoclássica nada mais é do que o retorno daquela Teoria 

Clássica com uma atualização e redimensionamento próprio aos problemas 

administrativos atuais e ao tamanho das organizações de hoje.  

Assim, a Teoria Neoclássica é exatamente a Teoria Clássica colocada 

(ou recolocada), no entanto, com o figurino das empresas de hoje, dentro de 

um ecletismo que utiliza a contribuição de todas as outras teorias. 

Segundo Chiavenato (2004), a Teoria Neoclássica possui três 

características principais, citadas a seguir:  

(1) Forte ênfase nos aspectos práticos da Administração, pelo 

pragmatismo e também pela busca de resultados concretos e palpáveis (não 

se descartando ou desprezando conceitos teóricos da Administração);  

(2) Os autores neoclássicos (Peter F. Drucker, Willian Newman, Ernest 

Dale, Ralph C. Davis, Louis Allen e George Terry), entendem Administração 

como Técnica Social, o que consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços 

de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. Se já não bastasse esse 

paradigma, o bom administrador passa a ser aquele que possibilita ao grupo 

alcançar seus objetivos com o mínimo dispêndio de recursos e de esforço e 
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com menos atritos com outras atividades úteis. Cada organização deve ser 

considerada sob o ponto de vista de eficácia e de eficiência, simultaneamente, 

sendo ambas, medidas normativas, no entanto, uma para o alcance dos 

resultados (eficácia) enquanto a outra para a utilização de recursos (eficiência);  

(3) São abordados estudos sobre a centralização que é a retenção da 

autoridade circunscrita nas mãos do executivo máximo da organização. Como 

a Teoria Neoclássica surgiu juntamente ao crescimento exagerado das 

organizações, procurou-se dar uma resposta a respeito do dilema centralização 

versus descentralização - a conclusão foi à propensão da descentralização, 

depois de um exaustivo estudo sobre as vantagens e desvantagens que a 

descentralização proporciona. 

Na Teoria Neoclássica, a função do administrador recebe uma nova 

roupagem e foi atualizada aos elementos da administração defendidos 

primordialmente por Fayol (prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar). A partir disto, temos então as funções básicas do administrador que 

são: planejamento, organização, direção e controle (o chamado Ciclo PDCA – 

das iniciais em inglês); o desempenho dessas quatro funções forma o chamado 

processo administrativo. (MEIRELES e PAIXÃO, 2003). 

Este ciclo dá início à metodologia de Planejamento Estratégico. Neste, 

busca-se a determinação de onde se quer chegar (missão, visão, valores) e 

como ou o que fazer para alcançar uma situação desejada (práticas 

administrativas). As fases básicas para a elaboração e implementação do 

Planejamento Estratégico são: diagnóstico estratégico, definição dos 

referenciais estratégicos, objetivos, metas e estratégias, quantificação física e 

financeira e por último, controle e avaliação. (CERTO e PETER, 2005). 

As críticas da Nova Teoria Clássica reclamam da pressão exercida 

sobre os gerentes comparando-os a cobaias, pois tinham apenas duas opções: 

“acertar o caminho para o labirinto e comer, ou errar e passar fome” 

(CHIAVENATO, 2004, p. 262); também existe uma tendência a exigir muito de 

cada um e isto pode gerar hostilidades, irritações, perda de clientes, 

individualismo e falta de cooperação; outra crítica diz respeito à premiação por 

merecimento (meritocracia) que pode gerar uma corrida pelas metas e 



74 

 

estratégias de curto prazo em detrimento dos objetivos de longo prazo da 

organização. 

Teoria Comportamental 

A Teoria Comportamental também pode ser denominada por Novas 

Relações Humanas e, como o próprio nome sugere se originou a partir do 

desdobramento da Teoria das Relações Humanas priorizando esse 

relacionamento dentro da ciência administrativa (SILVA, 2004); ela desperta a 

partir das críticas direcionadas a Teoria Clássica e Burocrática, pela proposta 

rígida, mecanicista e o “modelo de máquina”. Assim, a teoria da administração 

era apresentada ao pensamento de valoração do comportamento do indivíduo. 

Nesta temática, a premissa de que a satisfação do trabalhador era 

diretamente proporcional a sua produtividade ganhou força e foi estudada em 

ramos da ciência, como a psicologia, focando o condicionamento pessoal na 

organização bem como os efeitos dos relacionamentos intragrupais e estilos de 

liderança. 

Dentre os tantos estudiosos sobre a abordagem comportamentalista, o 

psicólogo alemão Kurt Lewin realizou estudos que promoviam as relações 

humanas na administração pela psicologia industrial (SILVA, 2004); seu 

primeiro livro (Uma Teoria Dinâmica da Personalidade) destaca aspectos afins 

à dinâmica de grupo, ou seja, exercícios que promovem o conhecimento de um 

determinado indivíduo pelo seu comportamento, bem como a influência do 

grupo na vida dele. 

Assim, Lewin apresentou novas abordagens por meio do “núcleo central 

[da sua teoria que] é o estudo dos pequenos grupos” (SILVA 2004, p. 218), 

dando ênfase na coesão grupal, motivação, participação, padrões grupais, 

processo decisório, produtividade, tensões, condicionamento e estilos de 

liderança. 

No entanto, com o passar do tempo, às proposições de Lewin foram 

adicionados novos conhecimentos, principalmente por parte de Rensis Likert 

dando ênfase no aspecto sociológico do comportamento; em função disto, o 

comportamentalismo pode ser definido como uma doutrina psicossocial, pois 
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através do comportamento dos indivíduos, procura explicar os fenômenos 

sociais além de estudar as causas que influenciaram tal comportamento. 

Meireles e Paixão (2003), Chiavenato (2004), Silva (2004), entre outros 

autores creditam grande importância na corrente comportamentalista ao 

economista norte-americano Herbert Alexander Simon, que não acreditava que 

as conclusões da ciência administrativa eram inválidas, considerando assim os 

princípios como meros “provérbios”, ou simples afirmações ou “diagnósticos de 

situações”. Essa ideia fazia com que a tomada de decisão fosse cada vez mais 

estudada, tornando-se um processo complexo. 

Andrade e Amboni (2009) enfatizam ainda que os comportamentalistas 

produziram os principais estudos sobre a motivação humana, defendendo a 

ideia de que esses apontamentos não são absolutos, mas sim relativos. 

Desta feita, o comportamento organizacional se mostra como uma 

ciência interdisciplinar, pois estuda o funcionamento e a dinâmica das 

organizações bem como o comportamento dos grupos e os indivíduos dele. 

Por todas as eras sempre existiu uma relação de troca entre a 

organização e seus indivíduos; a percepção desse relacionamento será 

determinada pela maneira pela qual os objetivos individuais são satisfeitos. 

Portanto, esse relacionamento será satisfatório para as pessoas que percebem 

que suas recompensas excederam as demandas feitas sobre elas. O indivíduo, 

ao ingressar numa empresa, se sentirá a vontade ali enquanto suas satisfações 

pessoais forem maiores que seus esforços; quando isso não for verdade, ele 

se torna propenso a abandonar a organização. 

A demasiada ênfase nas pessoas, a abordagem mais descritiva e menos 

prescritiva, a reformulação da teoria administrativa, as suas dimensões 

bipolares, a relatividade das teorias da motivação, a organização como um 

sistema decisorial e a visão tendenciosa estão entre os aspectos mais 

criticados dessa Teoria da Administração. (CHIAVENATO, 2004). 

Teoria do Desenvolvimento Organizacional 

Em 1962, a partir das discussões acerca do respeito ao ser humano, das 

preocupações da organização e do ambiente e em como eles se desenvolvem, 
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e por fim, frente às necessidades de mudanças surge a Teoria do 

Desenvolvimento Organizacional (DO). 

Os especialistas em DO utilizam a noção tradicional de divisão do 

trabalho ao se referir às diferentes atividades e à coordenação existente na 

organização e referem-se às pessoas como contribuintes das organizações; 

essa contribuição varia enormemente em função das diferenças individuais e 

do sistema de recompensas e contribuições pela organização. 

Mesmo assim, Certo e Peter (2005) apresentam que nesta teoria há uma 

posição antagônica ao conceito tradicional da organização, salientando as 

diferenças fundamentais existentes entre os sistemas mecânicos (típicos do 

conceito tradicional) e os sistemas orgânicos (abordagem do DO).  

Segundo Chiavenato (2007) os sistemas orgânicos tornam as 

organizações coletivamente conscientes dos seus destinos e orientam como 

melhor se dirigir a eles; procuram desenvolver uma conscientização social dos 

partícipes das organizações, os quais, contando com sua vivência particular, 

seu passado pessoal e sua autoconscientização, definem o papel deles em 

relação à organização. 

Toda organização (formal ou informal) tem sua própria cultura que é o 

modo de vida que ela desenvolve em/com seus participantes - é o conjunto de 

crenças e valores, tradições e hábitos, ou seja, uma forma aceita e estável de 

interações e de relacionamentos sociais típicos de cada organização. Uma 

cultura que sofre alterações ao longo do tempo e dos processos, a depender 

de variáveis internas e/ou externas.  

Alguns autores do DO consideram que mudar a estrutura organizacional 

não é suficiente para mudar uma organização. A única maneira viável de 

mudar uma organização é mudar sua cultura. 

No DO também é dada forte ênfase no clima organizacional6 constituído 

pelo meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica característica 

em cada grupo que compõem a organização, ligado a moral e a satisfação das 

necessidades humanas dos participantes; são características que 

                                                
6
 Clima organizacional aqui é visto como um reflexo da cultura de uma organização. 
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verdadeiramente distinguem uma organização de outra e que influenciam o 

comportamento das pessoas no grupo. (CHIAVENATO, 2004). 

Com este entendimento podemos compreender que cada organização é 

um sistema complexo e humano, com características próprias, com sua própria 

cultura e seu próprio clima organizacional. A Teoria de Desenvolvimento 

Organizacional defende que todo esse conjunto de variáveis deve ser 

continuamente observado, analisado e aperfeiçoado para que resultem em 

motivação e produtividade. (CHIAVENATO, 2004).  

Este autor explica que para mudar a cultura e o clima organizacional, a 

organização precisa ter capacidade inovadora via a adaptabilidade, do senso 

de identidade, de uma perspectiva exata do meio ambiente bem como com a 

integração entre seus partícipes. 

Hoje é relativamente comum pensar em mudança porque o ambiente 

que envolve as organizações é extremamente dinâmico, exigindo delas uma 

elevada capacidade de adaptação como condição básica de sobrevivência.  

O contexto da década de 1960, também foi altamente evolutivo, no 

ponto de vista empresarial, pois o ambiente mostrava-se dinâmico e 

proporcionava uma explosão do conhecimento, da tecnologia, das 

comunicações e da economia. Estes tempos foram citados por diversos 

autores como a Década da Explosão. 

A partir deste contexto, faziam-se necessárias novas exigências aos 

participantes das organizações, a fim de promover a mudança do 

relacionamento entre ambos. 

Outro fator de destaque, impacto e relevância para as empresas nesta 

época foi a “internacionalização dos mercados, da vida mais curta dos 

produtos, da crescente importância do marketing, das diferentes relações entre 

linha e staff”, da participação dos funcionários nos diversos grupos sociais e 

também da natureza mutável do trabalho. (CHIAVENATO, 2004, p. 413). 

Segundo Chiavenato (2007), a mudança organizacional inicia com o 

surgimento de forças que podem ser exógenas (provenientes do ambiente – 

novas tecnologias, valores da sociedade, oportunidades) e endógenas 

(provenientes da tensão organizacional – atividades, interações, sentimentos e 
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produtividade) à organização. Drucker (2002) destaca que estas forças de 

mudança objetivam proporcionar o equilíbrio dentro da organização. 

Teoria da Contingência 

A Teoria da Contingência surgiu também em meados da década de 60, 

depois de vários estudos feitos a fim de verificar os modelos de estruturas 

organizacionais mais eficazes; os resultados conduziram a uma nova 

concepção de organização, onde a estrutura e o funcionamento desta são 

dependentes da interface com ambiente externo. 

A Teoria da Contingência apresenta-se a partir da perspectiva teórica do 

comportamento organizacional que enfatiza a maneira pela qual as 

contingências, como a tecnologia e pressões ambientais, afetam o 

desenvolvimento e funcionamento das organizações. Além disso, as 

contingências influenciam a estrutura das organizações nos níveis de 

formalização, especialização, diferenciação e burocratização. (CHIAVENATO, 

2004).  

Segundo Chiavenato (2004a), a abordagem contingencial enfatiza ainda 

que não há nada de absoluto, tanto nas organizações quanto nas teorias 

administrativas. Tudo depende. A relação existente não é a de causa-

consequência, mas sim de se-então. Nesta abordagem o sistema de incentivo 

está baseado no modelo proposto pelo professor canadense Victor Vroom, 

como sistemas de recompensas, onde encontramos uma relação percebida 

entre produtividade e alcance dos objetivos individuais e a recompensa se 

tornam um estímulo para o alcance de bons resultados.  

Na concepção de homem, revela o “Homem Complexo”, que é visto 

como um homem que têm iniciativa, inteligência e criatividade e, o estilo de 

gerência é o democrático, mediador, incentivador, que oferece condições para 

o desenvolvimento da criatividade. (CHIAVENATO, 2007). 

A Teoria da Contingência destaca também alguns pontos, a saber: a 

organização é de natureza sistêmica, isto é, aberta; suas características 

interagem com o ambiente, no entanto, as características ambientais 
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funcionam como variáveis independentes, enquanto as características 

organizacionais são variáveis dependentes. 

A partir dos pontos destacados, podemos inferir que o ambiente envolve 

a organização e essa situação é imutável, afinal, como a organização é um 

sistema aberto, ela mantém transações com seu ambiente, ou seja, o que 

ocorre no ambiente vem a influenciar o que se passa na organização. 

Um bom exemplo disso é a tecnologia, uma variável independente que 

influencia as características organizacionais (variáveis dependentes). Assim, 

fica claro que não existe somente o impacto ambiental, no caso, há também o 

impacto tecnológico, pois, as organizações dependem da tecnologia para 

funcionar e alcançar seus objetivos – lembrando que essa não é uma 

proposição do século XXI, apenas. 

Novas Abordagens 

Última teoria da TGA enfatiza que durante todos os momentos científicos 

da administração, a ideia do ensino e da sua prática no mundo das 

organizações sempre esteve comprometida com a intenção de melhorar o 

desempenho das mesmas. Esta afirmativa pode ser simples de ser entendida, 

mas complexa para ser colocada em prática. 

As reflexões teóricas feitas até aqui apontam com destaque para a 

ciência da Administração como uma das mais importantes áreas de estudos 

nos tempos contemporâneos.  

Muitos são os talentos humanos ao redor do mundo que vêm se 

envolvendo com a Administração, e isso certamente é ajudado pelo ritmo 

crescente e constante com que se vai descobrindo e constatando que, em 

qualquer forma de associação humana, só existe um talento capaz de 

transformar propostas em fatos concretos: o talento de natureza 

empreendedora e gerencial, próprio do administrador. 

É natural, portanto, que a preocupação com as teorias de Administração 

tenha surgido muito cedo na história de quase todos os países em busca de 

soluções compatíveis com cada uma de suas necessidades.  
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Chiavenato (2004) auxilia a compreensão de que a teoria administrativa 

percorreu três eras no decorrer do século XX.  

(1) A primeira decorreu-se com a estabilidade e previsibilidade da era 

industrial clássica (com a Administração Científica, Teoria Clássica, 

Teoria da Burocracia e Teoria das Relações Humanas);  

(2) A segunda foi o início da mudança, com a era industrial neoclássica 

(com as Teorias Neoclássica, Estruturalista e Comportamental 

redimensionando as teorias anteriores, além da Teoria de Sistemas e 

da Contingência);  

(3) A terceira, a era da informação, está trazendo novos desafios para a 

TGA. 

Na era da informação, surgem soluções emergentes no intuito de reduzir 

o diferencial entre as práticas administrativas e as exigências de um ambiente 

turbulento e instável.  

A melhoria contínua constitui um esforço lento e gradativo de mudança 

organizacional, via de regra, vindo de baixo para cima. É a era da Qualidade 

Total e da Reengenharia. 

Outra ferramenta, chamada de benchmarking, é um esforço para a 

pesquisa ambiental e análise de organizações bem sucedidas como técnica 

pedagógica. Equipes de alto desempenho constituem um esforço no sentido de 

descentralizar o processo decisorial incentivando a iniciativa e a 

responsabilidade das pessoas por meio do trabalho coletivo.  

As novas dimensões/visões das organizações mostram a necessidade e 

a urgência de adequação aos novos tempos e para tanto, as concepções 

surgidas a partir das novas abordagens procuram encontrar as melhores 

alternativas administrativas/gerenciais para processos de gestão na 

contemporaneidade. 

A teoria administrativa é profundamente influenciada pelo progresso 

científico, teorias como da complexidade e a teoria do caos estão trazendo 

novos conceitos para a ciência moderna. Além do mais, na era da informação 

convivemos com a sociedade e a economia do conhecimento. Isso faz com que 

as organizações focalizem a Gestão do Conhecimento e do capital intelectual 
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como seu mais importante patrimônio: os ativos intangíveis. Daí a abordagem 

voltada para a aprendizagem organizacional. 

Hoje, a Administração é considerada o principal fator de 

desenvolvimento. A sociedade moderna está centrada nas organizações bem 

geridas e a administração constitui a ferramenta básica que capacita as 

organizações a gerarem resultados e produzirem o desenvolvimento 

econômico e social. 

Segundo Gomes (2009) 

[...] desde 1970 a Teoria da Contingência aponta para a 
importância de se gerenciar as variáveis internas e externas, 
mostrando que as novas regras da administração exigem 
dinâmica, movimento, comunicação e relacionamento entre 
todos os processos institucionais. Ela explica que existe uma 
relação funcional entre a infraestrutura da organização e as 
técnicas administrativas necessárias ao desenvolvimento 
organizacional. (GOMES, 2009, p. 190) 

Para Libâneo; Oliveira e Toschi (2005) estas novas abordagens em 

administração fundamentam a concepção democrático-participativa de 

Gestão Escolar que se baseia na relação orgânica entre a direção e os 

membros de equipe, ou seja, com a participação decisória de todos os 

indivíduos, dada a importância na busca de objetivos comuns assumidos por 

todos, afinal, esta concepção defende que todos devem estar envolvidos na 

tomada de decisão. Entretanto, uma vez tomadas às decisões coletivamente, 

defende-se que cada membro da equipe assuma sua parte no trabalho, 

admitindo a coordenação e a avaliação sistemática do que foi estabelecido, 

possibilitando uma análise da estrutura e da dinâmica organizacional da 

unidade de ensino. 

Fica cada vez mais claro que as atividades administrativas e de caráter 

burocrático ocupam a maior parte do tempo dos gestores, no entanto, quando 

discutimos gestão em organização escolar é preciso relembrar que existem 

outras atividades, de cunho pedagógico, também de sua competência e ambas 

são necessárias para uma gestão eficaz e eficiente da escola. 

Alonso (2003) destaca esta necessidade de articulação do trabalho 

administrativo e pedagógico como ponto de partida para mudanças e novas 

propostas no fazer docente. 
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Compreender as tarefas administrativas a partir do trabalho 
pedagógico, de suas exigências e das novas demandas 
educacionais é condição fundamental para que se redirecione 
o fazer administrativo, de modo a facilitar a introdução das 
mudanças necessárias na prática docente e no 
desenvolvimento das propostas pedagógicas da escola. 
(ALONSO In: VIEIRA; ALMEIDA e ALONSO, 2003, p. 30) 

Fernandes e Muller (2006) ressaltam ainda o imperativo de o gestor  

compreender que o trabalho administrativo serve ao trabalho pedagógico 

dando suporte para a realização dos objetivos educacionais da escola. Para 

eles, o diretor precisa ver-se como representante de um projeto político-social 

de educação, buscando, com isso, uma gestão mais democrática, voltada às 

necessidades de sua comunidade. Além disso, o gestor escolar precisa 

conhecer a história organizacional buscando levantar valores e princípios 

educacionais que influenciarão em sua gestão.  

Acrescenta valor a esta discussão o pensamento de Lück (2010b) 

quando diz que boas escolas emergem mais facilmente de sistemas de ensino 

bem organizados e orientados, a partir de uma concepção clara sobre 

educação e sobre seu papel de gestão para promovê-la.   

A mudança exige uma nova visão criativa, participativa, ética, 

democrática e que questione o status quo; exige sair da zona de conforto 

intelectual e institucional a fim de evitar o insucesso e o não cumprimento de 

seus objetivos. 

Quando os gestores ficam satisfeitos com as condições e 
processos sociais presentes na escola, não percebem 
perspectivas para sua melhoria e não almejam promovê-las, 
estão fadados a realizar uma ação profissional medíocre e a 
promover resultados insuficientes em sua escola. (LÜCK, 
2010d, p. 136)  

 Esta estagnação da gestão escolar, por sua vez, cria dificuldades quanto 

à falta de renovação dos seus modelos de gestão que acabam por se esgotar e 

tornarem-se deficientes, com dificuldades de respostas às novas demandas, 

condenando, em uma analogia de senso comum, os modelos administrativos e 

de gestão da escola à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).  

Segundo Pestana (2003) muitos ainda, infelizmente, estão discutindo se 

a escola é uma empresa ou não. A pretexto de discussões políticas e 
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ideológicas, ignoramos a inexorabilidade das transformações em todos os 

segmentos humanos.   

“Problemas globais e complexos demandam uma visão abrangente e 

articuladora de todos os seus segmentos e ações”. (LÜCK, 2010b, p. 69) 

Boas reflexões podem gerar excelentes respostas em busca das 

mudanças necessárias na escola.  O mundo mudou e em uma velocidade 

como nunca dantes. Talvez a mais importante lição para a gestão escolar seja 

a necessidade da mudança permanente, princípio de uma organização 

aprendente, adequando-se de forma crítica às circunstâncias dos novos 

tempos. Novos moldes, novos formatos, novas propostas, novas formas de 

pensar/atuar em gestão. 

Alarcão (2008) e Senge (2005) ao falar da escola como uma 

organização aprendente e qualificante, em desenvolvimento e aprendizagem 

para si mesma e para todos os que a constituem, defendem a adoção de um 

novo posicionamento que torne a escola uma organização reflexiva, que pensa, 

facilitando processos que irão gerar conhecimento sobre si própria e, 

consequentemente, contribuir para o seu crescimento, das demais 

organizações com ela envolvidas, dos partícipes de sua comunidade, de seu 

entorno e por fim, da sociedade de maneira geral. 

Gerir uma escola reflexiva é, pois, ser capaz de mobilizar as 
pessoas para serem esses atores sociais e transformarem o 
projeto enunciado em projeto conseguido ou o projeto visão em 
projeto ação. (ALARCÃO, 2008, p. 94) 

Quando falamos de reflexão, lembramo-nos do conceito referente ao 

pensamento reflexivo de Gonsalves e Nery (2006) e compartilhamos da 

maneira como as pesquisadoras vêem o processo de reflexão dentro da 

organização escolar. 

O pensar reflexivo, ao contrário do que se acredita, não é uma 
ação espontânea, mas uma ação provocada. Provocada pelo 
outro que nos instiga a olhar detidamente para os reflexos e 
refrações das nossas ações sobre as ações dos outros e do 
nosso entorno. (GONSALVES e NERY, 2006, p. 56)  

[...] só se torna possível pensar na escola a partir do 
desenvolvimento de um processo de reflexão coletivo (que não 
seja fruto exclusivo do indivíduo em si) e participativo (que 
envolva a todos os que estão na escola) que considere: a 



84 

 

sensibilidade do sentir, do ouvir, do ver e do estar com o outro. 
(GONSALVES e NERY, 2006, p. 58) 

Este pensamento reflexivo deve ser capaz de mudar a maneira como 

nós, educadores, encaramos a educação, substituindo a visão mais romântica 

por outra mais realista, objetiva e que nos indique com segurança, caminhos a 

seguir e formas de superar os desafios. (QUELUZ e ALONSO, 2003). Caso 

contrário, poderemos ficar na falsa impressão já bem conhecida dos gestores 

escolares: Quanto mais as coisas mudam, mais permanecem como estão! 

Este contexto favorece a aproximação da gestão e da inovação, afinal, a 

inovação tem a ver com fazer as coisas acontecerem, com a coragem de 

quebrar padrões, de questionar, de desaprender o que julgávamos já conhecer.  

Para Glater (1992) a gestão é o meio de inovação e mudanças nas 

escolas e segundo Adair (2010, p. 22) “administrar as inovações torna-se um 

desafio cada vez maior à administração e especialmente à alta administração e 

uma pedra de toque de sua competência”. 

Pela relevância do tema para nosso estudo, no próximo capítulo, 

aprofundaremos o tema da inovação procurando apontar suas correlações com 

uma Gestão Escolar atual, compromissada com a mudança e acompanhando a 

evolução científica e tecnológica, sem se descuidar da expectativa de melhoria 

pessoal e profissional dos envolvidos na organização escolar, afinal, nenhuma 

escola poderá ser melhor do que as pessoas que a fazem. 

Vale ainda, o sábio conselho de Garcia (2001) 

Em qualquer hipótese, antes de seguir adiante, gostaria de 
alertar que a “inovação” não é a palavra mágica que resolve 
todos os problemas educativos de uma sociedade. Ela traz 
consigo uma expectativa favorável, de melhoria que se quer 
produzir para beneficiar os envolvidos com a educação. 
(GARCIA, 2001, p. 63)   
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III- GESTÃO DA INOVAÇÃO E INOVAÇÃO 
EDUCATIVA 

Ao longo dos estudos acerca da TGA e de sua influência sobre as 

concepções teóricas em Gestão Escolar, percebemos a formação de dois 

grupos distintos que compõem o universo escolar: os que insistem em “isolar” a 

escola do restante do mundo do conhecimento não pertencente à educação e 

os que já percebem a necessidade de a escola estar atenta aos movimentos da 

sociedade contemporânea (da informação e do conhecimento) e seus impactos 

no dia a dia escolar. 

De acordo com Canário (2006), os estudos que vêm sendo realizado 

sobre a Gestão Escolar, promoveram a formação de dois grandes grupos: o 

primeiro pretende administrar a escola (principalmente a pública) sem utilizar-

se das teorias da administração, crendo que esta é uma atividade específica e 

devendo, portanto, ter suas próprias teorias; o segundo defende a ideia de que, 

apesar de suas peculiaridades, a Gestão Escolar está inserida no contexto da 

administração geral, já que a escola é uma organização como outra qualquer 

da sociedade, impossibilitando desta forma, a existência de uma administração 

escolar distante da administração em geral. 

Ao refletirmos a realidade da escola diante do complexo cenário 

apresentado, é preciso ratificar a visão já discutida no primeiro capítulo deste 

estudo da educação como uma função própria da vida social. Como 

organização social, a escola sofre influência do meio, mas, também o 

influencia, num processo dinâmico de interações e de constantes mutações. O 

modelo de homem: cidadão, trabalhador e profissional, em grande parte é 

projetado de acordo com o planejamento (ou falta deste) das políticas de 

educação nacional. 

De acordo com Teixeira (1999) como função social, como o próprio 

nome sugere, a educação decorre da vida societal, em comunidade; é por este 

motivo que temos língua, religião, hábitos culturais característicos, classe social 

e uma família. Todas essas são instituições educativas, que perpetuam traços 

fundamentais de nossa cultura e a escola, neste contexto, assume papel 
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central na formação humana, envolvendo o destino das pessoas a partir de 

seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

O mesmo autor afirma que, pelo menos até o século XVIII, a escola 

destinava-se a “manter e a desenvolver a cultura intelectual e artística [...], para 

tanto preparando um pequeno grupo de especialistas do saber e das profissões 

de base científica e técnica” (TEIXEIRA, 1999, p. 311). Aquela escola não 

objetivava a formação do cidadão, do trabalhador, nem muito menos a 

formação do seu caráter, mas sim a formação intelectual e profissional 

(profissões sacerdotais, liberais e o magistério superior), enfim, buscava 

distinguir a cultura geral da cultura intelectual, especializada. 

Com esse entendimento, é fácil visualizar a iminente formação da 

ciência que, por causa da aplicação ao cotidiano, revolucionou a vida do 

homem. Assim, a escola percebeu que estava sob sua responsabilidade 

ensinar de uma maneira mais generalizada, tornando o homem apto para a 

vida e para o trabalho com adequação ou integração aos novos níveis que a 

sociedade poderia vir a atingir. 

A educação tem o seu papel compreendido via uma perspectiva macro 

da formação do ser humano; é por meio dela que forma-se o senso crítico, o 

desafio de pensar e fomentar direitos; toda essa atividade deve estar ligada a 

motivação do homem em sua busca de auto realização, renovando nele, a 

possibilidade de ser cada vez mais pleno e realizado. (CHIAVENATO, 2010).  

Assim, é esperada da escola, a criação de ambientes educacionais que 

contribuam para o desenvolvimento integral do sujeito em busca de uma 

cidadania plena. Neste novo espaço não se permite mais informações prontas, 

mas sim o desenvolvimento de capacidades e competências com fins a 

possibilitar o caminhar de seus partícipes por novos desafios, por eles mesmos 

construídos, a partir dos interesses coletivos que envolvam a escola e seus 

colaboradores, a família e a sociedade em geral. 

Quando pensamos em organização escolar, Carbonell (2002, p. 23) 

retrata três movimentos na concepção educativa: o primeiro supunha “fazer o 

mesmo, porém mais”; o segundo, “fazer o mesmo, porém melhor”, e o terceiro, 

“reestruturar e redesenhar o sistema educativo”. Estamos lentamente (e 
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tardiamente) saindo de um paradigma quantitativo relativo às mudanças, para 

um modelo mais significativo e que realmente altere as bases necessárias para 

a promoção da inovação. 

Diversos teóricos apontam para esta “crise” na atual situação da 

educação, entre eles, citamos Canário, 2006; Colombo et al, 2004 e o próprio 

Carbonell, 2002. 

Segundo Carbonell (2002), a crise sempre existiu nas escolas; o autor 

espanhol, com estudos reconhecidos internacionalmente na área de Educação, 

justifica esta afirmação explicando que esta crise já foi tão acentuada e que, 

por diversas vezes, por meio das mais diversas perspectivas e abordagens, 

prognosticou-se o fim dessas instituições.  

Comparando-se com a Igreja, o Estado, algumas instituições militares e 

outras instituições menos complexas (do ponto de vista conceitual), a escola 

supera, ao longo dos tempos, essas degradantes profecias, afinal, é uma 

instituição naturalmente forte, essencial a qualquer nação.  

Um rápido estudo da educação no século XX e não será difícil encontrar 

movimentos inovadores com o objetivo de superar as dificuldades da educação 

existente. De maneira especial, os países latino-americanos, assim como os 

que emergiram em meados do século XX, a fim de concluir o processo de 

descolonização, investiram no campo da educação, conscientes de que esse 

era o caminho para diminuir a desvantagem em relação às demais nações.  

É importante frisar que a crise educacional não começa e termina na 

escola. Se o fenômeno fosse entendido dessa maneira, o papel que a 

educação desenvolve no contexto político de uma sociedade estaria fadado ao 

fracasso. (GARCIA, 1987). 

De qualquer forma, Carbonell (2002) incita que não é olhando para trás, 

mesmo que seja em direção à escola, que se encontrará uma provisão do 

futuro ou mesmo os apontamentos necessários para a superação da crise; o 

passado é importante para apresentar as origens e percebê-las em operação, 

no entanto, não deve direcionar o atual pensamento, pois o que está em jogo é 

a mudança. 
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É evidente que algo mudou na escola, no entanto, pouco se for falar de 

conteúdos e de práticas escolares; Carbonell (2002, p. 16) ao analisar escolas 

de diferentes países, justifica essa afirmativa explicando que as “mudanças, em 

geral, foram mais epidérmicas que reais”, detectando-se claramente sintomas 

de modernidade; no entanto, isso não indica que foram desencadeadas 

mudanças. O uso da tecnologia, na sua função de transmissão ou exposição 

do conhecimento é um exemplo – nesse caso, a única coisa que muda é a 

metodologia. A tecnologia se trata apenas de um habilitador. 

Um dos pressupostos da educação é acreditar que as situações dentro 

de um sistema podem mudar. Entende-se que este tipo de mudança não se dá 

de uma vez; para que ela ocorra, é necessário o engajamento de todos os 

partícipes da organização escolar, como bem coloca Brito (2008): 

[...] antes acreditava-se na capacidade transformadora das 
reformas educativas concebidas e conduzidas de forma 
centralizada pelas administrações. Hoje, no entanto, a ênfase 
recai na apropriação e criação pelos próprios atores 
educativos, em condições apropriadas, do processo de 
mudança, colocando-se, principalmente na sua vontade e 
capacidade reflexiva – e na própria escola, a chave do sucesso 
destas mudanças. (BRITO, 2008, p. 10) 

Esta complexidade pode ser tipificada nos mais diversos desafios que as 

escolas enfrentam, relacionados ao pensamento, comunicação e aprendizado, 

implementando mecanismos alternativos de flexibilização, que estão, sempre, 

promovendo transformações.  

De acordo com Santos (2008) 

[...] o século que se inicia vai exigir uma nova escola, 
organizada e gerida em bases totalmente diferentes, com mais 
dinamismo e criatividade para ser capaz de interpretar as 
solicitações de cada momento e criar condições mais propícias 
para um trabalho escolar mais eficaz. (SANTOS, 2008, p. 35) 

Dessa forma, é preciso que a escola entenda que está participando de 

um novo ambiente, global, interdependente, tecnológico e veloz e para tanto, 

precisa se preparar, tornar-se competente para implementar o que o novo 

contexto exige.  

Cabe ao educador/gestor cumprir o desafio de introduzir estas inovações 

na vida da escola, com o devido cuidado em preservar sua missão, seus 
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valores, seu caráter. Uma escola atual não precisa abrir mão de sua 

identidade, de sua vocação institucional. 

 Percebe-se então que, no atual contexto brasileiro, a inovação tem boas 

condições de plena atuação, no entanto, o egoísmo e o apego ao que é 

habitual, familiar e seguro, são paradigmas que forçam a estagnação, conforme 

Garcia (2001). Por isso, os agentes inovadores7 estão sob constante 

renovação, a fim de promover estrategicamente os benefícios da inovação 

social e educacional. 

De acordo com Lück (2010a) os processos de resistência a mudança 

constitui-se em uma expressão comum em qualquer contexto social. A autora 

destaca também três pilares fundamentais para a promoção da mudança na 

escola: a competência, a determinação e a perseverança. 

É preciso refletir ainda, até que ponto as resistências às mudanças não 

decorrem da falta de conhecimento e de preparo para a mudança como uma 

forma de amenizar suas dúvidas ou inseguranças. Vale sempre a premissa que 

a mudança começa nas pessoas. 

 O grande segredo talvez esteja na própria inovação, em um bom projeto 

inovador, que segundo Moran (In: MORAN; MASETTO e BEHRENS, 2000, p. 

28) “facilita as mudanças organizacionais e pessoais, estimula a criatividade e 

como resultado, propicia maiores transformações”. 

Ao aprofundar a discussão das funções gerenciais relacionadas ao 

conceito de inovação, temos que compreender o conceito de Gestão da 

Inovação, e para tanto, reportamo-nos novamente à Carbonell (2002) que o 

entende, a partir da consolidação do processo de globalização.  

Adiante, será necessário abordar o tema da inovação pedagógica. O 

interesse por esta discussão se faz crescente, por causa das propostas de 

mudança projetadas pela reforma educativa a partir da academia e direcionada 

para todos os níveis do sistema de ensino brasileiro.  

 

                                                
7
 Segundo Hargreaves (2004), os agentes da inovação são múltiplos: um indivíduo, uma equipe ou um 

grupo social. Aplicando este conceito ao ambiente escolar, destacam-se como agentes inovadores: o 
professor, o pesquisador, o técnico, o aluno, a autoridade, as instituições escolares, o Estado. 
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Gestão da Inovação 

A maior parte dos estudos sobre inovação indica a ideia do “novo”, 

reconhecendo-a como um aspecto primário da sua definição. A ideia de 

inovação, no entanto, não está necessariamente atrelada a algo original; 

Carbonell (2002) é um dos autores que entende a inovação como “experiências 

pessoais que adquirem um significado particular na prática” (CARBONELL, 

2002, p. 21), atendendo, portanto, aos interesses coletivos bem como 

individuais.  

Para aprofundar os conceitos acerca da Gestão da Inovação, faz-se 

necessário elencarmos algumas abordagens retiradas dos principais estudos 

na área de Administração. Sabedores de que estes estudos se dirigiram às 

organizações empresariais, há que se buscar neles não a sua aplicabilidade 

acrítica às instituições de ensino ao convergir estes estudos para a Inovação 

Educativa, mas características que revelem princípios de administração em 

geral, aqui entendido, como todo tipo de organização, não somente as 

empresariais. 

 Para tanto, apresentaremos alguns conceitos acerca da Gestão da 

Inovação a partir de pesquisadores internacionais renomados no tema, entre 

eles: Clayton Christensen (2007) professor de gestão de negócios da Robert 

and Jane Cizik da Harvard Business School autor de vários livros, dentre eles 

os famosos “Dilema da inovação” e “O crescimento pela inovação”. Dos 

autores internacionais, usaremos ainda Judy Estrin (2010), Tidd; Bessant e 

Pavitt (2008). 

Dos autores e estudiosos nacionais, foi muito prazeroso conseguir juntar 

as principais pesquisas e estudos do tema na revisão bibliográfica. 

Destacamos: Marly Monteiro de Carvalho (2009) e José Cláudio Cyrineu Terra 

(2007) professores da USP – Universidade de São Paulo, Deise Bautzer 

(2009), e ainda, Eliza Coral, André Ogliari e Aline Abreu (2009), ambos 

pesquisadores da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, em 

Florianópolis, SC.  
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As pesquisas são atuais e algumas inclusive, em fase de lançamento no 

meio literato, o que traz uma grande relevância para este estudo. Nunca é 

demais relembrar que as produções pesquisadas são direcionadas para 

organizações empresariais em geral, o que exige ainda mais cuidado no 

sentido de evitar a transposição acrítica sem a devida preocupação para com 

as especificidades do meio educacional. 

Convém ainda reafirmar que praticamente, em nenhum dos escritos 

encontramos uma abordagem específica para a área educacional, o que 

aumenta a responsabilidade desta pesquisa que se propõem a ultrapassar a 

área da administração empresarial e trazer para o meio educacional propostas 

efetivas a partir das teorias da Gestão da Inovação. 

Já defendemos neste estudo a idéia de que inovação está relacionada 

ao ato ou efeito de inovar; o ato de tornar novo, renovar, introduzir novidade ou 

ainda, fazer mudanças em algo já estabelecido.  

Se trabalharmos com a etimologia das palavras, “inovar” deriva do latim 

“in+novare” que significa “fazer novo”, renovar ou alterar. 

Todos estes conceitos ratificam a ideia de que inovar significa fazer o 

novo, diferenciar, surpreender a partir da criação de novas coisas ou ainda, do 

rearranjar coisas antigas de uma nova forma. Fato é que, em todo o processo 

inovativo, há imbricado um processo de mudança buscando a melhoria de 

processos e resultados assim como o desenvolvimento pessoal dos seus 

partícipes. 

Para Carvalho (2007), inovar é criar um saber próprio e Sakar (2007) 

complementa esta ideia quando diz que a “inovação envolve dois elementos 

fundamentais: a criatividade e ideias novas. Mas além de ter ideias, é 

necessário que estas sejam implementadas e tenham o seu impacto”. (SAKAR 

In: TERRA, 2007, p. 29). 

O percurso histórico da inovação teve seu início na chamada Teoria da 

Inovação com o professor da Universidade de Harvard, o austríaco Joseph 

Alois Schumpeter (economista, ex-ministro das finanças do governo da Áustria, 

considerado um gênio e pai dos estudos sobre inovação). 
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Schumpeter, em uma visão simples, argumenta que o uso da inovação 

tecnológica pelos gestores por meio de um novo produto e/ou serviço ou ainda 

em um novo processo para produzi-lo, tem como objetivo a obtenção de uma 

vantagem estratégica. Trata-se então, a inovação, a partir de aspectos 

técnicos, mercadológicos e organizacionais.   

Schumpeter propõe em sua teoria, cinco tipos de inovação: 

1. Inovação como a introdução de um novo bem com o qual 
os consumidores não estão familiarizados; 

2. Inovação como a introdução de um novo método de 
produção; 

3. Inovação como a abertura de um novo mercado, no qual a 
área de uma empresa ainda não tenha penetrado; 

4. Inovação como a conquista de uma nova fonte de matéria-
prima ou de bens parcialmente manufaturados, 
independentemente se esse bem já existe ou não. 

5. Inovação como o aparecimento de uma nova estrutura de 
organização em um setor. 
(BAUTZER, 2009, p. 2-8) 

Em uma analogia simplificada, a inovação (a partir da ótica empresarial) 

decorre de um projeto corporativo, traduzido em estratégias e operações que 

sempre visem a algo novo que agregue valor social ou riqueza. 

Bautzer (2009) alerta para o fato de que simplesmente a introdução de 

uma novidade não caracteriza uma inovação. É preciso que tal inovação seja 

percebida – aceita/reconhecida – pelos usuários dos produtos e/ou serviços 

produzidos. Aqui se encontra, segundo a autora, a principal diferença entre 

invenções e inovações. 

Tidd; Bessant e Pavitt (2008) em seus estudos “Gestão da Inovação” 

agregam valor a esta discussão apresentando os 4 “Ps” da inovação e 

apontando as possibilidades de inovação dentro das organizações. São elas: 

-Inovação de produto – mudanças nas coisas 
(produtos/serviços) que uma empresa oferece; 

-Inovação de processo – mudanças na forma em que os 
produtos/serviços são criados e entregues; 

-Inovação de posição – mudanças no contexto em que 
produtos/serviços são introduzidos; 

-Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais 
subjacentes que orientam o que a empresa faz. 

(TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008, p. 30) 
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Outra pesquisadora, Beatriz Duarte (2007) traz uma visão de inovação 

que converge com os paradigmas vigentes em Gestão (Novas Abordagens da 

TGA). Ela propõe inovação como combinação de uma “proposta que seja 

desejável pelas pessoas, viável como negócio e tecnologicamente possível”. 

(DUARTE In: TERRA, 2007, p. 178). 

As organizações em si, podem inovar em várias dimensões: agregar 

serviços, relacionamentos com usuários, consumidores e comunidade, 

processos, sistemas e outros, no entanto, mais importante que gerar resultados 

é criar uma cultura favorável à melhoria contínua e à inovação e que esta seja 

compreendida como responsabilidade de todos. A interiorização coletiva deste 

compromisso é vista por muitos pesquisadores como uma forma eficaz de 

sedimentar a cultura organizacional inovadora. 

É preciso lembrar, conforme Lück (2010a) que a realidade social não 

preexiste, ela é socialmente construída cotidianamente pela ação coletiva, a 

partir das intenções e propósitos que a orientam. 

Gomes (2009) também relaciona a mudança à incorporação de uma 

nova cultura: 

[...] em algumas organizações que estão dando certo, a 
implementação de mudanças está sempre acompanhada da 
aprendizagem institucional e humana, difundindo-se 
conhecimentos e valores. Uma nova mentalidade é instituída 
na cultura corporativa. A mudança requer novos conhecimentos 
e nova cultura (crenças e valores). (GOMES, 2009, p. 16) 

Este raciocínio permite-nos inferir que inovar não é simplesmente uma 

iniciativa, mas sim um hábito a ser desenvolvido. Não seria inoportuno afirmar 

que a inovação não é opcional, pelo contrário, pode ser considerado um fator 

indispensável ao papel que desempenharemos na economia global do século 

XXI.  

Estrin (2010) defende a teoria de que o fluxo constante de ideias 

inovadoras será decisivo enquanto vantagem competitiva neste novo século e 

coloca um peso maior na responsabilidade pessoal quando diz que a inovação 

se principia com a nossa capacidade de mudar. Para tanto, é preciso romper o 

status quo que cria nossa própria zona de conforto, ultrapassar as muralhas da 
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mentalidade provinciana que nos cerca, buscar novos limites e até se 

necessário, desaprender o que nos prejudica de inovar. 

Sob a ótica empresarial, inovação representa hoje para as organizações, 

o que a qualidade total (métodos + ferramentas) representava duas décadas 

atrás. É a condição sine qua non para permanecer atuando. Podemos afirmar 

que em muitos setores, já não basta a eficiência, é preciso descobrir 

sistematicamente, novas fontes de geração de valor. Segundo Nobrega e Lima 

(2010), inovar é isto. 

A realidade da mudança como característica presente nas organizações 

atuais, também é apresentada nos estudos de Bauer (1999)  

[...] diante da instável realidade atual, a teoria proveniente das 
organizações nos põe diante de uma profunda quebra de 
paradigma: precisamos passar a assumir a ideia de que só é 
capaz de sobreviver uma empresa também instável. Temos 
que legitimar a mudança como realidade única.  (BAUER, 
1999, p. 168) 

E é nessa mudança que nos reinventamos. É bem verdade que as 

benesses da inovação não se limitam às organizações. Os processos 

verdadeiramente inovativos podem ser percebidos em pessoas, grupos, 

organizações, países e regiões e a uma velocidade como nunca dantes vista. 

O futuro se desenha a cada instante, e não agir significa ficar para trás. 

Vale aqui a premissa de Lao Tsé8  “Aprenda a ver as coisas de trás para 

diante, de dentro para fora e de cabeça para baixo”. 

Aos gestores do século XXI, preocupados com a real necessidade de se 

reinventar a cada dia, compete à responsabilidade de defender o espaço da 

inovação nas organizações, potencializando desenvolvimento para si, para 

suas organizações, e, sobretudo, para a sociedade.  

O que se confirma na prática é que no meio administrativo, a inovação é 

uma procura ativa de novas oportunidades e maneiras novas e melhores de 

fazer as coisas e mais do que uma palavra da moda, ela precisa estar 

profundamente enraizada na estrutura de uma organização. 

                                                
8
 Citado por Rui Santo no artigo Ideação – Técnicas de Produção de Ideias, disponível eletronicamente no 

endereço http://www.proinova.com.br/admin/biblioteca_upload/Ideacao.pdf e acessado em 24 de 
Novembro de 2010 

http://www.proinova.com.br/admin/biblioteca_upload/Ideacao.pdf
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De acordo com Bezerra (2011) inovação tem a ver com a luta por 

diferenciação sob a perspectiva das organizações. De caráter prático, apenas 

falar de inovação não a faz acontecer. A porta para inovação é a mesma da 

ciência: a dúvida, o questionamento e toda tentativa de inovação é apenas uma 

hipótese, pois em processos de inovação não há garantias. As inovações 

nunca são absolutas, são hipóteses dependentes de um contexto, de um 

momento e de novos experimentos. 

Uma organização inovadora é uma organização dinâmica, que possui 

um norte, mas que é flexível quanto ao caminho para alcançá-lo. É uma 

organização fluída, que se adapta rapidamente a uma nova situação. Uma 

cultura organizacional orientada para a inovação pode determinar o alcance de 

seus maiores e mais difíceis objetivos organizacionais. 

De qualquer forma, toda inovação tem a finalidade de suscitar algum tipo 

de mudança nas pessoas e nas organizações; nesse sentido, é necessário um 

olhar atento por parte da Gestão Educacional e Escolar sobre a dinâmica do 

sistema educacional e da escola para que as propostas sugeridas promovam 

não somente a mudança inovativa como também a eficaz continuidade da 

organização. (CARBONELL, 2002; CHIAVENATO, 2010). 

A busca pela inovação na contemporaneidade é consenso de todos: da 

universidade, ao governo, ao mercado, terceiro setor e outros. Não falamos 

mais de uma hipótese, mas de uma realidade que diferencia e causa impacto 

em resultados. Embora seja senso comum tal relevância, pouco se investe, e 

as organizações insistem em manter seu foco no curto prazo a fim de lhe 

garantir seu dia a dia, sem pensar no futuro.  

Entretanto, mais do que nunca, o futuro das organizações (e porque não, 

sua sobrevivência) aqui, especialmente da escola, dependerá de sua 

capacidade inovadora.  

Criar um contexto social que mobilize a todos em direção à inovação, é o 

grande desafio! 

 

 



96 

 

Inovação Educativa 

A pesquisa e a revisão bibliográfica realizadas até aqui apontam para o 

fato de que o mundo está pronto para um enorme salto no índice de inovação, 

em virtude do maior compartilhamento de informações e das possibilidades de 

colaboração oferecidas pelas novas tecnologias da informação, em especial a 

Internet. 

Em um mundo globalizado e que se apresenta permeado de redes, 

vivemos cada vez mais conectados, temos mais e mais acesso à informação e 

há um grande palco tecnológico que nos favorece criar e trocar informações e 

conhecimentos por meio de plataformas portáteis e acessíveis à população, em 

um mundo cada vez mais marcado pelas redes informacionais. 

A tecnologia derrubou o conceito de espaço e tempo e principalmente, 

tem dado enorme velocidade ao processo de mudança.  

Gomes (2009) ao falar da globalização e das tecnologias que nos 

permeia, ressalta a idéia de que 

[...] esse fenômeno é uma verdadeira mola de transformação 
no âmbito organizacional, cultural, tecnológico, nos modelos de 
gestão e nos padrões de vida. A globalização da economia e 
dos hábitos do dia a dia, a popularização da cultura da 
excelência, reduções e ajustes de estruturas organizacionais, 
informatização, automação, interconectividade entre outros 
fenômenos, são diferentes impulsionadores da mudança. 
(GOMES, 2009, p. 26) 

Propor a inserção deste tema na área de Educação é abrir caminho para 

discussão de um grande desafio. Dentre as inovações mais significativas, 

podemos considerar que não há inovação mais importante para o mundo atual 

e futuro do que propiciar o desenvolvimento das mentes dos jovens - a nova 

geração de inovadores. 

Mas infelizmente, o cenário atual da educação é outro... o aprendiz que 

chega a escola com toda a sua coragem de arriscar e explorar, de descobrir o 

mundo, encontra um ambiente carregado de tensão suficiente para fazê-lo 

reduzir para sempre, tal aventura. Nossas escolas ainda são um ambiente 

inóspito aos indivíduos criativos e inovadores, sob a bandeira (velada) de que é 

preciso “resguardar” o status quo. “Aprender a Aprender” pressupõe saber 
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fazer relações, estabelecer conexões, o que infelizmente nossas escolas ainda 

não nos ensinam. 

Mas a sociedade não virou as costas para esta realidade. Segundo 

Gomes (2009)  

A escola já está sendo cobrada por assegurar um processo 
educativo coerente com o mundo em mudanças. Deverá 
assumir a responsabilidade por alavancar a base da 
transformação na administração pedagógica, na administração 
e, sem dúvida, na gestão de seus recursos humanos, 
trabalhadores do conhecimento dentro e fora das formais salas 
de aula de qualquer tipo de organização. (GOMES, 2009, p. 6) 

O futuro de nossa economia, nosso tecido social e a capacidade de 

concretizar nossas metas dependerão e muito, da qualidade com que 

prepararmos as futuras gerações para o ambiente de trabalho do século XXI. E 

aqui vale a ressalva de que o ambiente de trabalho deste século requer muito 

mais que pessoas capazes de traduzir e aplicar o conhecimento que há entre e 

além das disciplinas. Estrin (2010) esboça este novo cenário: 

Não é mais suficiente nos concentrarmos apenas em formar 
“trabalhadores do conhecimento”, termo cunhado por Peter 
Drucker em 1959 em referência a pessoas que trabalham 
primordialmente com informações ou que desenvolvem e usam 
o conhecimento no ambiente de trabalho. Em um mundo em 
que a informação e a tecnologia permeiam todos os aspectos 
de nossas vidas, todos os trabalhadores são, em essência, 
trabalhadores do conhecimento, e não é mais possível impedir 
que seus empregos sejam exportados para outros países. 
Precisamos formar uma força de trabalho composta de 
inovadores, os quais serão empregados na criação de novos 
mercados, produtos e serviços, bem como em funções que 
requeiram um toque humano. (ESTRIN, 2010, p. 196) 

Importa ainda, destacar o impacto do contexto cultural na formação 

desta nova geração.  

O ensino não começa nem termina na sala de aula. As atitudes 
dos jovens são profundamente influenciadas pela cultura em 
geral. E na cultura, de igual modo, estão em jogo forças 
contrárias ao desenvolvimento de novas gerações de 
inovadores. (ESTRIN, 2010, p. 217). 

E na “louca e insana” vida moderna do século XXI, as atividades das 

famílias e de nossos estudantes estão de tal forma programada que, não há 

espaços para possibilidades. Nossos jovens, em sua maioria, perderam grande 

parte de sua capacidade de explorar e experimentar a realidade. Não 
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conseguem pensar de forma imaginativa e não convencional, não foram 

“treinados” a pensar além da bolinha do gabarito de provas, de simulados e 

vestibulares com questões de múltipla escolha, infeliz realidade do/no meio 

educacional brasileiro. 

A nova geração não quer batalhar para chegar ao topo, querem 

simplesmente estar lá. Paciência é uma palavra riscada do dicionário deste 

grupo. O investimento no capital paciente9 nos dias atuais é inexistente para 

organizações, líderes e liderados. 

A Internet gerou vários impactos positivos sobre nossas vidas, mas a 

facilidade de ter à mão informações “just in-time10” é um fator que acelera ainda 

mais a ênfase na satisfação instantânea – não apenas no âmbito empresarial, 

mas em todas as áreas da vida, de maneira especial, para a geração jovem 

contemporânea.  

Em vez de termos crianças/alunos que saibam refletir sobre problemas, 

e agir reflexivamente na busca de soluções inovadoras, hoje, para estes, é 

mais prático a utilização de ferramentas de buscas na internet como o Google 

para encontrar as respostas desejadas, sem muito ou quase nada de esforço. 

E o pior, se contentam, se satisfazem com as respostas encontradas, sem 

criticá-las.  

Em sala de aula, é um desafio até mesmo para os professores mais 

experientes conseguir prender a atenção dos estudantes e, a paciência, na 

verdade, torna-se cada vez mais necessária ao professor moderno. Como 

gestor educacional e professor, atesto a afirmação a partir de minha própria 

experiência vivida especialmente na Educação Básica durante as últimas duas 

décadas. 

Do outro lado da moeda, o institucional, vivemos um início de século 

onde o foco está na educação. Discursos enfocam questões pontuais como a 

aprendizagem e o ensino, formação continuada de professores, erradicação do 

analfabetismo e tantos outros temas pertinentes à educação, mas a prática nos 

                                                
9
 Termo cunhado pela pesquisadora ESTRIN (2010) como sendo a persistência necessária para superar 

obstáculos técnicos e defender ideias novas e audaciosas diante da incredulidade de outras pessoas. 
Compõem juntamente com o questionamento, disposição ao risco, abertura e confiança os ingredientes 
básicos para uma inovação sustentável, segundo a autora. 
10 Termo muito utilizado em administração que representa ações no tempo justo 
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aprisiona a números, e por vezes, deparamo-nos com situações específicas 

que demonstram que é mais importante aumentar as notas das provas de uma 

série, ou a aprovação automática para outra série ou quem sabe ainda, a 

aceleração de estudos de um segmento para o cumprimento de metas ou a 

completude de estatísticas de institutos que apresentam índices de 

desenvolvimento, do que preparar nossos filhos para viver no futuro. 

Estrin (2010) retrata com muita propriedade esta preocupação: 

Estamos tão preocupados em administrar testes padronizados 
que nos esquecemos de que a nota de uma prova nem sempre 
se correlaciona com a avaliação e aprendizagem real. Não 
estamos fazendo os investimentos certos para desenvolvermos 
novos currículos e refinarmos os estilos de ensino. (ESTRIN, 
2010, p. 194) 

A autora finaliza esta discussão sinalizando para a necessidade de 

remodelar nosso sistema educacional, desta vez, mudando o que e como 

ensinamos a partir de princípios inovativos. “Nossos currículos e estilos de 

ensino precisam ser modernizados, e podemos obter orientação nos valendo 

dos princípios fundamentais da inovação”.  (ESTRIN, 2010, p. 194). 

Faz-se necessário o registro que essa não é uma responsabilidade 

apenas do sistema educacional (em que pese o tamanho de sua 

responsabilidade), mas também dos pais, dos meios de comunicação 

formadores de opinião, dos dirigentes e de todo e qualquer indivíduo que 

influencie a cultura em que vivemos. 

É necessário um verdadeiro chamado à ação – a fim de sermos 

protagonistas nessa imensa transformação global necessária, e não meros 

espectadores. A inovação é impulsionada pela necessidade, e o que estamos 

enfrentando no momento enquanto nação e cidadãos do mundo é a 

necessidade de tomar uma medida assertiva e a favor da mudança. 

Precisaremos (ou seria precisamos?), por exemplo, de talentos 

pensantes que consigam combater as mudanças climáticas, lutar contra o 

câncer e outras doenças, que aprimorem e descubram novas formas de 

energia e tantas outras nobres missões. É necessário para nossos dias, formar 

um novo time de heróis culturais. 
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Estrin (2010) afirma que necessitamos de alunos firmemente arraigados 

aos princípios, mas também de gerações de inovadores que descubram sua 

paixão ao serem expostos a um amplo espectro da criatividade humana e de 

conhecimento na escola. Segundo a autora, não seremos pioneiros no futuro 

produzindo uma nação de robôs.  

“Não há nada equiparável a investir em educação,” diz Romer11. Este 

sim é o investimento duradouro no futuro das nações. 

Retomando o tema acerca das teorias da Gestão da Inovação, podemos 

questionar: Elas são realmente aplicáveis à educação? Os modelos, as 

estruturas e os métodos educacionais atuais são adequados para os desafios 

contemporâneos? Que tipos de desdobramento podem constituir ameaças às 

instituições educacionais? Qual o sinal de que o jogo está mudando? Como 

responder a estas mudanças? Pode a inovação ser um remédio às mazelas de 

nosso sistema de ensino público, por exemplo? Em que as teorias da inovação 

podem impactar sobre o futuro da educação?  

Alguns “pseudo-educadores” podem até defender que a inovação é 

antitética da educação, no entanto, práticas atuais têm demonstrado que 

movimentos inovativos podem sim, fazer parte do dia a dia da educação.  

Podemos exemplificar a afirmativa acima descrevendo alguns 

movimentos que confirmam a presença das ondas de inovação na educação: o 

ensino à distância via internet, que criou oportunidades para milhares de 

estudantes que antes não podiam pagar um curso universitário (e-learning); 

universidades corporativas que dinamizaram a capacidade das pessoas de 

resolverem problemas específicos “on the job” (Petrobrás, IBM, GE e outras); o 

crescimento sustentável de escolas superiores comunitárias no oferecimento 

de qualificação profissional acessível à população de baixa renda e ainda, os 

programas de treinamento gerencial de grandes corporações.  

Os movimentos educativos inovadores aqui são traduzidos pela 

simplicidade, conveniência e menores custos que estão permitindo que mais 

pessoas consumam mais educação e porque não, com mais qualidade.  

                                                
11

 Economista Paul Romer entrevistado por ESTRIN (2010, p. 193) 
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A inovação dentro do ambiente escolar é uma realidade que potencializa 

as práticas oferecidas, portanto, envolvem os serviços administrativos, 

educacionais e operacionais, sendo a aplicação em um, critério para a 

mudança em outro, ou seja, há uma interdependência entre as diversas de 

atividades que a escola desempenha. Para que um seja perfeitamente 

oferecido, certamente dependerá da oferta do outro. (DRUCKER, 2002). 

Essa afirmativa de Drucker é uma abordagem bem conhecida pela 

Ciência da Administração e diversos teóricos trabalham este conceito a partir 

do entendimento da empresa sistêmica. A escola, enquanto organização e, 

seja ela pública ou privada, respeitadas suas peculiaridades e especificidades, 

pode fazer o uso deste princípio.  

Já defendemos aqui neste estudo esta ideia - a necessidade de 

olharmos para a educação sob o prisma organizacional, se quisermos dar 

coerência aos estudos e aplicação de teorias de inovação ao meio educacional. 

É preciso ainda entender em que contexto o termo “inovação” será 

utilizado na inovação educativa, afinal, coloquialmente palavras como 

“mudança”, “reforma” e “modernização” já vimos que são frequentemente 

atribuídas a significados semelhantes à inovação educativa. 

Carbonell (2002) falando em inovação educativa questiona 

enfaticamente o erro relativo à semelhança de termos, propondo que, se os 

termos são utilizados como sinônimos nalguma aplicação empresarial, na 

escola não é. O autor utiliza um conceito bastante compreensível de inovação 

educativa entendendo-a como “um conjunto de intervenções, decisões e 

processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de 

modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas 

pedagógicas” (CARBONELL, 2002, p. 19). 

 Com esse entendimento aceita-se que a inovação aponta para a 

mudança e para a melhoria, no entanto, tem nelas princípios que não são 

diretamente proporcionais, afinal, nem toda mudança implica melhoria, apesar 

de toda melhoria depender de uma mudança causativa.  

Podemos exemplificar esta premissa, a título ilustrativo uma vez que o 

ensino à distância não constitui o foco deste estudo, a partir de uma breve 
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análise da introdução do e-learning baseado nos estudos de Christensen; 

Anthony e Roth (2007).  

O ensino à distância, sob esta ótica, se constitui numa proposta 

inovadora, com o composto da tecnologia, no entanto, mesmo princípio (nada 

inovador): usar a internet para sustentar o modelo de educação vigente, para 

um público-alvo que já estava consumindo educação de muitas fontes simples 

e baratas como livros, televisão e a própria internet. Acompanhem: 

[...] e-learning [...] a expressão no sentido da tecnologia e dos 

serviços acadêmicos disponibilizados para uso de 

computadores e da Internet para facilitar a educação. O e-

learning é a última encarnação de uma inovação surgida há 

mais de cem anos – a educação à distância. A origem da 

educação à distância remonta à “mãe do estudo por 

correspondência americano”, Anna Eliot Ticknor. Em 1893, 

Ticknor criou em Boston a Sociedade para fomentar o Estudo 

em Casa, que oferecia correspondência mensal com guias de 

leitura e testes. Com o tempo, as pessoas adaptaram-se à 

inovação, assim como ao uso do rádio e da televisão com fins 

educacionais. Todas essas inovações criaram crescimento, 

mas tinham limitações óbvias. Eram ineficientes, lentas e não-

interativas. Não eram o meio ideal para oferecer educação 

customizada e colaborativa. Surgiu o e-learning, que cresceu 

na década de 1990, juntamente com a Internet. Venture 

capitalists investiram cerca de $6 bilhões em provedores de e-

learning, entre 1990 e 2000. O CEO da Cisco, John Chambers, 

declarou: “A educação pela Internet crescerá tanto que fará o 

uso do e-mail um erro circular.” 

[...] várias das tentativas de criar um programa de aprendizado 

on-line falharam simplesmente porque tentaram “oferecer 

cursos tradicionais de forma não-tradicional”. 

[...] Eles foram comercializados como alternativa comparável à 
educação em sala de aula. [...] A tentativa de comercializar um 
produto inferior junto a seus consumidores mais exigentes foi, 
como era de se prever, a receita para o fracasso, porque as 
universidades estavam claramente forçando a educação à 
distância a adaptar-se a seus antigos modelos de negócios 
(CHRISTENSEN; ANTHONY e ROTH, 2007, p. 149). 

 

Alguns pesquisadores consideram que a forma como as organizações 

adotam o sistema e-learning pode ser considerada uma inovação sustentadora, 

e não o sistema em si mesmo.  
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Dessa maneira, por mais que os termos estejam interligados 

(mudança/melhorias), em algum momento eles são distintos. De qualquer 

forma, a inovação requer renovação, ou alteração e até mesmo fazer algo 

novo, ou ainda rearranjar coisas já existentes de uma nova forma. Como diria 

Adair (2010), a introdução de uma mudança conveniente. 

A inovação educativa vem proporcionar à escola uma nova atividade, 

desta vez, própria para cada peculiaridade exigida e percebida pelo discente, 

pelos pais e/ou comunidade envolvida. Assim, a modernização tecnológica, os 

passeios ecológicos e/ou salas laboratoriais (fatos corriqueiros e porque não, 

marqueteiros para as ditas escolas inovadoras), por exemplo, não expressam 

necessariamente o efeito da inovação, pois esta se relaciona com as 

concepções sobre o ensino e a aprendizagem estabelecidas e não com ações 

isoladas.  

Segundo Terra (2007) a ação inovadora numa organização de ensino 

requer uma atitude empreendedora e deve ser planejada a partir do domínio 

das estratégias organizacionais. Drucker (2001, p. 29) ratifica este pensamento 

quando afirma que “inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o 

meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um [...] 

serviço diferente”, é a criação de um saber próprio. 

Diversos autores/pesquisadores tem nos dado pistas interessantes do 

caminho da inovação em educação. Atente para a visão “emergencial” que 

Gomes (2009) dá para o conhecimento e a aprendizagem como algo novo, 

para este tempo:  

Estamos condicionados pelo contexto que criamos. E o 
contexto hoje apresentado para o progresso de nossas 
instituições requer acesso ao conhecimento, no mais amplo 
sentido possível. [...] na geração Nintendo, os processos de 
aprendizagem são múltiplos e simultâneos. (GOMES, 2009, p. 
338) 

[...] ideal corporativo – significa identificar o intercâmbio 
homem/cultura/trabalho/aprendizagem, desenvolver um padrão 
comportamental e instituir um sólido processo educacional, 
tendo a aprendizagem como base para a gestão do 
desenvolvimento de talentos.  (GOMES, 2009, p. 341) 

O importante é criar a ambiência da aprendizagem em sua 
instituição. Espaços presenciais ou virtuais para o aprendizado 
individual, coletivo e institucional. (GOMES, 2009, p. 344) 
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 Vivemos em uma sociedade que aprende e se desenvolve de forma 

diferente da que vivíamos até pouco tempo atrás. Seja no âmbito individual ou 

no coletivo, muitos de nossos desafios e necessidades passam pelo 

conhecimento, pela aprendizagem. A afirmativa do pesquisador Thiesen (2011) 

corrobora com esta premissa: 

É, pois, na potencialidade do conhecimento e, sobretudo, no 
conhecimento organizacional, que as empresas e, em certa 
medida, também as instituições públicas, depositam suas 
expectativas de encontrar alternativas para enfrentar as 
incertezas do presente e as possibilidades do futuro em um 
mundo cada vez mais competitivo e exigente. (THIESEN, 2011, 
p. 8) 

Segundo Vieira (2003) o espírito de abertura para o novo em educação 

perpassa pela construção de ambientes organizacionais propícios à 

aprendizagem e, a aplicação do conceito sobre organizações aprendentes se 

fortalece enquanto perspectiva no sentido de manter a contínua evolução da 

escola.  

Esta visão da inovação a partir da aprendizagem e do conhecimento 

potencializando o desenvolvimento pessoal aos que dela usufruem também é 

compartilhado por Lück (2010c)  

Em escolas inovadoras observa-se o contínuo aprofundamento 
e alargamento do acervo de significados, que se tornam mais 
efetivos em seu papel de orientar a ação das pessoas para 
realizações e desenvolvimento. (LÜCK, 2010c, p. 48-49) 

Como um dos objetivos deste estudo é convergir reflexivamente 

conceitos e práticas da gestão da inovação para o meio educacional, 

questiona-se: É possível correlacionar todos estes conceitos discutidos e 

apresentados acerca da inovação educativa com as ideias extraídas dos 

estudos acerca da Gestão da Inovação? Se sim, onde eles se encontram, se 

relacionam? Quais as proximidades que poderiam nos auxiliar no 

aprofundamento da temática acerca da Inovação Educativa? 

Tidd; Bessant e Pavitt (2008) no capítulo 13 do livro “Gestão da 

Inovação” estabelecem uma linha de raciocínio muito própria para uma 

abordagem integrada da inovação. Para eles, aprendizagem e adaptação são 

essenciais em um futuro inerentemente incerto – assim, a inovação é um 

imperativo. 
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Esta linha de raciocínio continua com a ideia de que organizações 

diferentes utilizam diferentes rotinas12 com maior ou menor grau de sucesso. 

Existem receitas gerais, a partir das quais sugestões abrangentes para rotinas 

eficazes podem ser obtidas – mas estas necessitam ser adequadas às 

organizações específicas e relacionadas a determinadas tecnologias e 

produtos. 

Para estes autores gestar a inovação é “procurar por rotinas eficazes – 

em outras palavras, tem a ver com a gestão do processo de aprendizagem em 

direção a rotinas mais eficazes para lidar com os desafios do processo de 

inovação”. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008, p. 577) 

Inovar, portanto, não é uma questão de fazer um ou outro processo com 

sucesso, tem a ver com bons desempenhos em todos os processos. Não há 

uma única e simples fórmula mágica, mas um conjunto de comportamentos 

que devem ser aprendidos.  

Em especial, Tidd; Bessant e Pavitt (2008) apresentam quatro grupos de 

comportamento que representam rotinas especialmente importantes. 

 Inovação de sucesso baseia-se em estratégia. 

 Inovação de sucesso depende de relacionamentos internos 
e externos eficazes. 

 Inovação de sucesso exige mecanismos que possibilitem 
que a mudança aconteça. 

 Inovação de sucesso somente acontece dentro de um 
contexto organizacional apoiador. (TIDD; BESSANT E 
PAVITT, 2008, p. 577) 

        “O desenvolvimento da Gestão da Inovação envolve um processo de 

aprendizagem preocupado com a construção e a integração de 

comportamentos-chave em rotinas eficazes”. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 

2008, p. 579) 

Maillat em 1995 (apud CARVALHO, 2009, p. 115) destaca o aspecto 

cognitivo e organizacional como decisivos para a identificação do meio 

inovador. Para ele, o aspecto organizacional engloba as formas de organização 

                                                
12

 Rotinas são padrões de comportamento aprendidos que se concretizam em estruturas e procedimentos 

ao longo do tempo. Como tais, são difíceis de copiar e altamente específicos de cada empresa. 
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e suas estratégias e o cognitivo engloba as noções de conhecimento e 

aprendizagem. 

Rijnbach (2007) ratifica a necessidade de uma sistematização ao 

defender a premissa de que para a organização inovar, é preciso existir uma 

estrutura voltada à ação, um processo sistêmico que transforme as ideias 

criativas em inovação.  

Terra (2007) - assim como Senge (2005) - argumenta que, mesmo em 

ambientes favoráveis à criatividade e às inovações, resultados de impacto 

podem depender de processos organizacionais intencionais e bem 

estruturados e ressaltam ainda a importância do conhecimento dentro deste 

processo. 

Para tanto, é preciso conhecer como as organizações funcionam, em 

que contexto, quais são seus desafios, seus dilemas e por fim, como fazer para 

gerar inovação e não somente melhorias em seus processos. 

Segundo Gomes (2009)  

A nova economia requer uma força de trabalho capaz de lidar 
com uma base de conhecimento em explosão, tendo 
habilidades de análise e seleção das mesmas para que, daí, 
crie uma proposta inovadora, ou de melhoria, para os negócios 
que estarão inseridos. Resultado: o trabalho baseado na 
competência e habilidade de lidar com informações, 
transformando-as em sabedoria para aplicar a serviços 
criativos e suas estações de trabalho que façam interface com 
outras. (GOMES, 2009, p. 71) 

Voltando-nos para a realidade escolar, acrescentando agora estas novas 

visões a partir da Gestão da Inovação, começamos a questionar de que 

maneira os processos inovativos na escola podem acontecer na prática, no 

cotidiano, em todos os seus processos.  

Percebemos que para tanto, faz-se necessário antes de tudo, alocar os 

diversos personagens da escola em prol dessa reflexão inovadora, a começar 

pelo gestor escolar, que mais que responsável por gerir os processos 

educativos, é o líder/maestro da mudança e dos movimentos inovativos.   
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De acordo com Lück (2010d) 

[...] a liderança na escola é uma característica inerente à 
gestão escolar pela qual o gestor mobiliza, orienta e coordena 
o trabalho de pessoas para aplicarem o melhor de si na 
realização de ações de caráter sociocultural voltadas para a 
contínua melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, 
ela se assenta sobre uma atitude proativa e pelo entusiasmo e 
elevadas expectativas do gestor em sua capacidade de 
influenciar essa atuação e seus resultados. (LÜCK, 2010d, p. 
20) 

[...] a gestão se constitui em processos de mobilização e 
organização do talento humano para atuar coletivamente na 
promoção de objetivos educacionais. (LÜCK, 2010d, p. 20) 

Não seria um preciosismo afirmar que a liderança é o catalisador da 

inovação e esta premissa ganha maior propriedade na realidade escolar. O 

educador/pesquisador Santos (2008) confirma este pressuposto: 

As mudanças devem ser embasadas nas modernas teorias de 
gestão, com ênfase na liderança, na tomada de decisões, nas 
estratégias, na flexibilidade e na autonomia da escola. O 
humanismo organizacional, a gestão de qualidade e a liderança 
situacional podem provocar as mudanças necessárias no 
interior da escola. No novo tipo de gestão, devem prevalecer a 
liderança, a participação, a criatividade, a iniciativa, a 
cooperação, a motivação. (SANTOS, 2008, p. 35-36) 

 Quando pensamos em liderança escolar, discutimos especificidades e 

lançamos um olhar especial aos gestores escolares, que sintetizam em suas 

ações cotidianas, a condução dos processos educativos.  

De todos os autores e pesquisadores estudados, Lück (2010d) foi a que 

mais se aproximou do conceito de liderança a partir da prática escolar e não 

deixa também de expressar suas preocupações com a ausência de 

competências e habilidades, especialmente aos gestores escolares, a fim de 

exercerem esta necessária liderança: 

Trata-se de um exercício de influência que requer 
competências específicas, que se desenvolvem continuamente 
e demandam capacitação continuada no desenvolvimento do 
profissional para, cada vez melhor e de forma mais consistente, 
seja capaz de motivar, orientar e coordenar pessoas para 
trabalhar e aprender colaborativamente. Embora fundamentais 
para todo educador, e sobretudo para o gestor escolar, verifica-
se que grande parte deles é desprovida de habilidades, 
atitudes e compreensões suficientes e adequadas para o seu 
exercício de liderança, ou que, mesmo as tendo, falham em 
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aplicá-las adequadamente em seu trabalho. (LÜCK, 2010d, p. 
21) 

Reforçando o papel e a importância dos gestores, Terra (2007), apesar 

de defender a participação sistêmica de todos da organização, destaca o papel 

da administração, não pelo serviço que eles oferecem, mas pela visão que são 

funcionalmente capazes.  

Complementando este raciocínio, faz-se necessário lembrar que a 

inovação de sucesso e sustentável procura alcançar níveis mais elevados, e 

ser encarada como um projeto coletivo, de responsabilidade de todos. O 

esforço comum para a concretização de finalidades compartilhadas fortalece 

comunidades estratégicas, a capacidade de escuta e uma abertura de espírito.  

Ao iniciar um processo de mudança é importante que os 
membros da comunidade educativa reflitam sobre as 
possibilidades de autonomia, de participação e de formação 
interna, com que o centro educativo precisa contar, já que se 
trata de capacidades internas de gestão. São elas que 
proporcionam sustentação às mudanças e inovações que se 
quer introduzir no ensino-aprendizagem (BORJAS, 2006, p. 
33). 

Esta abordagem é relevante em função de uma visão da administração 

globalizada, responsável por difundir informações e conhecimento. A fim de 

que o educador seja um parceiro do processo inovador, é preciso que ele se 

sinta envolvido no planejamento das ações estratégicas da escola. (SANTOS, 

2009). 

Infelizmente, no cenário educacional, encontramos mínimas 

demonstrações da cultura do planejamento estratégico. Quando falamos em 

Planejamento Educacional no Brasil hoje, de maneira geral, estes se 

apresentam por meio de metodologias convencionais em forma de planos 

plurianuais e/ou programas de governo.  

Falar de Planejamento Estratégico em Educação é discutir caminhos 

para melhor administrar, entender sua missão e seu modus operandis. Um 

movimento onde se articula o passado, revaloriza-se o presente e protege-se o 

futuro com base em análises de ambientes – externo e interno com fins a 

garantir a melhor performance institucional no ambiente competitivo. 
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De acordo com Thiesen (2011), é possível identificar uma grande lacuna 

no campo das políticas de planejamento educacional, sobretudo as 

relacionadas ao estabelecimento de estratégias de médio e longo prazos. 

No Brasil, é notória a ausência de planos estratégicos que 
orientem as políticas públicas e ações de governo na direção 
de cenários sociais desejados. Na área específica da 
educação, são raros os estudos prospectivos que permitem 
visualizar cenários futuros. O que de fato existe são planos e 
programas de governo implementados pelos agentes públicos 
nas esferas estadual, municipal e estadual ou por instituições 
de ensino superior e de pesquisa. A metodologia de construção 
de cenários é ainda uma novidade no campo da educação. 
(THIESEN, 2011, p. 13) 

Tidd; Bessant e Pavitt (2008) acreditam que é de fundamental 

importância ter em mente que a estratégia não é uma ciência exata, mas um 

processo de construção de perspectivas compartilhadas e de elaboração de 

um plano em que podem ocorrer decisões de risco.  

A prospecção de futuro13 a partir da visão estratégica, ainda é um campo 

incipiente em educação, no entanto, a importância do planejamento já não 

pode mais ser considerado uma novidade aos gestores educacionais e 

escolares e, certamente, tem se mostrado um diferencial em gestão escolar e 

nos seus resultados.  

Gomes (2009) apresenta uma rápida síntese diferenciando gestores que 

planejam e gestores que não planejam, que apesar de não constituir nosso 

foco de estudo, contribui para uma melhor visão acerca do pensamento 

estratégico em gestão escolar.  

Quem não planeja 

 é surpreendido por alterações no ambiente externo; 

 não acompanha as mudanças no mercado em que atua; 

 precisa sempre se reprogramar para o retrabalho; 

 Depende do dia a dia; 

 é desprovido de informações sobre as tendências e 

cenários de seu setor; 

 só reage às iniciativas da concorrência; 

 fica à mercê da conjuntura. Um barco sem rumo; 

                                                
13

 Prospecção : Construção do futuro a partir de cenários e tendências. 
    *  Explorar futuros possíveis em nossa imaginação; 
    *  Delimitar futuros plausíveis, considerando o tempo e os meios disponíveis; 
    * Escolher o futuro desejável. Apostar de forma otimista, realista ou pessimista em cenários 
considerados plausíveis, considerando os critérios que conduziram a análise.  (GOMES, 2009, p.85) 
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 deixa-se levar pelas ondas de mudança como uma 

garrafa fechada sendo levada para onde o vento conduzir 

a onda; 

 não neutraliza fraquezas e ameaças e não potencializa 

forças, pois não as conhece, e, consequentemente, não 

desenvolve estratégias para aproveitar oportunidades.  

 Quem planeja sabe 

 avaliar as perspectivas a curto, médio e longo prazos; 

 agir sobre o mercado. Conhece as oportunidades e 

ameaças externas para captar novos alunos, realizando 

um efetivo plano de marketing; 

 potencializar as forças internas para melhorar a 

qualidade da escola visando à retenção de alunos; 

 projetar o futuro da escola. Elaborar uma visão de futuro; 

 desenvolver diferenciais competitivos; 

 antecipar-se a situações desfavoráveis; 

 desenvolver serviços educacionais adequados ao uso do 

cliente; 

 inovar o projeto institucional e pedagógico; 

 desenvolver parcerias com fornecedores e identificar 

parcerias estratégicas; 

 pensar no futuro; 

 criar a visão global da instituição; 

 trabalhar com coerência de tempo; 

 desenvolver projetos plurianuais; 

 buscar relações externas; 

 levantar parâmetros de controle; 

 definir responsabilidades; 

 criar base para solução de problemas; 

 realizar planejamento financeiro matricial.  

(GOMES, 2009, p. 250) 

Fato é que, em qualquer organização que busca o crescimento (ou até 

mesmo a continuidade), é necessário que encontremos um ambiente inovador 

e que tenha essa prática como “um hábito a ser desenvolvido, com persistência 

e resiliência” (BAUTZER, 2009, prefácio, p.x), gerando assim inovação de 

forma cotidiana e contínua. 

A organização escolar, em relação às demais organizações, trabalha 

ainda com outro diferencial que não pode ser deixado de lado: a diversidade. 

Essa característica “é um elemento muito importante na inovação” (PRUSAK 

In: TERRA, 2007, p. 260), pois a escola tem constantemente uma 

multiplicidade de partícipes que com suas diferenças particulares, exercem sua 
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prática funcional tornando o ciclo organizacional extenso e de difícil 

mensuração. Daí a importância da profissionalização e humanização dos 

serviços prestados pela organização escolar. 

Por causa da diversidade, a escola proporciona as mais diversas 

relações sociais, bem como diferenciados processos educacionais; são fato 

quase comum no dia a dia escolar, preocupações que outrora não existiam, 

como a valorização do aprendizado da literatura, história e artes estimulando a 

curiosidade, a criatividade, a colaboração e a comunicação, habilidades 

fundamentais aos inovadores em potencial. 

Esses e outros processos educacionais, além de viabilizarem uma 

qualificação mais eficiente, promovem o desenvolvimento das competências, 

como defendido por Chiavenato (2004) como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes de cada indivíduo. Isso permite a construção de uma 

cultura que tem nos valores e objetivos escolares a centralização das práticas 

educacionais. 

Esta configuração promove um ambiente que propicie a democratização 

da informação e do conhecimento, podendo ser validado através do tempo, de 

políticas públicas adequadas e por meio de iniciativa da sociedade, afirma 

Santos (2009). Para isso, se faz necessário que essas instâncias se envolvam 

de maneira intensa e organizada, a fim de suprir as necessidades intrínsecas 

da sociedade deste novo século. 

Essa atitude é de reconhecida importância visto que o conhecimento é o 

que a humanidade tem de mais importante, necessitando ser disponibilizado 

para todos (CARBONELL, 2002). Sendo assim, cada escola, em sua função 

primordial, deve se dedicar ao conhecimento, com base na inovação. 

Portanto, cabe à escola incentivar a inovação por meio da informação e 

do conhecimento, através da seleção e reflexão crítica da informação, 

formulando hipóteses criativamente e abrindo espaços à curiosidade a fim de 

que as informações que essa organização promove atinjam as mais diversas 

pessoas em prol da cidadania plena. 

Mesmo considerando as ações inovadoras como acontecimentos 

importantes, elas estão agregadas a uma considerável variedade de 
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dificuldades; isso exige uma visão realista da situação, no entanto, se a 

intenção de provocar mudanças significativas for real, haverá uma disposição 

de enfrentá-las, utilizando-se das informações que estas problemáticas 

ensinam. 

Neste raciocínio, podemos aqui propor um exercício de reflexão a partir 

de uma problemática atual (talvez a mais importante) qual seja, o ensino 

público e suas dificuldades.  

Diz o empreendedor Marc Andreessen14 “é um milagre que a educação 

pública não tenha extinguido a curiosidade de nossas crianças”, quando 

discute que a habilidade mais importante que necessitamos ensinar a nossos 

filhos é a de aprender. Nossos filhos até demonstram entusiasmo pelo 

conhecimento e são naturalmente curiosos, mas parece-nos que quanto mais 

tempo permanecem dentro da escola, menos interessados se tornam. 

Pode-se argumentar e com razão, que os sistemas de educação pública, 

sejam de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, não satisfazem as 

carências da população. A real situação não é nada invejável. Não é uma 

questão de falta de vontade ou quiçá de conhecimento. O maior problema 

residente nesta discussão, passa pela amplitude necessária para fazer frente 

às demandas apresentadas.  

Os sistemas de ensino público, de maneira especial em atendimento à 

demanda da Educação Básica, tentam atender ao mesmo tempo, um universo 

por demais abrangente, que vai desde o aluno com risco de evasão escolar até 

o aluno deficiente e o aluno superdotado. E só conseguem oferecer um ensino 

do tipo “tamanho único”, deixando ao professor a enorme tarefa de customizar 

o ensino, dentro dos estreitos limites de currículos rígidos formatados e em 

atendimento a possíveis interesses governamentais.  

Grosso modo poderíamos dizer que o setor público estaria imune às 

forças da inovação, mas veja o que acontece nos EUA com este segmento, a 

partir dos estudos da pesquisadora Estrin (2010) que apresenta uma 

surpreendente pesquisa acerca da realidade educacional americana.  

                                                
14

 Atual presidente da Opsware (empresa de software). Ele é mais conhecido por ser o co-fundador da 
Netscape Communications Corporation e o co-autor do Mosaic, o primeiro navegador WWW gráfico. 
Frase citada em entrevista a ESTRIN (2010, p. 207) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador
http://pt.wikipedia.org/wiki/WWW
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Segundo a pesquisadora, até pouco tempo atrás, a sociedade 

americana contava com índices que não eram tão diferentes dos países em 

desenvolvimento - dos 40% de americanos que não chega a nenhuma forma 

de ensino superior, ou até mesmo da porcentagem mais elevada dos que não 

chegam a obter diploma de nível médio, uma parcela significativa tem 

problemas ou barreiras que a educação adicional poderia solucionar. Mesmo 

assim, não tiveram condições de adquirir essa educação porque lhes faltaram 

tempo, recursos financeiros ou aptidões.  

O estudo continua apontando a necessidade em fortalecer a Educação 

Básica de tal forma, que o gap apresentado mais à frente, fosse menor. E 

assim, em uma ação por muitos considerada ousada (ou quem sabe, 

inovadora), alcançaram resultados surpreendentes chegando a uma grande 

transformação do modelo originalmente deficiente de ensino público até então. 

Estrin (2010) relata que as leis que criaram as chartes schools nos EUA 

surgiram no início da década de 1990. Elas permitiam que uma pessoa, ou um 

grupo de pessoas, organizassem uma escola pública independente, fora da 

rede oficial. Essas novas escolas eram obrigadas a assinar um contrato, ou 

charter, com o governo estadual ou municipal, em que se estabelecessem seus 

objetivos de desempenho.  

A ideia de seus criadores é que elas se tornassem progressivamente 

laboratórios de inovação, uma vez que são, em grande parte, isenta de 

algumas das normas e dos regulamentos que se aplicam ao sistema escolar 

público predominante. 

Seu propósito, como inovação sustentadora, é introduzir a possibilidade 

de escolha e concorrência no processo de seleção da melhor escola para os 

filhos. Essas escolas devem igualmente testar fundamentos para inovações 

educacionais que possam fluir para as demais escolas públicas assim que se 

provam eficazes. Por fim, não deixa de criar uma luta – estimular a 

concorrência entre as escolas públicas, forçando-as a inovar e aprimorar-se.  

Hoje existem leis em quase 40 estados americanos que autorizam o 

estabelecimento das assim chamadas escolas independentes (charter) – em 
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mais de 3.000 unidades e que atendem mais de 600.000 alunos com muitas 

experiências de sucesso.   

A educação é igualmente fundamental. Todos nós nascemos 
com potencial para inovar. As crianças são naturalmente 
curiosas, receptivas, confiantes e persistentes. A educação 
básica e secundária e a educação superior podem desenvolver 
esse espírito naturalmente inovador ou sufocá-lo. A qualidade e 
acessibilidade da educação superior influem no banco de 
talentos disponível para impulsionar a inovação no ecossistema 
como um todo. (ESTRIN, 2010, p. 47). 

Todas estas ricas experiências podem ser aproveitadas em nosso favor 

se encararmos o problema como um inovador encararia. Após a 

experimentação de métodos diferentes em uma escala/escola menor, dedica-

se tempo para a troca de ideias e tecer avaliações a fim de determinar os 

métodos que devam ser implementados em um âmbito maior (outras escolas, 

jurisdições e outros).  

Busca-se mecanismos mais adequados para compartilharmos 

informações e aprender com os sucessos e fracassos das experiências de 

todas as nossas escolas. 

Acompanhando o movimento das teorias da Gestão da Inovação, a 

educação está passando de um conceito de individualismo e competição (no 

qual a colaboração e a troca entre estudantes são vistas como destruidoras) 

para um no qual o trabalho em equipe e em rede é valorizado, refletindo as 

alterações na sociedade e na força de trabalho. Além da exigência por um 

ensino de melhor qualidade, há a perspectiva de um grau maior de colaboração 

entre todos os atores do processo educativo. No entanto, é comum no meio 

educacional que iniciativas de colaboração se resumam em muita conversa e 

pouca ação. 

Há um novo olhar no meio educacional para o conceito de Redes, agora 

vista como meios férteis em criação de conhecimento, intencionalmente 

constituídos a partir de um projeto, de um esforço comum e de 

compartilhamento, feitos de circulações e de transformações.  

Ao envolver diferentes pessoas, invariavelmente as respostas serão 

diferentes e é nesta premissa que encontramos a riqueza do trabalho em 

redes. 
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Segundo Harasim et al (2005) o pressuposto da aprendizagem em rede 

é a premissa de métodos cooperativos de aprendizagem. Entende-se, a partir 

do pensamento da pesquisadora, que redes são ambientes de comunicação 

em grupo com a finalidade de ampliar a conectividade social. “A aprendizagem 

em rede possibilita formas de colaboração sem precedentes, baseadas no 

compartilhamento de interesses, e não no de localização geográfica” 

(HARASIM ET AL, 2005, p. 342).  

As redes são espaços sociais com potencial para que a aprendizagem 

cooperativa aconteça. Elas tornam as relações sociais mais igualitárias do que 

outros meios de interação social. A natureza das tecnologias de rede tende a 

democratizar a participação e permitir mais interação entre os alunos e  

docentes/facilitadores.  

Além disso, a aprendizagem em rede exige que se desenvolvam 

estruturas culturais e organizacionais para apoiar a colaboração e que os 

participantes, em especial os professores, sejam ensinados a planejar e a 

implementar estratégias de aprendizagem em rede. Sem uma estrutura para a 

inovação, as pessoas farão as coisas cada um à sua maneira e as atividades 

serão desconexas ou desprovidas de eficiência e eficácia. 

As redes trazem consigo, outros processos facilitadores como a 

aprendizagem cooperativa, simples e de fácil entendimento. Refere-se a 

qualquer atividade na qual duas ou mais pessoas trabalham juntas para criar 

significados, explorar um assunto ou melhorar habilidades. Harasim et al (2005) 

cita como exemplo, momentos de interação que se dá quando alunos 

apresentam informações e ideias em suas próprias palavras e recebem o 

retorno e avaliação de seus colegas e professores - o conhecimento, o 

pensamento e os significados são socialmente construídos. 

A situação vem mudando devido ao declínio da rede pública, 
ao envelhecimento da população em muitas áreas e à redução 
das verbas de operação, embora as demandas do sistema 
educacional estejam aumentando. Os professores e os 
administradores se sentem cada vez mais incapazes de educar 
os alunos para a sociedade e a vida no século XXI. As redes 
de aprendizagem formam a base da reformulação dos serviços 
educacionais e podem auxiliar na criação de novas opções 
(HARASIM ET AL, 2005, p. 304). 



116 

 

Sem dúvida, as redes de aprendizagem têm se colocado como uma 

opção interessante para superar os desafios colocados para a educação 

necessária no século XXI e se apresentam como uma boa alternativa enquanto 

soluções organizativas inovadoras, um dos objetivos deste estudo, merecendo 

um maior aprofundamento da temática neste corpo teórico, o que será feito na 

terceira parte deste referencial. 

Este quadro geral acerca da inovação educativa, inspiradora para 

gestores educacionais e escolares, contrasta com a realidade da maioria das 

escolas que ainda desconhecem os conceitos de inovação e também não 

estão preparadas para tornar a inovação um processo contínuo e sustentável.  

Parece-nos que as incertezas e a complexidade envolvidas na inovação 

colaboram para que experiências com real potencial para a inovação educativa 

morram antes que alcance seus objetivos ou ainda, cheguem a serem 

socializadas.  

Minha própria experiência como educador/gestor sugere que a taxa de 

fracasso é alta e é preciso identificar questões pontuais que possam criar 

barreiras à inovação e/ou contribuir para a construção de uma cultura 

organizacional escolar a favor da inovação e da mudança a fim de potencializar 

a cultura inovativa e sua evolução gradativa no ambiente educacional. 

Faz-se importante a criação de processos de apropriação das 

inovações, das novas ideias, e sua interiorização na cultura organizacional 

escolar, caso contrário, todo esforço empenhado para mudança terá sido em 

vão. 

Lück (2010a) ressalta que como todos fazem parte da escola, 

influenciam sua cultura e interferem direta ou indiretamente sobre seus 

resultados a partir de suas ações e reações, é preciso despertar para o 

conhecimento do modo como atuam em conjunto, como suas ações se 

relacionam, se interinfluenciam e se interdependem. Estamos falando de 

processos coletivos em prol da mudança – Dever / Vontade Coletiva / 

Mudança. 

Desse modo, à medida que a consciência social se desenvolve, 
o dever vai sendo transformado em vontade coletiva criando no 
interior da escola uma cultura própria, e não imposta de fora 
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para dentro, de maneira a impulsionar para a ação proativa 
como força promotora de transformações, em vez de 
impulsionar para a reação e resistência, cujos efeitos são o 
fortalecimento do grupo como unidade reacionária e não como 
força construtiva. (LÜCK, 2010a, p. 56) 

Para finalizar a temática acerca da Inovação Educativa, realizamos um 

exercício de síntese durante a revisão bibliográfica: encontrar um quadro que 

traduzisse na prática uma proposta inovadora para a organização escolar, e 

que apresentasse elementos, componentes e processos representativos do 

que poderíamos considerar inovação educativa.  

Carbonell (2002), dentre todos os autores, foi o que mais se aproximou 

do objetivo pretendido e melhor traduziu à inovação dentro do espaço escolar, 

apresentado a partir das 13 premissas acerca do projeto educativo a seguir:  

1. A mudança e a inovação são experiências pessoais que 
adquirem um significado particular na prática, já que devem 
atender tanto a interesses coletivos quanto aos individuais. 

2. A inovação permite estabelecer relações significativas entre 
diferentes saberes, de maneira progressiva, para ir 
adquirindo uma perspectiva mais elaborada e complexa da 
realidade. 

3. A inovação procura converter as escolas em lugares mais 
democráticos, atrativos e estimulantes. 

4. A inovação procura estimular a reflexão teórica sobre as 
vivências, experiências e interações da classe. 

5. A inovação rompe com a clássica cisão entre concepção e 
execução, uma divisão própria do mundo do trabalho e 
muito arraigada na escola mediante o saber do especialista 
e o “não-saber” dos professores, simples aplicadores das 
propostas e receitas que lhe são ditadas. 

6. A inovação amplia o âmbito da autonomia pedagógica – 
certamente sócio-econômica – das escolas e do 
professorado. 

7. A inovação apela a razões e fins da educação e a sua 
contínua reformulação em função dos contextos específicos 
e mutáveis. 

8. A inovação nunca é empreendida a partir do isolamento e 
do saudosismo, mas a partir do intercâmbio e da 
cooperação permanente como fonte de contraste e 
enriquecimento. 

9. A inovação procura traduzir ideias na prática cotidiana, mas 
sem esquecer-se nunca da teoria, conceitos indissociáveis. 

10. A inovação faz com que aflorem desejos, inquietações e 
interesses ocultos – ou que habitualmente passam 
despercebidos – nos alunos. 
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11. A inovação facilita a aquisição do conhecimento, mas 
também a compreensão daquilo que dá sentido ao 
conhecimento. 

12. A inovação é conflituosa e gera um foco de agitação 
intelectual permanente. 

13. Na inovação não há instrução sem educação, algo que, 
talvez por ser óbvio e essencial, se esquece com muita 
frequência. 

(CARBONELL, 2002, p. 21) 

Dedicamos durante este estudo, em seu marco teórico, espaços para 

discutir uma nova visão da escola a partir do viés organizativo e sua função na 

sociedade. No segundo capítulo abordamos os conceitos de Administração 

Geral, TGA e Concepções Teóricas em Gestão Escolar e a real necessidade 

de um novo olhar para a função do Gestor Escolar. Já no início deste terceiro 

capítulo, abordamos a Educação e a Crise Escolar vivida no presente século, e 

o direcionamento da Gestão Escolar e dos processos educativos para a 

Inovação a partir da provocação quanto à necessidade de mudanças. 

Propomos na sequência do estudo, agora sob um novo olhar - da 

inovação educativa, o aprofundamento da temática soluções organizativas 

inovadoras e processos facilitadores dentro do ambiente escolar que 

possibilitem a criação de ambientes inovadores e delineie qual o papel das 

pessoas e das organizações neste processo.  

A aplicação desta visão para as organizações escolares torna como 

questão de sobrevivência da escola (e porque não da sociedade e em uma 

macro-visão, da humanidade) a criação de ambientes de aprendizagens que 

estimulem a criatividade, o empreendedorismo e o desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes que favoreçam a mudança. 

Ao pensarmos em inovação educativa, ressalta-se novamente a 

necessidade, já mencionado neste estudo, em um novo olhar sobre a escola, 

como organização – uma organização aprendente! 

Propõe-se então, a apresentar no próximo capítulo deste referencial 

teórico, soluções organizativas inovadoras a partir de um novo olhar acerca da 

Gestão Escolar, além de estudar cases de sucesso em inovações educativas, 

sob a luz das teorias já estudadas e apontando para possibilidades reais em 

educação na complexa relação do dia a dia escolar.  
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IV- POSSIBILIDADES EM INOVAÇÃO EDUCATIVA - 
EM BUSCA DE SOLUÇÕES ORGANIZATIVAS 
INOVADORAS. 

Já abordamos o principio escola/organização como uma necessidade ao 

pensarmos em inovação educativa.  Vimos também que o contexto social 

contemporâneo compõe o pano de fundo para um cenário de constante 

modificações/mudanças nas organizações, fruto da permanente interação 

destas com o meio e com outras organizações. 

É conveniente buscar estes apontamentos a fim de dar coerência e 

coesão a este estudo, e neste capítulo, de maneira especial, introduzir a ideia 

da organização como o principal lócus dos processos inovativos, como 

veremos a seguir.  

Estes desafios exigem juntar inovação e gestão, sendo difícil estabelecer 

conceitos e práticas diferentes. O que antigamente era dar o rumo certo 

(gestão), algo estático, hoje não se tem mais rumo certo a manter, ou melhor, o 

rumo certo é o que aponta para inovação contínua.  

Confirma este pensamento, Bautzer (2009, p. 81) parafraseada, quando 

diz que “não há mais espaço para o estático, para a homogeneidade, mas sim 

para uniões produtivas e potencializadoras entre pessoas e organizações, 

usando da criatividade e ousadia”. A mesma autora, afirma ainda que mais que 

uma experiência isolada em processos, a inovação está garantindo 

sustentabilidade para as organizações via contínua melhora sustentável de 

seus processos. 

Outros pesquisadores defendem a ideia de que nas organizações que 

quebram paradigmas, é essencial o trabalho dos três pilares da Inteligência 

Empresarial para se obter vantagem competitiva, que segundo Terra (2007) 

seriam: o conhecimento, a inovação e o empreendedorismo.  

Segundo Balceiro e Balceiro (2001) a integração desses pilares é que 

gera o aprendizado constante e contínuo da organização, o qual promove as 

mudanças necessárias para a evolução e a perenidade.  

Por sua vez, essas mudanças buscam alcançar o Capital Intelectual da 

organização, que se constitui da soma de três capitais (STEWART, 1998): o 
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capital humano (inclui conhecimento e competências individuais dos 

funcionários); o capital estrutural (inclui conhecimento ou competência coletiva, 

como processos, know-how, marcas e patentes, documentos) e o capital do 

relacionamento com os clientes (inclui conhecimentos e vantagens advindas 

dos clientes).  

Certamente o aperfeiçoamento de estratégias de gestão é de interesse 

de todos, mas se as organizações são o “lócus da inovação” (ideia defendida 

no início deste capítulo), é nesse ambiente que se faz necessário introduzir 

atividades específicas de gerenciamento a partir das teorias da Gestão da 

Inovação. 

Ao refletirmos este pressuposto diante da realidade educacional e 

escolar, podemos compreender a importância dos aspectos institucionais e 

organizacionais, responsáveis pelo local de trabalho, o ambiente geral da 

escola bem como, pelas condições e pela estrutura oferecidas para o 

desenvolvimento de seus processos e de seus partícipes. Estas procuram 

assegurar que os inovadores tanto apoiem quanto estimulem a criação, a 

inovação. 

Vieira (2003c, p. 136) contempla esta preocupação ao defender que “a 

criação de uma cultura do conhecimento depende da realização de um 

conjunto de ações e mudanças que respaldem o surgimento dessa nova 

cultura em determinado ambiente organizacional”. Parte-se do pressuposto de 

que uma efetiva cultura do conhecimento envolve o constante estímulo ao 

aprendizado, à criatividade e à inovação. 

De acordo com Gomes (2009) há que se desenvolver sensibilidade e 

sabedoria, afinal é neste espaço (ambiente de aprendizagem) que tudo começa 

e termina na escola hoje. É desta forma que a professora Behrens (2000) vê a 

sala de aula, um lócus privilegiado, ponto de encontro de acesso ao 

conhecimento, onde se discute, se depura e o transforma. O próprio significado 

e o formato do ambiente de aprendizagem sofrem transformações e é preciso 

questionarmo-nos sempre: “o que somos e como estamos” para “o que 

queremos ser e como deveremos fazer” para chegar lá. 



121 

 

Gomes (2009) ressalta ainda, a dimensão humana desta questão 

quando diz que 

Assim, tudo pode ser aprimorado, a começar pela sala de aula. 
Os elementos da sala de aula são basicamente elementos 
humanos. Ora, não podemos dissociar todo este movimento 
das pessoas. Se a escola quer aprimorar processos, métodos, 
produtos e serviços terá que aprimorar o elemento humano em 
primeiro lugar [...]    (GOMES, 2009, p. 219) 

Seu pensamento conclui ainda que organizações atuais tem descoberto 

na qualidade do capital humano um diferencial a fim de alcançar seus 

objetivos. A equação é simples: quanto mais positivo for o ambiente de 

trabalho, mais realizações individuais e automaticamente, mais resultados 

organizacionais.  

Apreciamos ainda nessa discussão, a indagação de Martins (2007) 

acerca da capacidade da escola de criar e (re) significar este ambiente propício 

à aprendizagem: 

Se somos uma escola e não conseguimos gerar um ambiente 
interno onde os próprios membros da nossa organização 
possam aprender uns com os outros e com o que praticam no 
seu dia a dia, então o que nos leva a acreditar que somos 
capazes de ensinar alguma coisa a nossos alunos? (MARTINS, 
2007, p. 145)  

Além do ambiente voltado à aprendizagem e ao conhecimento, é 

importante destacar que estes estão a serviço do coletivo e é neste aspecto, 

que a escola por vezes, tem deixado a desejar. Segundo Alonso (2003) 

A condição fundamental para o desenvolvimento 
organizacional é a “gestão do conhecimento”, como é 
conhecido hoje esse processo nas organizações modernas, já 
que é assim que as pessoas aprendem e se desenvolvem, ao 
mesmo tempo que propiciam o desenvolvimento 
organizacional, ou melhor, essa é a característica fundamental 
da organização que aprende. A escola, entretanto, tem ficado à 
margem desse processo, permitindo que a aprendizagem 
individual dos atores fique apenas no nível pessoal sem se 
irradiar para o coletivo, de sorte que a escola não capitaliza 
para si os efeitos desse processo, ainda que, muitas vezes, os 
meios para tanto tenham sido proporcionados pela própria 
organização. (ALONSO In: ALMEIDA e ALONSO, 2007, p. 32)  

O cenário que vai se compondo não nos deixa dúvida de que, ao menos 

em educação, não podemos pensar em inovação instantânea. A inovação é 

fruto de um processo, pensado, refletido, planejado e incorporado à cultura 
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organizacional escolar, e o melhor, fazem parte sistematicamente do dia a dia 

escolar.  

A construção deste projeto, de acordo com Vieira (2003), está alicerçada 

em quatro fatores principais: 

1. o envolvimento da direção, da coordenação e dos 
professores; 
2. a reorganização dos processos de trabalho; 
3. a criação de mecanismos de suporte à produção e 
disseminação de informações e experiências vividas pelas 
pessoas; 
4. a inserção da escola no ambiente externo para o 
conhecimento de novas realidades.  
(VIEIRA In: VIEIRA; ALMEIDA e ALONSO, 2003c, p. 137) 

A inovação sistemática, cotidiana, muito mais que uma abordagem 

teórica, é uma prática, uma forma de pensar. Não um roteiro cego para resolver 

problemas. É um passo a passo para a criatividade prática, afinal, seus pontos 

de partida são fatos. 

[...] a essência de qualquer organização – suas práticas. Se 
pudéssemos fazer um mapa de qualquer grande organização e 
perguntássemos “onde está o conhecimento dessa 
organização?”, a resposta certamente estaria em suas práticas. 
Às vezes, chamada de comunidades ou redes, essas unidades 
acumulam conhecimento. São feitas de pessoas ligadas por 
tarefas, vocabulários, ferramentas e histórias. A própria palavra 
prática indica uma unidade que faz algo coletivamente muitas e 
muitas vezes. Essa é a base da identidade dos profissionais de 
uma prática. É por meio das práticas que se pode conseguir 
uma abordagem mais intensa da inovação pautada no 
conhecimento. Isso pode ser feito ao proporcionar que as 
diferentes práticas atuem em conjunto em um novo produto ou 
serviço e propiciando-lhes novas tecnologias e mais foco 
gerencial. (PRUSAK In: TERRA, 2007, p. 262-263) 

[...] o primeiro passo para se trabalhar com as práticas é saber 
onde estão, o que estão fazendo e quem as detém. Somente 
dessa forma será possível utilizá-las para auxiliar a liderar a 
inovação. (PRUSAK In: TERRA, 2007, p. 263). 

Inovação é mais do que se simplesmente conceber uma nova 
ideia; é o processo de desenvolver seu uso prático. As 
definições sobre inovação podem variar em terminologia, mas 
todas enfatizam a necessidade de completar os aspectos do 
desenvolvimento e da exploração de novo conhecimento, e não 
apenas sua invenção. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008, p. 
85) 
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Estamos compondo, à medida que discutimos os assuntos relacionados 

à inovação, um contexto que poderíamos dizer, ser o ideal para que inovação 

seja algo contínuo, prático e rotineiro no dia a dia das organizações, incluso 

aqui, de uma maneira mui especial, as escolas. 

Entre autores e correntes de pensamentos diferentes, ressaltamos uma 

que pode representar a síntese do pensamento de todos os demais, a partir do 

pensamento de Estrin (2010) que defende um conjunto de princípios 

fundamentais em interação equilibradamente para o estímulo da inovação. São 

eles: questionamento, disposição ao risco, abertura, paciência e confiança. 

Segundo a autora, agrupados, estes valores determinam a capacidade de um 

indivíduo, de uma organização ou ainda, de uma nação para mudar.  

Estes ingredientes básicos, definidos por Estrin como conjunto de 

posturas e convicções humanas extremamente importantes, serão decisivos, 

tanto para alimentar a inovação, quanto para reprimi-la, caso sejam levados a 

extremos. 

Confiança sem questionamento é falta de bom senso. 
Paciência em excesso pode criar um ambiente insosso e inerte. 
A disposição ao risco deve ser contrabalançada com o 
questionamento a fim de evitarmos a impulsividade. O 
questionamento sem confiança pode dar lugar à intolerância. 
Quando todos esses cinco princípios estão equilibrados ou 
contrabalançados, eles se inter-relacionam e criam a 
capacidade de mudança, essencial ao florescimento da 
inovação. (ESTRIN, 2010, p. 10-11) 

A inovação não pode ser tratada simplesmente como um condimento 

que basta ser salpicado aqui e ali. Trata-se de uma metodologia de trabalho 

alicerçada nos cinco princípios fundamentais que necessitam estar 

internalizados na cultura, nas pessoas e nos processos da organização. 

Segundo Estrin (2010) é imprescindível que os colaboradores abracem a 

mudança e reconheçam a necessidade de enxergar além de suas obrigações 

cotidianas. Esse cenário construirá o que a pesquisadora chama de continuum 

de ecossistema de inovação – inovação progressiva e sustentável resultante da 

interação entre comunidades, em nível organizacional, nacional e global.  
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Tidd; Bessant e Pavitt (2008) concluem esta discussão proposta até 

aqui, acerca do conhecimento, da informação e da criatividade, colocando-os 

como uma questão de Gestão. 

É, pois, esse processo (e não a inovação em si) que deve ser 
objeto de gestão. Gestão da Inovação é, então, o processo de 
planejamento, alocação, organização e coordenação de fatores 
essenciais para que se alcance resultados inovadores. [...] a 
partir de conhecimento, informação e criatividade. (TIDD; 
BESSANT E PAVITT, 2008, p.9) 

Little (2004) ressalta que embora muitos administradores reconheçam a 

importância da inovação, via de regra, há uma clara insatisfação dos mesmos 

com a forma como a mesma tem sido gerenciada em suas organizações.  

No cenário empresarial, a título de informação, Coral; Ogliari e Abreu 

(2007) pesquisaram empresas brasileiras entre os anos de 2001 a 2003, 

constatando que as três atividades com os maiores percentuais de inovação 

foram: fabricação de máquinas para escritório (71,2%), fabricação de material 

eletrônico básico (61,7%) e fabricação de automóveis (57,5%). Até aí tudo 

certo, não fosse o índice apurado de empresas brasileiras que inovam – 1,7% - 

isto mesmo, apenas 1,7% das empresas brasileiras demonstraram processos 

inovadores em produtos e/ou processos neste período! 

Muitas empresas e organizações demonstraram desconhecer os 

conceitos de inovação ou ainda, não estavam preparadas para tornar a 

inovação um processo contínuo que potencializasse a sustentabilidade do 

empreendimento por longo tempo.  

Segundo os pesquisadores estudados, tais organizações (empresariais 

ou não) sempre estarão “correndo atrás” do prejuízo, pois as organizações 

inovadoras (que lançaram tecnologias) estarão sempre desenvolvendo novas 

tecnologias, antecipando-se ao mercado, ao passo que as organizações 

tradicionais estarão sempre defasadas e sufocadas pelo ritmo das 

organizações inovadoras. 
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O pesquisador francês Jean-Yves Prax15 apresenta um quadro 

interessante de ser avaliado, apontando cinco tipos de obstáculos mais comuns 

para a inovação dentro das organizações, a partir de uma ótica empresarial. 

Quadro 1 – Porque inovar é tão difícil  

a. Organização A empresa está tão otimizada para seu ambiente 
atual que perde a agilidade. A rotina 
organizacional e jogos de poder tornam a 
empresa incapaz de se adaptar, quando ocorre 
uma mudança em seu ambiente. 

b. Obstáculos cognitivos e sociais A empresa está negando as mudanças de 
paradigma como resultado de conformidade 
intelectual e social. Correr riscos não é 
encorajado e a falha é vista como vergonhosa. 

c. Obstáculos microeconômicos Uma empresa majoritária protege seus mercados 
e tecnologias com “barreira à entrada”, de modo 
que uma iniciante não tenha chances de 
enfrentá-la. Assim, a empresa menor é forçada a 
“mudar as regras do jogo” para sobreviver. 

d. Obstáculos estratégicos O comportamento racional de empresas bem 
administradas encoraja sistematicamente a 
inovação incremental em detrimento da inovação 
radical. 

e. Obstáculos de comercialização A empresa não está ciente de que comercializar 
“produzindo a ruptura” opera por regras 
totalmente diferentes de comercializar pelo 
padrão. A empresa tenta lançar um produto 
baseado em uma inovação produtora de ruptura 
como lançaria um produto comum, e o 
lançamento falha. 

Fonte: (PRAX In: TERRA, 2007, p. 206) 

Inovar não é um processo simples, depende de vários aspectos e de um 

ambiente propício para lidar com esses aspectos. É importante ainda conhecer 

as capacidades da organização, instrumentalizar a organização e por fim, 

desenvolver um ambiente propício para motivar o processo de inovação. Este 

novo ambiente denominamos de “cultura organizacional inovadora”, 

caracterizada por uma política de desafios constantes, preparados para agir a 

qualquer tempo às novas mudanças e tecida nas tramas das relações que se 

dão no interior das organizações, favorecendo a construção de novos valores, 

novas crenças, novas concepções. 

                                                
15

 Considerado como um dos maiores nomes em Gestão do Conhecimento da França -  Consultor da 
POLIA Consulting 
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Bautzer (2009) reconhece a relevância da preocupação com o ambiente 

na estruturação das organizações, como um dos elementos fundamentais de 

sucesso na elaboração e implementação de planejamentos estratégicos 

sustentáveis, sobretudo aqueles que desejam modelar estruturas inovadoras. 

Nas questões relacionadas à importância do ambiente para a inovação, 

mencionamos dois termos muito utilizado pelo pesquisador Christensen (2007), 

como fatores abundantes necessários aos ambientes de inovação: motivação, 

entendida por ele como os incentivos do mercado para inovar e capacidade, 

que é a possibilidade de obter recursos, transformá-los em produtos e serviços 

e oferecê-los aos seus usuários. 

Na conjunção destes dois aspectos, chamados por Christensen de 

“inputs da inovação”, crescemos ou reprimimos a inovação, e para usá-los, é 

preciso estar atento aos seguintes passos, segundo o autor: 

1. Mapeie a motivação e a capacidade existentes para verificar 
se o contexto é favorável aos diferentes tipos de inovação 
discutidos anteriormente. Se não for, identifique as principais 
barreiras à inovação. 

2. Verifique se algum agente de fora do mercado está agindo 
para influenciar a motivação e a capacidade. 

3. Verifique se a ação se dirige às principais barreiras à 
inovação. Se assim for, espere a ação para promover a 
inovação. (CHRISTENSEN; ANTHONY e ROTH, 2007, p. 50) 

Sem dúvida, este é um bom indicador de capacidade inovativa: 

Organizações que dispõem de altos níveis, tanto de capacidade quanto de 

motivação, tendem a obter altos níveis de inovação. Por outro lado, contextos 

de organizações deficientes em motivação, ou ainda, restritos em capacidade, 

estão reprimindo as inovações. 

Faz-se necessário ainda, buscar outros indicativos que possam dar os 

parâmetros da inovação dentro do ambiente organizacional. Dentre os 

pesquisadores estudados, encontramos O Prof. Marcos Felipe Magalhães16 

que traz em seu artigo “Inovando para durar”, um escopo de possíveis 

indicadores de inovação dentro das organizações: 

                                                
16 Vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento da ABRH (Associação Brasileira de Recursos 

Humanos), Titular do IBMIN (Instituto Brasileiro de Marketing e Inteligência de Negócios) e professor 
convidado do IAG PUC-Rio, Fundação Dom Cabral e do Instituto Militar de Engenharia 
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1. Atitudes – dominar processos e informações que agregam 
valor; atitudes proativas como respostas que asseguram o 
lugar do profissional na organização e desta no mercado; 
atitudes sonhadoras e empreendedoras, orientadas para 
resultados. 

2. Valor – produção de valor na infra-estrutura, na produção, na 
logística e na entrega, orientadas para a criação de laços e 
reconhecimentos duradouros. 

3. Comprometimento – entre pessoas, interna e externamente; 
fazer com que elas desejem e sejam bem-sucedidas com 
clientes e fornecedores, inovando e criando valor para todos; 
gestores competitivos, empenhados em responder às 
perguntas que o mercado está fazendo; células alinhadas para 
entregar os produtos e serviços e para assumir 
responsabilidades. 

4. Empreendedorismo – multiplicadores dos processos de 
empreendedorismo e inovação, uma vez que a criatividade e a 
iniciativa são atributos que podem ser expandidos; o trabalho é 
natural e prazeroso, se todos estiverem comprometidos e os 
indivíduos forem capazes de conduzir ações autônomas para 
atender os objetivos da organização. 

5. Mudanças – adaptar soluções aos cenários de incertezas; 
diferenciação e criação de valor na experiência do consumidor 
e na entrega dos produtos e serviços; procurar atender melhor 
às necessidades de um mundo mais bem informado; reduzir ao 
máximo os riscos dos usuários de primeira hora. 

(MAGALHÃES In: TERRA, 2007, p.51) 

Mesmo levando-se em conta que estes indicadores são direcionados 

para o meio empresarial não sendo ética sua aplicabilidade na educação, sem 

antes equalizá-los e ajustá-los aos princípios educacionais, podemos afirmar a 

partir deles que é cada vez mais visível a importância e o impacto da 

gestão/gestores como fundamentais para o sucesso da criação de uma cultura 

inovadora. Sendo a inovação um processo e não um evento isolado, ela 

necessita ser administrada como tal.  

Ela se torna uma questão de gestão na medida em que há escolhas a 

serem feitas sobre suas fontes, disposição e coordenação. Tidd; Bessant e 

Pavitt (2008) ressaltam como exemplo as escolhas necessárias para a 

construção de rotinas, assim como reconhecer quando e como destruí-las a fim 

de permitir que novas rotinas sejam criadas, rotinas estas mais apropriadas 

para lidar com um ambiente em contínua transformação. Estamos falando da 

construção de uma capacidade dinâmica organizacional para a inovação. 
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Prax (2007) imputa aos gestores a responsabilidade de construírem esta 

visão, as estruturas, os sistemas e a motivação, a fim de que tudo isto se 

transforme em potencialidades ao comportamento inovador. O contrário 

certamente se tornará em agente inibidor à inovação. 

A preocupação com a construção de uma cultura organizacional 

inovadora que segundo o autor Rijnbach em seu artigo “Sete respostas que 

você precisa saber dar sobre inovação”, é algo que só pode ser criado com o 

tempo, por meio de liderança sólida, políticas organizacionais de suporte e 

preparo administrativo. 

Uma forte liderança que estimule uma cultura aberta para a 
criatividade ampliará o potencial inovador da companhia. 
Orientação estratégica, processos bem-definidos, tecnologias 
de fácil utilização e um modelo de governança estabelecido 
permitirão que as empresas explorem esse potencial, ao 
mesmo tempo em que deixam a porta aberta para o 
florescimento de algumas ideias imprevistas. (RIJNBACH In: 
TERRA, 2007a, p. 63) 

O líder da organização é a pessoa responsável por orquestrar a 

mudança necessária. Ele deveria ter a capacidade de realizar o que é 

necessário ser feito para mudar a cultura organizacional. É o líder que conduz 

uma organização num certo rumo e a liderança tem que ser considerada como 

fundamental para a inovação. 

Segundo Nobrega e Lima (2010) cultura17 é um recurso essencial que 

uma organização usa para construir um modelo de negócio18, e, ao contrário de 

outros recursos como máquinas ou instalações, cultura não pode ser 

comprada.          

Sem dúvida a inovação sustentável exigirá mudanças nos estilos de 

liderança e na cultura das organizações. Para criar raízes, a inovação 

necessitará de processos mais flexíveis, abertos e menos hierárquicos, em que 

os dirigentes consigam ver que sua função primordial é incentivar e não dirigir. 

Será necessário criar uma cultura que privilegie a flexibilidade e a confiança, 

essencial à inovação. 

                                                
17 Cultura, nesta visão e em palavras simples, é a “maneira como fazemos as coisas” em uma 
organização. 
18

 Modelo de negócio, a partir de Nobrega e Lima (2010), é uma história, uma narrativa que tem que fazer 
sentido. Esta história diz como a empresa vai criar valor, entregar valor e ficar com um pedaço de valor 
para si. Tem que ter enredo interessante, personagens bem definidos agindo com motivações plausíveis. 
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Rijnbach (2007) estabelece um quadro apontando as principais 

diferenças entre tipos de gestão, a partir dos modelos de gestão operacional e 

gestão para inovação. 

Quadro 2 – Diferenças entre Gestor Operacional e Gestor de Inovação 

  
Gestor Operacional 

 
Gestor de Inovação 

 

Estilo de liderança Direcionar, controlar Inspirar, guiar 

Maior ativo Conhecimento Imaginação 

Foco do trabalho Execução, implementação Experimentação, 
aprendizagem 

Busca de resultados 
financeiros 

Curto prazo Médio e longo prazo 

Estabelece Objetivos e metas Grandes desafios 

Comunica Metas e resultados atingidos Valores, culturas e crenças e 
lições aprendidas 

Estimula Eficiência, compartilhamento 
de melhores práticas, 
melhorias contínuas, 
diminuição de riscos 

Trabalho em equipe, 
discussão e 

questionamentos, novas 
práticas, tomada de risco 

Pensamento Analítico Sistêmico 

                                                                              Fonte:   (RIJNBACH In: TERRA, 2007b, p. 161) 

Destacados mais estes pontos relevantes para a inovação 

organizacional e empresarial (primeira parte deste capítulo), convém voltar a 

discussão acerca da Inovação Educativa e princípios de Gestão Escolar a partir 

da Gestão da Inovação e que potencialize ambientes escolares criativos, 

inovadores por meio de possíveis soluções organizativas consideradas 

inovadoras. 

Gestão Escolar em tempos inovadores 

Quando falamos em educação, temos por pressuposto sistemas em 

constante mudança. Entende-se que este tipo de mudança não se dá de uma 

vez. Para que ela ocorra, é necessário desencadear um processo com 

abrangência crescente, partindo do papel do gestor escolar. 

O gestor escolar age como líder principal do cotidiano da escola. Sua 

função compreende a liderança dos processos pedagógicos que envolvem 
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docentes, discentes e demais colaboradores, planejamentos, programas 

pedagógicos dentre outros. Deve também coordenar a formação de 

associações, acompanhar programações, atuar junto à comunidade, avaliar as 

ações em busca de uma escola de excelência. 

Certamente todas estas mudanças de conceitos e paradigmas da 

educação e da sociedade, já amplamente discutidas neste estudo, impactam 

na busca da inovação e da qualidade de ensino.  

Até a década de 1990, as tarefas e rotinas de gestão de uma escola não 

eram prioritárias se comparadas ao plano pedagógico. Não havia investimento 

significativo em estudos, sistemas ou processos que desenvolvessem a 

atuação gerencial dentro das escolas. Com o advento da profissionalização dos 

serviços empresariais, a escola percebeu que também poderia participar dessa 

evolução teórico/prática. 

Assim, as novas propostas de Gestão Escolar passam a surgir e para 

tanto, faz-se necessário conhecer sua origem, objetivando perceber como se 

dá a concretização prática dos processos administrativos desenvolvidos nas 

instituições de ensino. 

[...] ser primeiro um centro educativo com gestão saudável, um 

centro que atua com mentalidade de projeto [...] uma escola em 

transformação, em reflexão contínua sobre a prática, tendo 

como eixo a formação permanente. Visualizar esses níveis da 

gestão pode ajudar os gestores educacionais a detectarem as 

oportunidades que as circunstâncias lhes oferecem, quando 

pretendem iniciar processos de mudança e inovação. 

(BORJAS, 2006, p. 80)  

Antes de tratar alguns processos práticos, é importante lembrar que, 

todo trabalho em educação, dada a sua natureza formadora, implica ação de 

liderança, segundo Lück (2010d).  A mesma autora define liderança, como 

sendo 

[...] a capacidade de influenciar positivamente pessoas, para 
que, em conjunto, aprendam, construam conhecimento, 
desenvolvam competências, realizem projetos, promovam 
melhoria em alguma condição, e até mesmo divirtam-se juntas 
de modo construtivo, desenvolvendo as inteligências social e 
emocional. (LÜCK, 2010d, p. 17) 
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É claro que gestores, professores e os demais colaboradores da escola 

estão cotidianamente tomando decisões, no entanto, a proposta inovadora é 

que haja uma prática de educação desses colaboradores a fim de torná-los 

profissionais hábeis para essa atitude, além de assegurar que cada decisão 

esteja de acordo com o pensamento sistêmico – proativa, sinérgica, voltada 

para a aprendizagem, refletida a partir dos contextos em que se expressam. 

Lück (2010d) destaca com propriedade esta atuação do líder/gestor 

escolar, sobre o modo de ser e de fazer da organização educacional: 

[...] está promovendo gestão escolar, isto é, está mobilizando 
esforços, canalizando energia e competências, articulando 
vontades e promovendo a integração de processos voltados 
para a efetivação de ações necessárias à realização dos 
objetivos educacionais, os quais demandam a atuação da 
escola como um todo de forma consistente, coerente e 
articulada. (LÜCK, 2010c, p. 130)  

Esta pesquisadora, em outro estudo, ao discutir a visão acerca da 

liderança educativa e organizações aprendentes, não se furta a responsabilizar 

os líderes educativos: 

A liderança educativa é centrada na formação de organizações 
de aprendizagem e entendida como fundamental na orientação 
de organizações no sentido de seu estabelecimento como 
organizações que aprendem. Essa tem sido uma demanda 
para todas as organizações na sociedade atual, marcada pelo 
conhecimento e pela tecnologia da informação. [...] Como 
transformar organizações implementadoras de ações em 
organizações que aprendem, enquanto promovem os 
resultados pretendidos, constitui-se, portanto, em um novo 
desafio para as organizações (LUCK, 2002) e uma nova 
orientação para os seus dirigentes (FERNANDES, 2001). 
Desenvolver essa capacidade de orientar a aprendizagem no 
trabalho é, portanto, a expressão da liderança educativa. 
(LÜCK, 2010d, p. 52)  

A partir dos pressupostos levantados acerca da liderança educativa, 

pode-se concordar com a sugestão de Senge (2005) para uma liderança 

participativa e eficaz, onde ele afirma que se faz necessário o envolvimento, o 

pensamento sistêmico, a liderança da aprendizagem e a autoconsciência, 

como mostra a Figura 1, a seguir: 
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Figura 1 – Liderança Educacional  

Fonte: Adaptação a partir das ideias de 
SENGE, (2005, p. 237-240)  

 
 

Envolvimento é o compromisso ativo de todos os indivíduos da 

organização com a missão e visão da organização, é a preocupação natural de 

cada personagem em estar de acordo com os valores da organização, é o 

entendimento de que ele mesmo é um “membro do corpo” que é a escola, ou 

seja, sua atuação é essencial para o perfeito funcionamento dela. Essa 

compreensão é uma percepção clássica, tão desejada que muitos a classificam 

como utópica. No entanto, em resposta a essa hipótese “improvável”, Peter 

Senge (2005) afirma categoricamente que essa é uma atitude real e possível. 

O pensamento sistêmico é a chave para os processos inovadores, 

afinal, está presente em todas as técnicas administrativas modernas. Como 

dito anteriormente, se compreende ao reconhecer a dinâmica oculta de cada 

processo organizacional e, portanto, aponta para o envolvimento (afinal, de que 

vale o conhecimento – a compreensão sistêmica – sem o procedimento prático 

– o envolvimento?). 

Para compreender e liderar a aprendizagem, é preciso voltar ao 

conceito de liderança e por fim, refletir no efeito que essa habilidade pode 

causar quando aplicada ao ambiente escolar; sugere-se “modelar uma 

abordagem „centrada no aprendiz‟, em oposição a uma „centrada na 

autoridade‟ para todos os problemas, dentro e fora da sala de aula” (SENGE, 

2005, p. 240). 

 
LIDERANÇA 

EDUCACIONAL 

Autoconsciência 

Envolvimento 

Pensamento Sistêmico Liderando a Aprendizagem 
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Por fim, a autoconsciência está relacionada à consciência que cada 

líder procura ter do impacto que seu cargo e sua influência causam sobre a 

vida tanto dos colaboradores quanto dos alunos da escola; essa reflexão está 

diretamente ligada a uma atitude proativa e ética. 

Tantos apontamentos levam a instigar o desenvolvimento de práticas de 

sucesso que são desempenhadas pelos diversos líderes escolares. Uma 

maneira bastante eficaz de colher essas informações se dá pela ciência, que 

propaga os mais atuais conhecimentos em congressos, simpósios, mesas-

redondas onde são compartilhados os resultados das diversas pesquisas 

acadêmicas realizadas sobre uma respectiva temática. Um desses encontros 

pode ser realizado por meio de fóruns, como o relatado por Senge (2005), onde 

o público é mais específico, no caso: seleto (por serem gestores de escola). 

Similarmente a esses encontros, a gestão da escola procura estar 

continuamente promovendo reuniões em que os envolvidos possam 

compartilhar experiências, ensinando e aprendendo com os colegas de 

trabalho, como tem sido o resultado de suas práticas profissionais. É a 

construção, a partir da prática, de verdadeiras redes de aprendizagem 

cooperativa que envolvem gestores educacionais. 

Senge (2005) explica que, para o eficaz resultado dessas reuniões, 

algumas dicas são levadas em conta: os participantes criam a agenda e 

mantém bom nível de relacionamento; as ideias e os recursos são levados para 

o gestor/diretor para que, além de promover firmes iniciativas, possam 

influenciar as mudanças; ao participar dessas reuniões o gestor procura 

também dar exemplos (é uma troca de experiências); ao sugerir mudanças, o 

período de aplicação é estudado; alguns temas de discussão podem ser 

melindrosos, portanto, requerem um ambiente propício para esse tipo de 

exposição. 

Pensando no papel ou função que o diretor ocupa, sua atuação pode ser 

autoritária ou democrática, centralizada ou descentralizada, há também 

diferenças em como ele delega funções, como coordena ou dirige os 

processos; tudo isso vai estabelecer diferenças no modo como os liderados 

irão desenvolver suas tarefas e por isso, certamente, causará um impacto 
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distintivo na dinâmica institucional para o alcance dos objetivos propostos. 

Essa abordagem está relacionada à estrutura da escola. 

Assim, aprende-se que a atuação está paralelamente relacionada à 

ciência, pois, estuda-se para gerenciar coisas e aprende-se para liderar com as 

pessoas. A verdadeira liderança está diretamente ligada à influência pessoal 

sobre outras pessoas, por isso, o ato de liderar requer bastante cuidado. 

Utilizando a definição de Lück, supracitada neste trabalho, podem-se 

abstrair duas palavras-chave: habilidade e influência, a primeira trata-se de 

uma capacidade que pode ser adquirida e desenvolvida, bastando que se 

deseje e trabalhe para tanto. A segunda palavra-chave (influência) implica 

questões como: “se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa 

influência?”; “como estimular, motivar, orientar e mobilizar o talento humano em 

prol de uma coletividade?” Talvez aqui, esteja a grande demanda da arte de 

liderar. 

Motta e Vasconcellos (2003, p. 110) ressaltam que “inúmeros dirigentes 

ainda procuram inspirar-se na visão heroica do líder ou praticar a distância 

social dos liderados como forma de adquirir potencial de liderança”. 

Definitivamente, essa não é realidade esperada de um gestor inovador. 

Os estilos de liderança podem ser apresentados como na Figura 2, que 

utilizou vários dos conceitos das professoras (socióloga e educadora, 

respectivamente) argentinas Jalluf e Manfredini (2005), apresentada a seguir: 
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Figura 2 – Autoridade versus Poder 

Fonte: Adaptação a partir das ideias de Jalluf e 

Manfredini, (2005)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Como visto, o processo de liderança pode ser de modo pessoal e 

interpessoal; o primeiro exige do gestor características como a autoestima, 

visão, criatividade, equilíbrio e aprendizagem; já o segundo (liderança 

interpessoal), requisita do gestor a habilidade de se comunicar efetivamente, 

entregar o poder (divisão de tarefas), trabalhar em equipe e servir. 

Essa aplicação do trabalho da gestão escolar é importante e verdadeira, 

por isso, além de contemplar a atividade de gestão organizacional, esses 

conceitos também são aplicados à gestão de aprendizagens. Daí a 

necessidade de uma conversa constante sobre a gestão pedagógica entre o 

gestor escolar e sua equipe. A gestão pedagógica depende das relações com o 

social, com a organização e com a produtividade, todas necessárias para 

trabalho, mas também das relações e atividades organizacionais e 

administrativas, desenvolvidas na escola. 

Autoridade versus Poder 
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Figura 3 – Gestão da aprendizagem 

Fonte: Adaptação a partir das ideias de Jalluf e 
Manfredini, (2005)  

 

Dessa forma, a atuação do diretor (Gestor Escolar) como gestor de 

aprendizagens está relacionada a aplicar aqueles mesmos conceitos de 

liderança institucional, no ensino. Assim, o gestor escolar que se ocupa da 

aprendizagem está diretamente ligado à gestão pedagógica, por meio da 

análise de suas práticas, objetivando o desenvolvimento de capacidades e 

competências via estratégias de assessoramento no projeto educativo. 

Se o meio da aprendizagem é estimulante e ao mesmo tempo tolerante, 

grande número de capacidades e de competências podem ser desenvolvidas 

na formação dos talentos humanos. 

Em atendimento a esta dimensão, direcionada às aprendizagens, Jalluf 

e Manfredini (2005) sugerem que os gestores escolares se utilizem de um 

instrumento eficiente, capaz de obter informações específicas sobre a 

dimensão didático-pedagógica, promovendo um encontro do docente, com o 

discente e os conteúdos, como uma relação triádica.  

Nesta opção epistemológica, o conhecimento assume um caráter 

problematizador da realidade e se organiza ao redor de capacidades e/ou 

competências. 

Todo esse processo é demonstrado na Figura 3: 
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Segundo Jalluf e Manfredini (2005) o primeiro passo da gestão de 

aprendizagens a partir do esquema proposto, consiste numa mudança cultural, 

reformulando o papel dos envolvidos no projeto educacional em um esquema 

de autogestão de suas carreiras. Todos são estimulados a fazer uma 

autoavaliação, identificando seus pontos fortes e fracos, reconhecendo seu 

potencial e o que necessitam desenvolver. Os partícipes saem de uma atuação 

passiva para assumir a responsabilidade direta por seu próprio desempenho.  

Ainda segundo as autoras/pesquisadoras argentinas, a premissa básica 

é a de que os envolvidos no processo sabem o que a organização espera deles 

e podem aprender a identificar e desenvolver suas capacidades e 

competências em relação a essas expectativas.  

O papel da gestão passa a ser então, o de ajudá-los a avaliar seu 

desempenho em relação às metas propostas, a fim de desenvolver maior 

senso de responsabilidade e comprometimento de cada um dos participantes, 

independente de sua atribuição no projeto educativo.   

O assessoramento entendido como colaboração e apoio aos processos 

de mudança, busca coerência com uma gestão que tende a fortalecer a 

profissionalização e a autogestão. Há três princípios que podem resumir as 

características do modelo de assessoramento colaborativo: 

a) Trabalhar com os docentes ao invés de intervir sobre eles; 

b) Colocar-se como mediador entre o conhecimento e os docentes; 

c) Reconhecer o docente como profissional da educação. 

O passo seguinte é definir um conjunto de capacidades e competências 

e torná-las claras e conhecidas, tanto para os líderes como para os 

colaboradores e professores.  Num segundo momento, se faz necessária uma 

avaliação periódica – num período regular e pré-determinado de comum acordo 

entre gestão e participante. 

 Faz-se necessário ainda, convencionar o que é entendido por 

capacidades e competências de acordo com as pesquisadoras. 
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Para Jalluf e Manfredini (2005), capacidade implica uma qualidade ou 

conjunto de qualidades e faz referência a aspectos que são inerentes a 

cognição. Trata-se de uma atividade intelectual e constitui uma plataforma que 

permite desenvolver novas capacidades, processando, incorporando e 

produzindo novas informações e novos conhecimentos. Tem um aspecto 

prático e seu desenvolvimento permite enfrentar a realidade em condições 

mais favoráveis. 

Competência, como entendida pelas autoras, é inerente ao mundo 

social, sempre estruturada e demandada externamente ao sujeito, pelo meio, 

por terceiros e essencialmente pelo mercado (de consumo, de trabalho, 

profissional). As competências podem ir mudando de conteúdo conforme vão 

se desenvolvendo os processos histórico-sociais de uma determinada 

comunidade organizada; implicam, na prática, técnicas e conhecimentos 

relativos ao “saber fazer”, portanto, só há competência quando há ação. 

O foco da gestão da aprendizagem a partir das capacidades e 

competências rompe a fragmentação do conhecimento que caracteriza o 

modelo tradicional do ensino, tornando-o operativo para compreender e 

interpretar o entorno e para intervir ativamente nele. As propostas pedagógicas 

são adequadas às características do contexto escolar e das necessidades dos 

destinatários e espera-se da equipe docente, um conjunto de competências e 

ferramentas para iniciar e consolidar processos de mudanças na prática 

cotidiana e em suas propostas específicas de ensino. 

Porter (1989) pesquisando sobre diferenças organizacionais enfatiza que 

não existem escolas iguais. Para este autor, cada organização tem uma cultura 

diferente, cada escola tem um modo distinto de resolução de problemas, 

contratação, estilo, enfim, tem peculiaridades que lhe são como uma 

característica singular.  

Essa afirmativa também é válida (talvez seja até mais própria) para as 

pessoas, cada sujeito possui características distintivas. Assim, como os 

indivíduos constituem as organizações de ensino, não existem formas 

padronizadas de convivência, não há uma só forma de agir. 
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Cada comunidade, cada setor social, cada população tem a necessidade 

de relacionar-se e a escola propõem-se a trabalhar princípios que eduquem as 

crianças e os adultos na maneira ética de lidar com os outros.  

Por este motivo, Jalluf e Manfredini (2005) pensam que o gestor, entre 

tantas atribuições, também ocupa um papel de facilitador da convivência. A 

escola é um lugar onde as diferentes culturas dão lugar a um espaço de 

expectativas, sentimentos e práticas coletivas que são necessárias para a 

construção de um melhor clima organizacional. O clima organizacional pode 

ser entendido como uma reação positiva ou negativa compartilhada pelos 

trabalhadores para perceber muitos aspectos da vida na organização (SENGE, 

2005). 

Quando se fala em partícipes da vida escolar, via de regra, se pensam 

unicamente nos professores e alunos, no entanto, para essa abordagem, 

incluem-se coordenadores (pedagógicos, de disciplina), pais, colaboradores 

(secretário, tesoureiro, compras), monitores e quaisquer outros personagens 

que contribuam ou usufruam do serviço oferecido pela escola. Tanta 

diversidade, apenas prioriza esse modo de atuação do gestor. 

Segundo Jalluf e Manfredini (2005) a atuação desses elementos está 

diretamente ligada com a interação entre eles, ou seja, quando o aluno mantém 

laços afetivos com determinados professores, seu aprendizado nessas 

respectivas disciplinas é potencializado. Outra forma de perceber os benefícios 

da boa convivência pode ser exemplificada pelos serviços operacionais: o 

respeito e carinho por parte dos funcionários da limpeza podem ser suficientes 

para convencer os outros a manterem o ambiente limpo. No entanto, essa 

perspectiva é recíproca, pois, respondendo aos exemplos citados: ao perceber 

a dedicação de um aluno, o professor tende a ficar motivado a dedicar-se mais 

por seu aprendizado; e, ao perceber a colaboração de um indivíduo, o labor do 

auxiliar de serviços gerais poderá ser menos exaustivo. 

Dessa forma, o melhor rendimento educacional está relacionado tanto 

ao conteúdo acadêmico (numa conclusão tradicional) quanto aos resultados de 

cunho afetivo, pessoal e social. Esse entendimento é “de crucial importância 

não só para a vida acadêmica, mas, também para a vida social”. (JALLUF e 

MANFREDINI, 2005, p. 163) 
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Figura 4 – Convivência institucional 

Fonte: Adaptação a partir das ideias de 
Jalluf e Manfredini, (2005)  

 

A Figura 4, novamente adaptada a partir das discussões de Jalluf e 

Manfredini (2005) expressa um esquema conceitual dessa temática, onde se 

sugere que os problemas sejam solucionados a partir do clima organizacional19 

concomitantemente ao trabalho em equipe (formação de um grupo para, num 

esforço coletivo, alcançar o objetivo) e a sociabilização (integração social entre 

indivíduos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Atente para o fato de que o esquema apresentado traz três princípios 

básicos para manter relações de convivência, a saber: comunicação efetiva 

(troca eficaz de informações entre as pessoas), relações de confiança 

(creditação na integridade da conduta das pessoas) e participação (atuação 

eficaz de todos os envolvidos na educação da escola). 

Diante deste contexto, assume relevância a organização de redes, aqui 

entendidas como conjunto de pessoas que representam uma organização e 

que estabelecem relações e produzem intercâmbios de maneira contínua com 

o fim de alcançar metas comuns de forma efetiva e eficiente. 

O gestor escolar então atua como um organizador de redes voltadas 

para sua comunidade, gerando relações de colaboração, disponibilizando 

recursos comuns, desenvolvendo atividades em prol dos participantes, 

                                                
19

 De acordo com Lück (2010c, p.65) “Clima Organizacional constitui-se na expressão mais à superfície 
da cultura organizacional e por isso, mais facilmente observável, caracterizada pelas percepções 
conscientes das pessoas a respeito do que acontece em seu entorno”. 
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ampliando e estreitando vínculos, criando sentimento de pertença, socializando 

conhecimentos, experiências e saberes, reconstituindo uma confiança social e 

estabelecendo relações de intercâmbio e reciprocidade. 

 Esse fato se dá desde a idealização da formação da escola numa 

respectiva sociedade, afinal, quando ela está sendo idealizada, é 

imprescindível que tenha como proposta pedagógica o desenvolvimento da 

comunidade em que está inserida por meio da educação. A recíproca dessa 

expectativa também é verdadeira, pois, quando da constituição de um grupo 

societal, uma das preocupações além de saúde, segurança e política é a 

educação. 

Dessa forma, a escola e sua comunidade se retroalimentam 

continuamente. Hoje, em nível mundial, nacional e regional, existem avanços 

tecnológicos, reformas culturais e mudanças nos hábitos sociais que, se a 

escola não pode influenciá-los, sua função social está desvirtuada ou 

desintegrada. Por isso a escola deve ser uma organização aberta, ou seja, que 

receba do meio externo, influências por meio de atualizações, da cultura e de 

comportamentos coletivos, pois esses são ensinamentos que a escola 

necessita aprender; no entanto, o fato de ela estar aberta não quer dizer que 

somente receba os benefícios da influência da sociedade; essa relação com o 

meio externo é perfeitamente desenvolvida na troca de informação, quando a 

escola desempenha seu papel primário de educar seus membros e formar para 

a sociedade os princípios esperados pela ética coletiva, e demais construtos de 

um ambiente. 

Os apontamentos para o gestor como organizador de redes sociais 

como forma organizativa a fim de favorecer aprendizagens socialmente 

relevantes, são simples e diretos (Figura 5), no entanto, se constituem como 

uma necessidade global das instituições escolares (JALLUF e MANFREDINI, 

2005). 
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Figura 5 – Instituição escolar aberta versus fechada 
Fonte: Adaptação a partir das ideias de Jalluf e Manfredini, 
(2005)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De qualquer forma, os partícipes da organização devem estar 

ativamente informados das mudanças que ocorrem no ambiente macro da 

escola para avaliar como elas incidem sobre si (num contexto pessoal e 

organizacional) para que iniciem o caminho de construção de redes sociais que 

permitam a escola cumprir com sua função primária. 

Jalluf e Manfredini (2005) apontam ainda para o despertar da 

necessidade de um macro projeto que permita visualizar a gestão escolar em 

seu conjunto, por elas denominada de Projeto Educativo Institucional, a partir 

de uma visão estratégica que se preocupa com o estudo de análise do 

presente na escola, prospecção de futuro e por fim, elabora um plano 

estratégico de ação. 

Apesar da educação, nos dias atuais, tornar-se um fator estratégico 

como diferenciação (ou na lógica empresarial – vantagem competitiva) para 

pessoas e organizações, falar em ação/visão/plano estratégico no meio 

educacional ainda soa como um discurso mercantilista e não apropriado. 

A triste realidade nos aponta, por exemplo, a grande lentidão das 

escolas em absorver o conhecimento; livros didáticos e currículos, de forma 

bastante característica, estão atrasados em anos, décadas em relação a 

qualquer outro campo do conhecimento.  As informações chegam à velocidade 
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da luz e as mudanças necessárias não acompanham o mesmo ritmo, basta 

visitar uma sala de aula para confirmar tal afirmação.  

Thiesen (2011) enaltece que o século XXI faz uma chamada, uma 

aposta no futuro e, a educação só pode encontrar seu verdadeiro valor se for 

entendida e tratada como um grande projeto, olhando para frente. 

No caso da educação, atividade imperativa para o 
desenvolvimento social e econômico, os estudos prospectivos 
podem representar uma importante estratégia na definição ou 
no reposicionamento das políticas do setor, principalmente 
porque essa atividade está diretamente relacionada com outras 
áreas sociais e também com o projeto mais amplo de 
sociedade. (THIESEN, 2011, p. 12) 

A grande verdade é que quem não consegue “ver” o futuro, não está 

“preparado” para o presente. 

Autores em gestão e educação fazem referência a esta necessária visão 

por parte dos gestores educacionais e escolares, com destaque para Gomes 

(2009) que relaciona o planejamento estratégico ao PPI – Projeto Pedagógico 

Institucional, por ela definido como o principal produto de uma organização 

educacional. 

[...] PPI – Projeto Pedagógico Institucional - sua realização é o 
resultado de todas as atividades da instituição de ensino, tanto 
na atividade-fim – Pedagógica – quanto na atividade-meio – 
Apoio Administrativo, Financeiro, de Infraestrutura entre outros.  
[...] um projeto pedagógico à luz da Gestão Estratégica, precisa 
responder a questões de uma sociedade futura, sem esquecer 
sua realidade presente. [...]  por essa razão, a instituição terá 
de assumir a responsabilidade da constante melhoria dos 
processos institucionais para otimizar o Projeto Pedagógico. 
(GOMES, 2009, p. 57) 

A pesquisadora ressalta também a necessidade de um processo de 

reflexão sobre a necessidade de mudança de paradigma quanto ao modelo de 

gestão nas instituições de ensino, propondo a gestão estratégica por meio do 

aprendizado institucional como uma opção viável para este tempo.  

[...] estilo de gestão – exigirá que se forme uma verdadeira 
cultura institucional com o foco estratégico na inovação, 
aprendizagem de habilidades específicas e institucionais para 
administrar profundas mudanças. Refiro-me a mudanças não 
só nas estruturas, nos sistemas, nas políticas e nas práticas, 
mas, principalmente, na mentalidade institucional e individual. 
(GOMES, 2009, p. 319) 
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A tarefa de fazer um projeto institucional na escola faz voltar à conclusão 

de que a escola é uma organização que deveria ser gerida sem excluir 

integralmente princípios das teorias administrativas. Assim, na formulação da 

estratégia organizacional a gestão procura em reunião, coordenar essa 

construção. Os processos anteriores estavam preocupados em fazer-se 

conhecer (aos indivíduos, à escola, à sociedade), esse estágio se preocupa em 

idealizar como se quer ser (re)conhecida, ou seja, é a projeção do futuro, a 

formulação de procedimentos estratégicos a fim de alcançar os objetivos 

organizacionais. 

O conceito de estratégia utilizado aqui é o mesmo exposto por 

Chiavenato (2006, p. 302) que a define como sendo “o caminho que a 

organização escolhe para construir ou reconstruir seu futuro”. 

Ao montar um projeto institucional em uma escola, Jalluf e Manfredini 

(2005, p. 221) sugerem três perguntas “fundamentais” (do autor): “Que escola 

desejamos criar?”, “Que escola temos?” e “Que escola podemos construir?”. 

Portanto, a elaboração de uma estratégia percorre três caminhos: projetar o 

estado futuro (definição de valores, visão e missão), estudar e analisar o 

estado atual (um diagnóstico sobre a situação na qual a escola se encontra 

atualmente) e elaborar o plano estratégico de ação (definir objetivos, 

estratégias, condições, atividades e mecanismos de execução). 

A promessa de um futuro fértil no âmbito acadêmico se iniciará quando 

os próprios gestores escolares forem capazes de gerir os conhecimentos 

produzidos e as informações armazenadas de forma que a organização seja 

capaz de incorporar e aplicá-los para o desenvolvimento em três níveis: 

individual, organizacional e social, partindo do pressuposto de que todo 

educador, docente ou gestor, seja um pesquisador de sua prática pedagógica 

imediata e vá até as raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação 

teórica de qualidade. 
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Soluções Organizativas Inovadoras em Educação 

Delineando frentes de atuação do Gestor Educacional a partir da visão 

da Gestão da Inovação e tendo como objetivo auxiliar na criação de um 

ambiente criativo e inovador no dia a dia da organização/escola, priorizamos 

duas soluções organizativas com características próprias de desenvolvimento 

no ambiente escolar, de prática a partir de ações do diretor/gestor (como líder) 

e de envolvimento de toda a comunidade a escolar, a saber: Ações com vistas 

à Gestão do Conhecimento e Ações orientadas para a formação de Redes de 

Aprendizagem e Inovação. 

Para tanto, abordaremos os conceitos gerais destas soluções 

organizativas inovadoras propondo um exercício de transformação destas 

teorias em práticas possíveis em ambientes escolares, potencializando a 

criação de ambientes escolares inovativos. 

Gestão do Conhecimento  

Reafirmamos aqui, os estudos realizados de Coral; Ogliari e Abreu 

(2007), já referenciados, acerca da gestão integrada da inovação – para eles, 

um sistema gerencial que consiste em um processo de coleta e análise de 

informações para definir uma estratégia tecnológica, priorizar ideias e 

oportunidades, definir uma carteira equilibrada de projetos, definir os 

investimentos, implementar os projetos aprovados e medir o retorno dos 

esforços dos novos desenvolvimentos da organização.  

Uma organização inovadora implica em muito mais que uma estrutura. 

Estamos falando de um conjunto integrado de componentes e variáveis que 

juntos trabalham para criar e fortalecer o tipo de ambiente que permite que a 

inovação prospere. 

A partir de Geisler e Coral (In: CORAL; OGLIARI e ABREU, 2007, p. 55-

57), resgatamos alguns destes componentes e variáveis (evitando a 

transposição acrítica para o meio educacional) que poderiam ser utilizados pela 

organização escolar na busca de uma prática inovadora: Desenvolvimento de 

pessoal, ambiente inovativo, compartilhamento de visão, envolvimento dos 

colaboradores, estilos de liderança, investimentos em modernização 



146 

 

tecnológica, ferramentas para resolução de problemas, feedback de campo, 

medidas de desempenho, nível de satisfação dos colaboradores, capacidade 

de inovação e nível de satisfação dos usuários. 

 Segundo Bautzer (2009), as organizações de sucesso são capazes de 

utilizar ferramentas digitais e uma nova força de trabalho por meio da 

criatividade e do foco à inovação.  

O processo de inovação é um caminho sem volta. É preciso estar 

atentos as necessidades de mercado, desenvolvendo em nossas organizações 

a capacidade de aprendizado. 

Para Tidd; Bessant e Pavitt (2008) a Gestão da Inovação organizacional 

tem a ênfase em gestão da mudança de cultura e estrutura transferida para a 

modelagem e melhoria de processos internos – como gestão de conhecimento 

– e conexões externas e redes. 

Eles defendem a teoria de que a inovação é questão de conhecimento, 

criar novas possibilidades por meio de combinações de diferentes conjuntos de 

conhecimentos. A inovação pode então ser mobilizada a partir da habilidade 

em estabelecer relações, detectar oportunidades possíveis e agregar valor a 

partir destas.  

Inovações – como vimos – não surgem do nada, e uma 
influência importante, no sucesso e no fracasso, é o contexto 
organizacional em que elas são criadas e implementadas. 
Organizações diferem enormemente, mas aprendemos o 
tempo todo sobre alguns dos fatores que contribuem, mais ou 
menos, para um contexto de apoio. Isso inclui a estrutura da 
organização, os papéis exercidos por indivíduos-chave, o 
treinamento e desenvolvimento de equipe, a maneira pela qual 
o trabalho é organizado (trabalho de equipe, projetos, etc.), a 
maneira como as pessoas se envolvem com a inovação, e qual 
o status da organização com relação à aprendizagem e 
compartilhamento de conhecimento. (TIDD; BESSANT E 
PAVITT, 2008, p. 484) 

O conhecimento é defendido por muitos autores como o elemento básico 

da mudança e da inovação. Para maximizar as oportunidades do 

conhecimento, as teorias em administração propõem a Gestão do 

Conhecimento que vai além da gestão da informação, pois incorpora outras 

preocupações como a criação e o uso do conhecimento nas organizações. 
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A educadora Lück (2010c) destaca a mudança a partir da aprendizagem 

e do conhecimento, como mais que necessária à educação dos dias atuais: 

[...] mudança é a marca do empreendimento humano. [...] não 
existe nada mais constante no mundo atual do que a própria 
mudança. Como consequência, a promoção de mudança nos 
processos educacionais e nas organizações de ensino, bem 
como do próprio sentido da educação, constituem-se em uma 
necessidade, de modo que as escolas promovam a formação e 
aprendizagem dos alunos com características tais que lhes 
possibilitem enfrentar os desafios da sociedade contemporânea 
com as competências adequadas e necessárias. [...] é esse 
processo de mudança que determina a necessidade de 
educação permanente e contínua atualização de competências 
para todos. (LÜCK, 2010c, p. 159) 

De acordo com Thiesen (2011) em seu estudo recentemente lançado, 

empiricamente, o pesquisador não encontrou trabalhos sistematizados que 

relacionem a gestão do conhecimento com planos estratégicos de 

desenvolvimento educacional, no entanto, o autor não deixa de ressaltar a 

relevância da temática afirmando que as “as práticas de gestão do 

conhecimento podem servir como aporte para a elaboração dos processos de 

construção de cenários prospectivos em educação”. (THIESEN, 2011, p. 13) 

A capacidade de uma organização fazer melhor uso de novos 

equipamentos ou ainda, de produzir produtos e serviços com novidades em 

seu design, qualidade ou desempenho, depende amplamente de conhecimento 

e habilidades dos envolvidos em produzir tais inovações. 

Frases célebres ditas por conhecidos inovadores, não deixam margem 

para pensarmos diferente: 

“O único ativo de fábrica da Microsoft é a imaginação humana”, Bill 

Gates20. 

“A sorte favorece a mente preparada”, Louis Pasteur21. 

Durante a revisão bibliográfica, percebeu-se uma clarividência acerca da 

valorização do aprendizado, da diversidade do ponto de vista da experiência 

intelectual, do capital intelectual em si, da comunicação e dos relacionamentos. 

                                                
20

 Sócio-Proprietário e um dos fundadores da Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de software 
do mundo, é um dos pioneiros na revolução do computador pessoal, autor de diversos livros, com 
destaque para a obra: “A estrada do futuro” de ampla repercussão no mundo. 
21

 Cientista francês, que desenvolveu importantes trabalhos contribuintes às Ciências da saúde. 
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A educação e a cultura, no que tange a instruir, inspirar e motivar os 

inovadores do futuro, vai tomando grande importância neste novo cenário. E a 

inovação é cada vez mais vista como exigindo o conhecimento socializado, 

combinação e compartilhamento.  

Quando nos referimos ao conhecimento, o contexto é tudo. O complexo 

fica simples e o simples, fica intenso. 

A Gestão do Conhecimento surgiu na década de 90, como uma proposta 

de agregar valor à informação e facilitar o fluxo interativo em toda a 

corporação. É responsável por desenvolver sistemas e processos que visam a 

adquirir e partilhar ativos intelectuais. (BAUTZER, 2009)  

Ela consiste na adoção de uma nova visão acerca da aprendizagem, 

visão esta que aprofunda e amplia o significado do que é aprender na Era do 

Conhecimento.  

Organizações líderes em Gestão do Conhecimento abraçam o objetivo 

da aprendizagem contínua em seus processos como principal estratégia de 

diferenciação e implementam uma série de práticas, métodos e ferramentas 

que estimulam e facilitam o crescimento constante de seus colaboradores.  

Bautzer, analisando organizações empresariais e lógica de mercado, 

aponta também este quadro. 

O fato é que as empresas de sucesso estão se transformando 
em organizações educadoras e em organizações do 
conhecimento agregado, onde a aprendizagem organizacional 
é incrementada e desenvolvida através de processos 
inteligentes de gestão. (BAUTZER, 2009, p. 78) 

Terra (2007a) traz no artigo intitulado pelo mesmo nome, dez práticas 

para a produção do conhecimento, a partir de seus estudos. São elas: 

1. Estabelecer desafios de aprendizado; 
2. Foco no talento e na diversidade; 

[...] desafio é encontrar pessoas que estejam dispostas a 
construir coletivamente o conhecimento organizacional a 
partir da sua interação em fluxos criativos, inovadores e 
produtivos. 

3. Parar a linha de montagem; 
4. Abrir a organização; 

[...] trata-se de fomentar um ecossistema de aprendizado 
e abrir espaços para o inesperado, para a criatividade e 
inovação. 
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5. Incentivar contatos diretos com os clientes; 
6. Desenvolver cenários; 
7. Desenvolver processos de inovação; 
8. Flexibilizar o ambiente de trabalho; 
9. Prover experiências; 
10. Celebrar a inovação. 

(TERRA In: TERRA, 2007a, p. 35-39) 

 Embora o posicionamento, tanto de Terra quanto de Bautzer sejam 

pautados por uma visão mercadológica, é possível, a partir da reflexão e da 

crítica destes posicionamentos, buscarmos pontos convergentes da Gestão do 

Conhecimento e as organizações educacionais. 

 Apesar de vivermos a Sociedade da Informação e do Conhecimento, 

quando falamos em conhecimento, a partir da perspectiva da realidade 

educacional, nos deparamos com um quadro de total inércia, desconexão, e 

apesar de discursos e propostas inovadoras, nossos resultados (ou a falta 

destes) refletem uma prática ultrapassada alicerçada na transmissão de 

conhecimento e de informações, quando poderíamos potencializar a 

capacidade de produzir e de utilizar os conhecimentos.    

 Segundo Gomes (2009), não se pode negar que a atenção de nossos 

alunos está no mundo. Suas informações e aspirações são produtos de um 

mundo globalizado. 

[...] O sistema educacional não se dá conta, na grande maioria, 
de que recebe mentes globais, seres exigentes, totalmente 
conectados com o mundo e seus apelos lúdicos, morais e 
imorais, informações transdisciplinares. Nossos alunos fazem 
questão de declarar a sensação de que estão “perdendo 
tempo” durante a carga horária dedicada à escola. Basta 
assistir a um debate entre jovens.  (GOMES, 2009, p. 29) 

 É um desafio para os dias atuais pensar em uma escola capaz de 

estabelecer diferentes formas de intervenção na sociedade, criar tempos e 

espaços em que se tenha como prioridade o desenvolvimento de estratégias e 

metodologias criativas e inovadoras – com foco no ser humano, para a 

transformação da realidade. 

 Esta é uma visão defendida também por Libâneo e Santos (2010), que 

enxergam na prática acadêmica, possibilidades para a construção coletiva de 

um novo conhecimento, um novo saber.  
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Trata-se de uma busca, de uma construção coletiva de um 
projeto social de conhecimento. Certos conceitos, antes 
aprisionados nas cadeias de definições fechadas, passam a 
ser repensados como categoria abertas e dinâmicas de um 
pensamento novo e complexo, projetando-se para o futuro e 
não se prendendo às polêmicas do passado. (LIBÂNEO e 
SANTOS, 2010, pref.)  

Libâneo (2010) ainda amplia este pensamento introduzindo a 

necessidade de redes enquanto meio para esta construção coletiva do 

conhecimento. 

Há uma vinculação do conhecimento com a prática social, que 
se caracteriza pela multiplicidade e complexidade de relações 
em meio das quais se criam e se trocam conhecimentos, 
tecendo redes de conhecimentos entre os sujeitos em 
interação. O conhecimento surge, portanto, das redes de 
relações em que as pessoas compartilham significados. 
(LIBÂNEO In: LIBÂNEO e SANTOS, 2010, p. 38) 

Lück (2010a) também aponta a construção dos conhecimentos a partir 

das práticas escolares coletivas como um processo fundamental a ser 

promovido pela escola, indicando inclusive esta prática como alavanca da 

qualidade do trabalho educacional. 

Percebemos ao longo desta discussão que o ponto de partida para a 

Gestão do Conhecimento em ambientes escolares se dá pela prática 

pedagógica do ponto de vista relacional, ou seja, é por meio das relações 

tecidas entre as pessoas que se dá a materialidade dessas ações. Interligar 

conhecimentos daquilo que já conhecemos, rede de relações passam a ser 

mais importantes que o mero conteúdo. Trata-se de uma clara 

tentativa/necessidade de aproximação da Educação e da Comunicação, áreas 

fundamentais para qualquer projeto de aprendizagem e com tão pouca 

conexão nos dias atuais. 

De acordo com Gomes (2009, p. 102) “o modelo de escola ideal para o 

mundo é o seguinte: um centro de interesse e despertar de novos interesses, 

um espaço de comunicação com o mundo”.  

Este também pode ser um bom direcionamento ao encontro de soluções 

organizativas inovadoras e de processos facilitadores à inovação educativa. 
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Redes de Aprendizagens  

Nobrega e Lima (2010) defendem a ideia de que inovar é fazer 

conexões.  Para exemplificar, citam casos históricos como de Henry Ford que 

criou a linha de montagem inspirado numa operação de corte de gado, ou 

ainda, da clássica história de Isaac Newton e a queda da maçã - conexões. 

Segundo pesquisa de Terra (2007) e a partir dos dados da Fundação 

Nacional de Ciências, empenhos colaborativos respondem por um número 

cada vez mais crescente de patentes e publicações e via de regra, esses 

relacionamentos são construídos e operam ultrapassando as fronteiras. E isto, 

para países como Japão (80% do orçamento de P&D22 do país é voltado para 

projetos colaborativos), ou ainda a comunidade europeia, é uma realidade 

desde a década de 80. 

Para Terra (2007) sustentar a aprendizagem adequada e o 

compartilhamento de conhecimento requer, porém, atenção propositada e 

contínua. À medida que os problemas da humanidade, desafios e metas ficam 

progressivamente mais complexos (por exemplo, lidar com o efeito estufa, 

decifrar o genoma humano, preservar as fontes de água potável e os 

ecossistemas), a necessidade para a inteligência coletiva e P&D global só pode 

aumentar em importância. 

A verdadeira revolução para modelos colaborativos, que 
extrapolam de forma crescente os limites organizacionais, 
geográficos, de idioma e culturais dependerá, todavia, 
fortemente de redes humanas com níveis elevados de 
confiança e de uma maior capacidade de gerenciamento de 
complexidade, ambiguidade, risco e propriedade 
compartilhada. (TERRA In: TERRA, 2007b, p. 235) 

Uma quantidade expressiva dos autores pesquisados apóia a visão de 

que precisamos aprender a dar e receber, compartilhar informações e 

aproveitar o conhecimento e a experiência dos outros. O grau de inovação se 

dará na proporcionalidade do grau de colaboração de compartilhamento. 

A construção da capacidade de colaboração é trabalho duro e que deve 

ser encarado como tal. Exige tempo e requer comprometimento. Mais do que 

                                                
22

 Pesquisa & Desenvolvimento 
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uma declaração isolada de compromisso por parte da liderança, deve haver 

compromisso visível e contínuo para a colaboração. 

A inovação produzida isoladamente não é mais uma opção viável e o 

inovador-inventor de garagem já quase não existe mais. Os modelos atuais de 

inovação exigem uma combinação de diferentes habilidades, tecnologias e 

disciplinas, a globalização tem aumentado a necessidade da criação rápida e 

que a mesma seja difusa na mesma velocidade, a internet tem se mostrado 

uma preciosa ferramenta nas colaborações remotas e ainda disponibilizando 

informações e conhecimentos (principalmente bases de dados patenteadas) 

com amplo acesso on-line, e por fim, a complexidade crescente e a incerteza 

da inovação, trazem a necessidade de compartilhamento de risco entre 

diferentes players23. 

Sem dúvida, todos estes fatores têm pressionado em direção ao 

crescimento da colaboração, quando falamos em inovação.  Cada vez mais ela 

tem se apresentado pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas. 

Jon Rubinstein24, presidente executivo da Palm diz que “há vinte anos 

uma pessoa era capaz de criar um produto por iniciativa própria e totalmente 

sozinha, mas atualmente isto não é mais possível. Por isso, o trabalho em 

equipe é essencial, não apenas entre pessoas, mas entre organizações”. 

Carvalho (2009) apresenta uma visão de atividade inovadora como um 

processo social e coletivo, no qual o aprendizado se dá pelas interações; essa 

mesma corrente é defendida por Bautzer (2009) que parte da premissa que o 

mercado da inovação é por natureza, colaborativo e tem como objetivo 

conectar a sociedade e o setor produtivo por meio de inovações geradas pela 

organização. Esta pesquisadora ainda corrobora e complementa a ideia da 

necessidade de conexão a redes: 

Temos uma infinidade de instrumentos que promovem a 
conectividade de pessoas e empresas em tempo real; nosso 
desafio está em compartilhar com redes inteligentes, fazendo 
das comunidades virtuais de trabalhadores mais do que uma 
tendência, mas um propósito das organizações inovadoras. Na 

                                                
23 Termo utilizado por BAUTZER (2009) como sendo o conjunto de parceiros envolvidos numa 
determinada atividade. Pode ser considerado tanto em nível pessoal como também organizacional. 

24  Entrevistado por ESTRIN (2010, p.129) 
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“era digital”, a conectividade assume um papel fundamental, 
por ser capaz de unir, num mesmo espaço virtual, pessoas, 
players, e organizações. (BAUTZER, 2009, p. 27). 

Seguindo este raciocínio, vale ainda apontar a defesa da idéia de que as 

organizações necessitam se preocupar com “manobras organizacionais em 

busca de atos cooperativos”. (BAUTZER, 2009, p. 24). 

À medida que aprofundamos nosso estudo, passamos a perceber a 

complexidade de ferramentas necessárias para integrar essa visão de 

inovação, e ainda, fazer “aparecer” e brotar a capacidade intelectual, as 

pessoas, em todo este processo. 

Fica cada vez mais claro a necessidade em reconhecer, na capacitação 

dos colaboradores, seres pensantes, um impulsionador estratégico tornando a 

capacidade intelectual uma grande força da inovação. Este é um trabalho para 

gestores de talentos.  

Outras questões começam a aparecer como: De que forma podemos 

transformar relações transacionais puras e simples em relações de interação, 

de colaboração genuína; Como se dá o processo de sistematização entre 

colaboradores e pesquisadores de diferentes organizações e interesses; como 

responder a provocação do astrônomo Carl Seagan (apud ESTRIN, 2010, p. 

148) que diz que “vivemos em uma sociedade intensamente dependente da 

ciência e da tecnologia, no entanto, quase ninguém sabe algo sobre ciência e 

tecnologia”; como conseguimos o desenvolvimento mútuo a partir da 

cooperação e quando e como integrar todas estas mudanças à cultura 

organizacional predominante são questões pontuais e que necessitam ser 

refletidas. 

A grande verdade é que na maioria das vezes, nos deparamos com 

novos desafios, mas velhas respostas. 

Algumas empresas consideradas de vanguarda, sintonizadas e abertas 

para o novo, têm vivenciado e crescido a partir destas experiências inovadoras. 

Se fossemos avaliar a partir da experiência dos membros do “Clube dos 100” 

(empresas como 3M, Coming, Procter & Gamble, Reuters, Siemens, Philips e 

Rolls-Royce), podemos ver que muito de sua longevidade é creditado ao fato 

de terem desenvolvido a capacidade de inovar continuamente. Aprenderam – 
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normalmente de forma mais difícil – como gerenciar o processo (em suas duas 

variáveis: fazendo de um jeito diferente e melhor) de forma a sustentar a 

inovação. (ESTRIN, 2010). 

Escolhemos abordar aspectos que se destacam em 3 cases específicos, 

da área empresarial, a título de ilustração e informação, não desejando extrair  

destes, regras e práticas de gestão possíveis na Educação, sem antes criticar e 

refletir a partir das especificidades e singularidades do meio educacional. 

Após, faremos uma breve imersão em cases específicos de 

organizações educacionais, na tentativa de fazer correlações com as 

abordagens realizadas a partir das experiências em empresas de produção 

e/ou serviços estudadas reflexivamente. 

O primeiro case que separamos, é o da FedEx25 e a adoção da Web em 

seu sistema de acompanhamento a partir do compromisso assumido pela 

empresa em ser pioneira em tecnologia da informação. Segundo Fred Smith, 

fundador da empresa, “as informações sobre uma encomenda são tão 

importantes quanto à entrega da encomenda em si”. (SMITH apud ESTRIN, 

2010, p. 43) 

Sua estratégia é resumida na seguinte premissa: “concorrer 

coletivamente, atuar independentemente e gerenciar colaborativamente”.  

(ESTRIN, 2010, p. 151) 

O cenário de inovação do século XXI abrange muito mais que o âmbito 

de uma única organização. A inovação (como temos dito neste estudo) é um 

jogo de muitos players em que organizações de diferentes formas e diferentes 

tamanhos trabalham juntas em redes. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008) 

O segundo case a ser apresentado, diz respeito ao ambiente motivador 

instaurado no dia-a-dia da Boeing. 

[...] as invenções da Boeing [...] Aproximadamente 600 
invenções são submetidas pelos colaboradores a cada ano, e 
essas são revistas em termo de capacidade de mercado e 
possibilidade de patentes. [...] Além de benefícios financeiros 
para a empresa e para os funcionários desse programa, isso é 

                                                
25

 Empresa que oferece serviços de transporte expresso internacional. Uma espécie de Correios, no 
entanto,  opera com mais abrangência, em todo o mundo. 
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visto como fomentador do espírito de inovação dentro da 
organização. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008, p. 452) 

É a preocupação em criar desafios audaciosos a fim de agilizar a 

inovação. Certamente que esta não é uma estratégia nova, pois é sabido que 

em 1714, por exemplo, o parlamento britânico ofereceu uma recompensa – 

prêmio da longitude26 - para qualquer pessoa que descobrisse uma maneira de 

localizar com precisão uma posição em mar aberto. 

Incentivos são fundamentais para a inovação, pois além do fator 

motivacional permitem à organização identificar os focos de inovação e talentos 

individuais e reconhecê-los de forma sistematizada, para que não se 

desperdicem. (CORAL; OGLIARI e ABREU, 2007) 

Outra característica acerca da Boeing que é relevante, diz respeito à 

política organizacional, mais precisamente, o investimento em ferramentas de 

acompanhamento do ambiente organizacional que possibilitam a inter-relação 

entre seus players. O processo se dá via sistemas de comunicação formais e 

sistêmicos, com acesso/permissão a todos os atores e possibilitando a maior 

conectividade nas tomadas de decisões.  

Este compartilhamento de conhecimento gera novas oportunidades de 

cooperação entre indivíduos (por vezes, até geograficamente distantes) e que 

potencializam e muito, a inovação. Podemos afirmar que todas as inovações 

exigem algum tipo de arranjo cooperativo, ou para seu desenvolvimento, ou 

para sua comercialização, segundo a visão empresarial. 

A cooperação não está relacionada somente à obtenção de resultados 

práticos, mas visa também à definição de oportunidades de benefício mútuo, 

em uma linguagem que todos os partícipes compreendam. As pessoas que 

desempenham naturalmente o papel de agregadores do conhecimento são 

fundamentais à formação de relacionamentos entre comunidades, disciplinas 

ou divisões, pois facilitam a comunicação entre grupos dessemelhantes.  

Caso similar acontece na Xerox, com enfoque em comunidades de 

prática, buscando a junção de elementos até então desconectados para o 

                                                
26

 Recompensa oferecida pelo governo Britânico a fim de desenvolver um método prático e preciso que 
determinasse a longitude de uma embarcação. 



156 

 

surgimento de novos conhecimentos a partir destas interfaces. Este processo é 

relatado por Tidd; Bessant e Pavitt (2008): 

Na Xerox, por exemplo, 23 mil representantes técnicos do 
mundo inteiro estão ligados numa rede de comunidades de 
prática para compartilhar conhecimentos sobre problemas 
incomuns de máquina e métodos heurísticos para descobri-los 
e resolvê-los. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008, p. 372). 

 Estamos falando da formação do Capital Intelectual da organização com 

vistas à criação de uma Inteligência competitiva. Isto é muito mais que o 

simples chavão “as pessoas são nosso maior ativo”, como defende Bautzer 

(2009) 

O fundamental para que uma organização forme seu capital 
intelectual, independentemente de porte e segmento, é 
conseguir extrair de seus colaboradores e parceiros suas 
experiências e informações, que deixam de ser apenas um 
conhecimento armazenado no âmbito de individualidade; ou 
seja, tácito, e passe a ser informação útil e disponível para a 
organização; ou seja, conhecimento socializado, que pode ser 
compartilhado e gerar novos conhecimentos para outras 
pessoas, criando para a organização um diferencial, 
comumente chamado de “inteligência competitiva”, que pode 
no final transformar-se em rentabilidade. (BAUTZER, 2009, p. 
80) 

 Estudos atuais comprovam que em uma economia baseada no 

conhecimento, em que a criatividade está em alta, as pessoas são realmente, o 

ativo mais importante que uma organização possui. O grande desafio justa 

posto é como construir organizações, a partir das pessoas, em que tal 

comportamento inovador possa prosperar.  Estamos falando da necessidade 

da criação e sustentação de uma atmosfera para inovação dentro do cenário 

organizacional. 

O terceiro case/modelo que queremos apresentar traz a experiência da 

Procter & Gambler, empresa que tem como estratégia conectar e desenvolver. 

[...] “conectar e desenvolver” [...] “pesquisa e desenvolvimento”, 
estabelecendo para si mesmas a meta ambiciosa de captar 
grande parte do insumo de ideias fora dos muros da empresa. 
[...] Achar a agulha certa em um palheiro global é um desafio 
estratégico extremamente importante.  

A companhia tem um grande número de comunidades de 
prática que operam afetivamente em torno de determinados 
grupos de produtos, tecnologias, segmentos de mercados etc., 
e é capaz de aumentar esse conhecimento cada vez mais pelo 
uso de redes internas (intranets). 
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Uma recente inovação foi o programa Encore, por meio do qual 
os inativos da empresa – e de outras companhias também – 
podem ser mobilizados para atuar como fonte de conhecimento 
e desenvolvimento de recursos em uma rede de informações 
ampliadas. [...] Cada vez mais percebem sua tarefa não só 
como de know how, mas também de know who. (TIDD; 
BESSANT E PAVITT, 2008, p. 373) 

Tidd; Bessant e Pavitt (2008) ainda ressaltam a necessidade de 

capacitação – não no significado limitado de “saber como fazer” (know how) e 

“saber quem” (know who), mas também como um componente de 

aprendizagem em torno da racionalização estratégica de mudança – “saber por 

que” (know why) – a fim de oferecer um poderoso fluido para lubrificar as 

engrenagens dos programas de inovação.  

Carvalho (2009) fala desta adição de valor que a troca de 

conhecimentos pode proporcionar para as partes envolvidas (sinergia), que 

sustentam um dos vetores para o modelo capacidade inovadora local, qual seja 

– cooperação, a fim de identificar possíveis oportunidades para sinergias 

positivas por meio de tecnologias, produtos ou mercados existentes. 

Cooperação e/ou parcerias são coisas teoricamente simples, porém 

difíceis de serem colocadas em prática, pois implicam na transposição de uma 

série de barreiras internas e externas. São necessários profissionais 

competentes e capacitados, infraestrutura e ferramentas para sistematizar o 

processo e apoio dos gestores.  

Um bom exemplo que podemos usar para ilustrar o princípio da 

cooperação (conhecida no meio da Administração como “inteligência 

distribuída”), diz respeito ao movimento mundial pelo software de código 

aberto. Ao permitir que programadores de todos os cantos do mundo 

participem diretamente no desenvolvimento de um programa, a utilização de 

códigos abertos possibilitou/criou uma classe de produtos de software 

respeitáveis de baixo custo ou sem custo, como o sistema operacional Linux e 

o navegador Web Firefox. 

Quem também se apropriou deste conceito e se tornou um verdadeiro 

“mago” empresarial e ícone da Gestão da Inovação, é Steve Jobs e que tem, 

na marca da cooperação e da aliança, a grande diferença da velha Apple que 

praticamente quebrou em 1996 e da nova Apple do Séc. XXI.  
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Ao construir alianças com a indústria da música e vídeos sem nada 

gastar, ao abrir a possibilidade a uma comunidade sem número para 

desenvolver aplicativos para o iPhone, ele utiliza-se de recursos (players) que 

já estavam no sistema, subutilizados, desejosos a participarem do jogo e traz 

uma série de inovações aos seus serviços e produtos que os tornam 

diferenciais e únicos no mercado. 

Não podemos mais nos permitir pensar nos termos “nós versus 
eles”, pois isso gera um enfoque na concorrência de curto 
prazo, e não no progresso de longo prazo. A meta final é 
crescer e tornar o futuro melhor do que o passado, para que 
possamos pensar em outros termos – nós e eles -, 
possibilitando que os benefícios da inovação se difundam pelo 
mundo inteiro. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008, p. 151) 
 
Os fluxos contornam o que não se move, que se privam da 
energia das mudanças e perdem, assim, sua inventividade, sua 
capacidade de resposta inovadora não somente nos produtos e 
nos serviços, mas sobretudo em seus modos de organização e 
de relacionamento. A dicotomia no nós e eles tende a ser 
substituída por um nós abrangente e dinâmico, feito de 

interações, de enriquecimentos e de aprendizagens mútuas. 
(FAYARD, 2010, p. 151-152) 

Nenhuma organização é uma ilha e o desafio de trabalhar em rede vai 

se tornando cada vez mais latente. Gestar na incerteza, riscos, capacidade de 

refazer estratégias de forma veloz e competente, exige pensar organizações 

que se preocupem com a questão do desenvolvimento e o estímulo a redes e 

conexões.  

A inovação tem se tornado um processo aberto, envolvendo redes de 

trabalho pela organização e entre diferentes organizações. Mais uma vez, 

estava certo Peter Drucker (1985) que afirmou que, com mais de 75% da 

economia norte-americana baseada na produtividade do trabalhador do 

conhecimento, o conhecimento e a inteligência coletiva criaria vantagem 

competitiva para as organizações e para os trabalhadores da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento. 

Segundo Bautzer (2009, p. 35) “todo esse movimento interno oportuniza 

o desenvolvimento da sociedade em rede, em que a inovação passa a ser um 

elemento situacional da Gestão do Conhecimento. Não mais uma 

excentricidade, mas uma realidade da organização contemporânea”.  
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A autora também ressalta a necessidade de um ambiente e um conjunto 

de plataformas que compartilhem o conhecimento e é nesse momento, que as 

ferramentas tecnológicas alicerçam o movimento para a inovação e necessitam 

ser bem monitoradas para que toda sua potencialidade possa ser canalizada 

como apoio/suporte aos processos inovativos. 

Um dos critérios que legitimam a Gestão da Inovação é a 
capacidade de mediação que as ferramentas tecnológicas nos 
possibilitam, proporcionando a construção de conhecimentos e 
assumindo uma prática colaborativa dentro das empresas. 
(BAUTZER, 2009, p. 51) 

Dentre todos os autores pesquisados, Tidd; Bessant e Pavitt (2008) são 

quem mais se aproximam de um conceito específico acerca de redes. Segundo 

estes, podemos entender rede como uma estrutura que consiste em uma série 

de posições ou nódulos ocupados por indivíduos, organizações, unidades de 

negócios, universidades, governos, usuários, consumidores e outros atores/ 

autores, e ligações ou interações entre esses nódulos.  

Para Tidd; Bessant e Pavitt (2008), a rede pode influenciar as ações de 

seus membros de duas maneiras: primeiro, pelo fluxo e compartilhamento de 

informação no interior da rede; e segundo, por meio de diferenças de posição 

dos atores da rede, o que promove desequilíbrios de poder e controle.  

Segundo o estudo de Carvalho (2009) o lócus da inovação está em um 

ambiente de experimentação em rede, não apenas restritas em cadeia 

produtiva, mas em redes de competência.  

É grande o número de organizações que reconhecem a necessidade de 

experimentar e fazer tentativas com atividades informais em redes de trabalho 

como forma de estimular o intercâmbio criativo. Muitas organizações estão 

começando a reconhecer o poder das redes informais para impulsionar a 

criatividade. No entanto, há uma forte tendência no sentido de tentar construir 

redes de relacionamentos em inovação de maneira propositada, afinal, as 

interações determinam o desempenho inovador de cada organização. 

A inovação cada vez mais é vista como exigindo combinação, 
compartilhamento e distribuição de conhecimento – e isso 
determina uma forte ênfase sobre os canais e mecanismos que 
são utilizados para comunicação. Novas tecnologias, tais como 
groupware e intranets, estão sendo amplamente utilizadas para 
facilitar isso, mas atenção também deve ser dada à 
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organização social das redes de conhecimento. (TIDD; 
BESSANT E PAVITT, 2008, p. 520) 

Soluções para colaboração em redes e muitas outras novidades virão. É 

uma grande variedade de novos modelos de interação e comunicação 

multidimensional que surgem quase que diariamente e que permitem o 

surgimento de comunidades de pessoas que não estão mais presas ao lugar 

onde vivem, trabalham ou ainda, por onde já passaram. 

Bautzer (2009, p. 53) diz que “as redes sociais em ambiente corporativo 

ampliam os horizontes de relacionamentos da empresa com seus players, onde 

a empresa não apenas se torna a fornecedora do trabalho, como também gera 

conteúdo e promove troca de conhecimento”.  

Sem dúvida, inovação é uma questão de conhecimento – criar novas 

possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de 

conhecimentos e a construção de organizações que sejam/estejam abertas à 

mudança, capazes de aprendizado contínuo, é uma das principais tarefas da 

estratégia da inovação. 

A inovação diz respeito especialmente à aprendizagem, tanto 
no sentido de aquisição quanto de exploração de conhecimento 
de modo estratégico, e também de aquisição e reforço de 
padrões de comportamento que permitem que essa 
aprendizagem de construção de competência ocorra. A Gestão 
da Inovação está estreitamente relacionada à identificação e 
capacitação de desenvolvimento de padrões de 
comportamento – rotinas – que tornam esse tipo de 
aprendizagem possível. (TIDD; BESSANT E PAVITT, 2008, p. 
77) 

Um elemento central em qualquer “organização que aprende” será a 

contínua descoberta e o compartilhamento de conhecimento novo – em outras 

palavras, um contínuo e compartilhado processo de aprendizagem.  

Inovação exige energia para superar essa inércia, e determinação para 

mudar a ordem das coisas. O processo de inovação é um caminho sem volta, 

ao mesmo tempo em que significa uma quebra de paradigmas. É preciso estar 

atentos às necessidades do mercado, desenvolvendo em nossas 

organizações, de maneira especial, nossas escolas, a capacidade de aprender. 
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Quem sabe o desenvolvimento de sua capacidade de aprender 
seja o compromisso do desenvolvimento mais importante que 
uma pessoa do século XXI possa assumir. Portanto, aprender a 
aprender se transformará rapidamente na habilidade número 
um do século XXI.” (MARTINS, 2007, p. 107) 

Este também é o pensamento de Senge (2010) em seu livro “A Quinta 

Disciplina”. Para o autor, os agentes devem procurar estimular e conduzir a 

mudança para criar organizações que aprendem. Ele vê o processo de 

aprendizagem como principal vantagem competitiva de uma organização. Ela 

conduz à criatividade e à inovação. Exige o desenvolvimento de uma 

mentalidade de aprendizagem permanente e contínua nas organizações.  

Trazer todo este bojo de conhecimento teórico acerca da Gestão do 

Conhecimento e de Redes de Aprendizagem e Inovação para a área 

educacional e transformá-lo em práticas a fim de potencializar processos 

inovadores é um possível caminho para responder aos questionamentos 

propostos por este estudo. 

Palavras comuns ao meio educacional e administrativo foram 

apresentadas na discussão levantada até aqui, no entanto, a aplicabilidade 

para a vida escolar de práticas dos conceitos elaborados acerca da Gestão da 

Inovação, exige um repensar pontual, uma reflexão crítica acerca da educação 

atual e suas práticas. 

É difícil, e mais que isto, complexo, falar em redes de aprendizagem, 

integração para a aprendizagem estratégica, em sinergias, alianças, 

cooperação quando temos que discutir o “pseudo-enclausuramento” 

educacional, que em nada contribui para a construção de cenários que 

maximizem possibilidades inovativas. 

Nesta última década, no papel de pesquisador, seja em nível de 

Mestrado ou em nível de doutorado, tenho constatado que os professores 

começam a encarar a necessária mudança de papel como educadores a partir 

do advento das novas tecnologias da informação e das possibilidades que as 

redes nos oferecem.  

Há um significativo avanço no pensar de educadores (constato em 

minha pesquisa de Mestrado: “Contribuições da teoria do agir comunicativo de 

Habermas para a consolidação de uma educação crítica e reflexiva diante da 
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sociedade da comunicação e informação”) que já conseguem visualizar ganhos 

no aprender em conjunto, como algo muito mais atraente e eficaz do que 

aprender sozinho. Já assumem também o fato de que compartilhar ideias e 

informações com colegas de profissão é um componente fundamental para o 

seu desenvolvimento profissional, sendo que as redes podem facilitar e muito 

todo esse processo como ferramental de comunicação. (COELHO, 2005) 

Sem dúvida, o grupo docente é de fundamental importância ao 

pensarmos em processos facilitadores à inovação educativa. Sem eles, apesar 

de toda a tecnologia, de toda vivacidade dos alunos e de todo o cenário 

propício à inovação, nada acontecerá.  

O educador se forma no processo de produzir conhecimentos e soluções 

que sua experiência cotidiana lhe apresenta, bem como por um fazer 

consciente e reflexivo sobre essa mesma vivência. 

São inúmeros os portais educacionais que encontramos disponíveis no 

dia de hoje, facilitando os fluxos de comunicação, estímulo intelectual, 

compartilhamento de insights e preocupações, problemas e soluções, 

entusiasmos e medos. As grandes grifes educacionais até vendem este serviço 

a altos custos para pequenas unidades educacionais e conveniadas. 

É fato de que as redes fizeram as pessoas se sentirem parte de uma 

comunidade maior, romperam barreiras de isolamento da escola e, nas 

palavras de um professor citado por Harasim et al (2005, p. 99), “as redes 

expandiram meu pensamento para além dos muros da escola”.   

As redes permitem ainda que o professor se torne um facilitador, 

proporcionando estruturas educacionais e orientando o aluno no acesso aos 

dados e na organização da informação e do conhecimento. Oferecem os meios 

pelos quais os alunos podem interagir com os colegas, os recursos e os 

especialistas, para construir conhecimento e desenvolver capacidades e 

competências. 

Por sua vez, os alunos trabalham juntos para apoiar uns aos outros a 

solucionar problemas, a compartilhar informações, a comunicar-se socialmente. 

A colaboração traz muitos benefícios motivacionais e educacionais. O 

estudante cooperativo permite a análise de uma questão, ou tópico, a partir de 
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várias perspectivas e isto certamente pode ser mais agradável do que o estudo 

solitário.  

Se forem observados o projeto instrucional e a facilitação do 
ensino, esses espaços compartilhados podem se transformar 
em um local de experiências de aprendizagem cooperativa 
ricas e satisfatórias, em um processo coletivo e interativo de 
construção de conhecimento do qual os alunos participam 
ativamente, formulando ideias que suscitam reações e 
respostas dos outros colegas. (HARASIM ET AL, 2005, p. 20). 

As redes de aprendizagem devem ser planejadas como um serviço para 

os professores e para os alunos. Ela possibilita, além dos métodos básicos de 

ensino, novos tipos de aulas, afinal, é um ambiente natural para processos de 

aprendizagem em grupo. 

Seja qual for o interesse especifico de um grupo, agora é 
possível a uma massa crítica importante manter contato e 
engajar-se em trocas de informações que resultem num 
processo de aprendizagem e compartilhamento. A capacidade 
das redes eletrônicas de permitir que grupos pequenos se 
formem e se tornem grupos de amigos em torno dos tópicos 
mais seletivos e particulares melhora consideravelmente a 
qualidade da vida na comunidade. Somos uma espécie social 
que aprende pela troca de experiências e interesses comuns. 
(HARASIM ET AL, 2005, p. 310). 

Outra possibilidade interessante diz respeito às trocas entre os 

professores. Onde faltam recursos (e há tempos sofremos deste mal) precisa 

haver a criatividade e certamente na troca de experiências de sucessos, todos 

têm a oportunidade de adquirir conhecimentos. A capacidade de formar grupos 

de professores que possam trocar o conhecimento e a sabedoria adquiridos em 

determinadas práticas é uma grande oportunidade para melhorar o processo 

educacional. 

E por que não pensarmos no intercâmbio entre instituições de ensino 

superior e seus pesquisadores, com professores e alunos da base, como 

orientadores e facilitadores dessas redes? Na criação de comunidades de 

pesquisas a partir das práticas da vida escolar e alicerçadas pelas teorias dos 

pesquisadores, diminuiríamos as distâncias sociais, acadêmicas e geográficas 

(quando for o caso) e não tenho dúvida de que teríamos grandes avanços para 

todos os seus partícipes.  
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Por fim, podemos pensar em ligações mais próximas entre as 

instituições de ensino e organizações sociais profissional, com processos mais 

fluídos e comuns para ambos. 

Fullan e Hargreaves (2006) indicam oportunidades em todas estas 

trocas contínuas: “escolas se aperfeiçoam apenas se estiverem ativamente 

ligadas aos seus ambientes, contribuindo com as questões do momento e 

reagindo a elas” (FULLAN e HARGREAVES, 2006, p. 118). Essa afirmação 

traz basicamente duas contribuições: primeiro, indica o envolvimento da escola 

como personagem protagonista para a construção de redes de aprendizagens; 

segundo, aponta a escola para um ambiente muito mais amplo que o seu 

próprio meio. 

Segundo Harasim et al (2005)  as redes de aprendizagem estão 

transformando as relações, as oportunidades e os resultados do ensino e da 

aprendizagem. Estruturas de educação tradicionais estão sendo 

profundamente alterada pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, uma mudança de paradigma: um modelo e um conjunto de 

expectativas e regras novas de como atuar com sucesso em um novo ambiente 

de aprendizagem. A ideia é converter a escola em uma comunidade de 

aprendizagem, não só para os alunos, mas para todos os demais atores do 

processo. 

Estamos defendendo a recuperação das principais intenções da escola, 

qual seja um espaço de aprendizagem e convivência. A necessidade de ampla 

colaboração para transformar ideias em inovação é um dos aspectos mais 

críticos no processo inovativo. 

Outra característica que agrega ainda mais valor as redes de 

aprendizagem diz respeito à democratização de acesso ao conhecimento, em 

um tempo em que o conhecimento é poder. Elas oferecem a possibilidade de 

levar oportunidades de aprendizagem iguais aos alunos, sempre que dela 

precisarem e onde quer que estejam. 

O sistema educacional do país deveria ter a preocupação em fazer mais 

que ensinar princípios e um arcabouço de conhecimentos. Deveria ainda 

proporcionar aos alunos uma formação que os tornem mais criativos e mais 
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competentes para se comunicar, socializar e solucionar problemas, para que 

assim tenham habilidades exclusivas a oferecer no ambiente de trabalho do 

amanhã. Buscamos formar uma nova geração de indivíduos sociais produtivos, 

com habilidade de pensar criticamente e fazerem boas escolhas. 

Em uma visão macro, que resultantes teríamos em ver todos estes 

processos facilitadores em ação dentro de uma escola? Uma nova 

visão/concepção de Gestão Escolar, uma escola reflexiva, uma comunidade 

aprendente? Que relações estas concepções teriam com os conceitos de 

Gestão da Inovação?  

Podemos constatar a partir de nossas próprias práticas ou ainda inferir a 

partir de teorias estudadas algumas respostas às indagações feitas. Outras 

poderiam se tornar boas e relevantes temáticas para a consecução desta 

pesquisa ou ainda, de outros estudos. 

Fato é de que, em ambientes educacionais, todos estes princípios e 

processos fariam frente ao desafio de levar os estudantes a aprender a 

aprender, um dos pilares de sustentação da educação necessária ao século 

XXI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluir um trabalho de pesquisa implica na responsabilidade de 

fechar/amarrar correntes de pensamentos abertas durante o desenvolvimento 

do estudo e apresentar os resultados encontrados em resposta aos objetivos 

propostos para a pesquisa. 

Partimos de um problema pertinente e relevante para os dias atuais no 

meio educacional: “Que processos facilitadores da Gestão da Inovação 

aplicados à Gestão Escolar, poderiam contribuir para o desenvolvimento de um 

ambiente escolar inovativo na Educação Básica?” 

Para respondê-lo, fomos buscar nas interlocuções entre Administração e 

Educação, pontos convergentes e agregamos a esta discussão, novos 

conceitos oriundos da Gestão da Inovação. 

Discutimos correntes de pensamento da Administração e da TGA – 

Teoria da Administração Geral e suas imbricações que pudessem ser atreladas 

a uma visão histórica e atual da Gestão Escolar, em resposta ao primeiro 

objetivo proposto: “Investigar princípios atuais e inovadores da Administração 

Geral a fim de estabelecer as devidas correlações com a Gestão Escolar e 

suas possibilidades de adoção nos planejamentos educacionais, adaptando-as 

às necessidades e especificidades da Educação”, como propulsores de uma 

Gestão Escolar contextualizada, inovadora e preparada para os desafios 

encontrados no século XXI. 

Trabalhar com conceitos puramente administrativos (TGA e Gestão da 

Inovação), e trazer estes para o meio educacional, não foi tarefa fácil; foi 

preciso derrubar muros e superar preconceitos. A escassez de referências e o 

ineditismo da discussão de teorias da Gestão da Inovação para a Educação 

certamente trazem a relevância esperada para este estudo, mas não é uma 

trajetória simples, especialmente para um educador, “compreender” a escola a 

partir deste olhar. 

Após este estudo, entendemos e mais que isto, defendemos que a 

escola deva ser pensada a partir de uma visão organizacional e constatamos 

no desenvolvimento da pesquisa a necessidade da mesma ser administrada 

profissionalmente levando-se em conta, além dos princípios pedagógicos, as 
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teorias da administração – o que implica na aplicabilidade e uso de ferramentas 

até então, não comuns a uma organização educacional. 

Discussões como a necessidade de desenvolver estratégias de 

crescimento – para expansão, de continuidade – para permanência, e de 

viabilidade – para uma real atuação na sociedade, passam a fazer parte do dia 

a dia dos gestores de organizações escolares, exigindo que estes estejam 

integralmente envolvidos com a organização e conscientes de sua atuação 

globalizada; essa prática requer um conhecimento sistêmico nas diversas 

áreas de conhecimentos tais como administração, pedagogia, direito, 

psicologia, sociologia e outras pertinentes. 

Estes apontamentos indicam a responsabilidade que recai sobre a 

gestão da escola tornando-a responsável pelo desempenho e a qualidade dos 

processos pedagógicos e administrativos que são operados pela/na escola; 

exige olhares distintos a fim de que os gestores escolares estejam 

continuamente construindo novas propostas educacionais. 

Além dos apontamentos administrativos que ecoam, pode-se concluir 

que a gestão escolar também deva se preocupar com a questão da escola-

cidadã, pois a necessidade de contemplação do fator social é uma realidade 

dentro de uma abordagem moderna de gestão, haja vista que, como premissa 

básica da administração estratégica, uma organização só alcança sucesso 

quando atinge seus objetivos, sua missão; como a filosofia de vida de uma 

organização escolar é agregar valor a todos os envolvidos direta ou 

indiretamente com a escola bem como à sociedade, a profissionalização dos 

serviços escolares, eficaz e desejável, não pode ficar isenta de sua parcela de 

responsabilidade social. 

Todas as funções, bases e princípios apresentados, compõem um rol de 

conhecimentos e ações necessárias à prática profissional da gestão escolar, 

que devem assumir o seu papel de protagonista nos processos de mudança, já 

que a ela cabe proporcionar sustentabilidade às iniciativas inovadoras 

necessárias a cada contexto educativo. 
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Nosso segundo objetivo de pesquisa procurava “identificar no âmbito 

escolar, princípios da Gestão da Inovação”, especialmente para a Gestão 

Escolar. 

Propomos ao longo do estudo, trazer uma nova visão, atual e necessária 

para a Gestão Escolar a partir da Gestão da Inovação refletindo sobre teorias e 

práticas que pudessem auxiliar para a construção de um novo paradigma de 

Gestão Escolar como uma das soluções organizativas necessárias para a 

inovação educativa. 

Após estudos acerca da Gestão da Inovação e Inovação Educativa, 

compreendemos que todos precisamos pensar como inovadores – com fins a 

identificação de necessidades, questionamento do status quo, experimentação, 

avaliação e adaptação ao novo.  

Como inovadores, não podemos permitir que o fracasso nos amedronte. 

Os princípios fundamentais da inovação (já mencionados neste estudo) – 

questionamento, disposição ao risco, abertura, paciência e confiança – podem 

nos servir como norteadores. Sem a compreensão destes princípios, a 

tendência natural da inovação é de pender para o imediatismo, para mudanças 

por impulsos, com fraco desempenho, sem uma sustentação estratégica.  

Entendemos que as necessidades de mudanças e inovação são 

características marcantes da contemporaneidade e que as crescentes 

experiências organizacionais com altos níveis de mudança, têm se tornado um 

desafio às estruturas organizacionais que até então, eram configuradas para 

uma “pseudo-estabilidade”. Estabilidade esta que se torna uma resistência 

natural à mudança criando barreiras à inovação. E aqui talvez resida o grande 

desafio da inovação – ir além da condição estável e estar pronto para fazer 

acontecer sob condições de descontinuidade. 

Praticar a inovação é uma das ferramentas propulsoras da escola e, se 

priorizada, terá grande impacto no cumprimento de seu objetivo de educar. Se 

a exaustiva abordagem deste tema for completamente verdadeira, é possível 

até concluir que essa é uma das formas mais eficazes dos serviços escolares, 

capaz de fazer frente aos desafios atuais das organizações escolares. 
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Mudanças tecnológicas, mercadológicas, políticas exigem da gestão 

avanços em um processo de exploração e co-evolução sob condições de 

grande incerteza. Buscamos fazer melhor, fazer de um jeito diferente. Esse é o 

insight da inovação – viver e respirar fora dos padrões. 

O terceiro e último objetivo desta pesquisa era o de “buscar soluções 

organizativas inovadoras” que potencializassem um ambiente escolar inovativo 

para a escola.  

Procuramos apresentar no desenvolvimento do estudo, propostas de 

processos facilitadores à inovação educativa a partir de uma nova práxis de 

Gestão Escolar e que apontasse para a Gestão do Conhecimento e de Redes 

de Aprendizagem em ambientes educativos como possibilidades reais na 

construção de uma organização aprendente.  

Defendeu-se a premissa de que administrar comunidades estratégicas 

de conhecimento a partir de princípios da Gestão do Conhecimento, com foco 

na construção de redes, é relevante e um diferencial em organizações, passível 

de aplicação e mais que isto, necessário às organizações escolares.  

Toda e qualquer teoria de gestão inovativa ressaltaria a importância de a 

escola ser um espaço de aglomeração, de atração, de interação. Qualquer 

projeto de inovação educativa que não envolva continuamente todas as 

pessoas da comunidade escolar, do seu entorno, para uma prática 

coletiva/reflexiva, caminha para uma não realização da inovação. 

É o que defendemos como uma escola reflexiva diferenciada, não 

apenas teórica, mas também prática, uma comunidade de aprendizagem, um 

local onde se produz conhecimento sobre educação.  

Dessa forma, temos uma importante característica da educação 

inovadora: ela não ensina somente por meio de seus professores, mas gera 

conhecimento por meio de todos os participantes do projeto educativo e 

transforma o espaço educativo em uma escola aprendente. 

E é voltando ao papel do Gestor Escolar, nosso recorte de pesquisa, que 

encaminhamos o fechamento destas considerações finais. É preciso 

sensibilizar para a mudança nas formas de administrar as instituições 

educacionais nos dias de hoje. 
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Sem nenhuma pormenorização, cabe à gestão escolar administrar as 

características atuais da sua organização escolar e analisar os paradigmas que 

possam desvirtuar o alcance da inovação. É com a gestão destas variáveis que 

poderão ser determinadas as metas e objetivos organizacionais com vistas a 

potencializar a inovação dentro do ambiente escolar. 

Não é demais ratificar nossa visão, para um gestor escolar apoiado em 

princípios inovativos: um líder educacional que se preocupa com o 

envolvimento, pensamento sistêmico, autoconsciência e a aprendizagem; um 

gestor de aprendizagens; um facilitador da convivência institucional entre os 

diversos atores/autores do processo educativo; um organizador de redes 

sociais e comunidades de aprendizagens; e por fim, um gestor do projeto e da 

política educacional de sua escola. 

Apresentamos uma nova visão para a Gestão Escolar que enfrenta suas 

dificuldades a partir de ações proativas e empreendedoras e que em conjunto 

com sua equipe de gestão, assume a condução dos seus processos de 

aprendizagens. 

No universo deste estudo, considerado o âmbito de pesquisa brasileiro, 

não se identificaram trabalhos acadêmicos que discutissem a temática da 

Gestão Escolar a partir da Gestão da Inovação e seus processos facilitadores. 

Nesse sentido, este trabalho representa uma contribuição social relevante, 

oferecendo aos gestores educacionais e escolares, assim como aos 

governantes responsáveis pela educação nacional, uma proposta inovadora 

que possa auxiliar seus planejamentos estratégicos acerca da educação 

pública e privada no Brasil e principalmente aos gestores escolares, 

profissionais da prática, novos caminhos, novas possibilidades para mudar. 

Ratificamos nossa crença de que esta pesquisa, a partir de suas 

conclusões, possa apontar outras temáticas derivadas tão relevantes quanto, 

propondo pesquisas futuras já que nenhum estudo que envolva o 

conhecimento deva ser visto como pronto e acabado. 

Sugere-se que este trabalho seja lido e interpretado como ponto de 

partida para estas novas pesquisas, novos estudos interdisciplinares 
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envolvendo a área de Administração, Gestão da Inovação, Gestão do 

Conhecimento e Educação.   

Cumpre-nos, em um espírito de compartilhamento amplamente 

defendido nesta pesquisa, socializar este novo conhecimento, e porque não, 

via técnicas apropriadas, gestar a formação e/ou desenvolvimento de 

comunidades de aprendizagem sobre esta temática de estudo com parceiros 

gestores educacionais e escolares que acreditam que a Educação vale à pena!   
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