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RESUMO 

 

 

No Brasil, a busca por educação de boa qualidade é um desafio constante, em virtude das 

transformações sociais, da rica multiplicidade cultural e da defasagem de escolaridade ainda 

presente atualmente, em especial, no ensino médio. Nesse contexto, o objetivo central desta 

pesquisa foi analisar como escolas públicas integrais, subsidiadas pela aprendizagem 

organizacional e pela capacidade de absorção, estão inovando na educação do ensino médio 

em Pernambuco. Especificamente, busca-se: Compreender as características das principais 

inovações empreendidas nas escolas públicas integrais; Diagnosticar o papel da aprendizagem 

organizacional no favorecimento das inovações nas escolas públicas integrais; Analisar como 

a capacidade de absorção contribui para as inovações nas escolas públicas integrais. Para 

alcançar esses objetivos, foi adotada a estratégia de estudo de casos múltiplos, abordando três 

escolas públicas de ensino médio do Programa integral de Pernambuco, com desempenhos 

educacionais elevados para diante da realidade educacional. As principais técnicas de coleta 

de dados constituíram-se de entrevistas, observação direta e análise de documentos. A análise 

dos dados ocorreu por meio de análises individuais e cruzadas. Os resultados evidenciaram 

que as escolas pesquisadas estão inovando com o empreendimento de várias inovações 

educacionais, cuja maioria é classificada como incremental e de melhorias em serviços. Essas 

inovações são subsidiadas pela aprendizagem organizacional e pela capacidade de absorção. 

Foram encontrados vários fatores que atuam para os processos inovadores, como o 

aproveitamento dos conhecimentos internos e externos, o trabalho em equipe, o sentimento de 

pertencimento e a conectividade entre os diferentes segmentos escolares, que fomentaram 

inovações nas dimensões pedagógicas e de gestão escolar. Nos três casos, constatou-se o 

compartilhamento de práticas realizadas pelo programa de educação integral, oriundas do 

campo de estudo, de forma a contribuir para a qualificação do ensino médio, o que torna a 

pesquisa relevante para o meio acadêmico e profissional de interessados. Conclui-se que o 

estudo apresenta subsídios que contribuem para a busca de novas experiências inovadoras 

para as organizações escolares, de forma a ofertar ferramentas que podem auxiliar na busca da 

capacidade de absorção e de aprendizagens que gerem resultados satisfatórios para a 

efetivação de um ensino médio integral de qualidade.  

 

Palavras-chave: Inovações educacionais. Aprendizagem organizacional. Capacidade de 

absorção.  



 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, the search for good quality education is an ongoing challenge, given the social, rich cultural 

diversity and educational gap still present today, especially in high school. In this context, the main 

objective of this research was to analyze how the whole public schools, subsidized by organizational 

learning and absorption capacity, are innovating in high school education in Pernambuco. 

Specifically, it seeks to:  Understand the characteristics of the main innovations developed in the 

integrated public schools; Diagnosing the role of organizational learning in favor of innovations in 

integrated public schools; Analyze how the absorption capacity contributes to innovations in 

integrated public schools. To achieve these goals, the strategy study of multiple cases was adopted, 

addressing three high school public schools in the full program of Pernambuco, with high educational 

performance forward the educational reality. The main data collection techniques consisted of 

interviews, direct observation and document analysis. Data analysis occurred through individual and 

cross-analysis. The results showed that the surveyed schools are innovating with the development of 

various educational innovations, most of which is classified as incremental and improvements in 

services. These innovations are subsidized by organizational learning and absorption capacity. They 

were found several factors that act to the innovative processes such as the use of internal and 

external knowledge, teamwork, a sense of belonging and connectivity between different school 

segments, which fostered innovations in pedagogical dimensions and school management. In all 

three cases, there was the sharing of practices carried out by integral education program, coming 

from the field of study, in order to contribute to the qualification of high school, which makes the 

research relevant for academic and professional circles of stakeholders. We conclude that the study 

supports that contribute to the search for new innovative experiences for school organizations in 

order to offer tools that can assist in the search of absorption capacity and learning that generate 

satisfactory results for the realization of a high school full quality. 

 

Keywords: Educational innovations. Organizational learning. Absorptive capacity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nesta seção, será apresentada a contextualização do tema tratado neste trabalho, com 

vistas a situar o leitor em relação ao cenário e às perspectivas da educação integral, das 

inovações educacionais, da aprendizagem organizacional e da capacidade de absorção, 

culminando na apresentação do problema de pesquisa. Em seguida, serão apresentados o 

objetivo geral e os objetivos específicos e, posteriormente, a justificativa. 

 

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema de pesquisa 

 

Na contemporaneidade, são constantes as mudanças e a necessidade da formação 

integral dos indivíduos, que contemplam as dimensões da cognição, da afetividade, da 

corporeidade e da espiritualidade para atuarem na sociedade. Para que se atue de modo 

consciente, é necessário um processo de desenvolvimento educacional e social.  

No Brasil, a busca por educação de boa qualidade é um desafio constante, em virtude 

das transformações sociais, da rica multiplicidade cultural e da defasagem de escolaridade 

ainda presente atualmente. O sistema educacional brasileiro, mesmo com os avanços das 

últimas décadas, ainda está longe de oferecer uma educação de boa qualidade a que todos têm 

direito. 

A situação educacional do Brasil demonstra a urgência de ações educativas e políticas 

públicas eficazes. De acordo com o último exame do Programme for Internacional Student 

Assessment (PISA), desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2012, o país ocupava a 55ª posição em leitura, 59ª, 

em Ciências, e 54ª, em Matemática, entre os 65 países avaliados. Além disso, segundo 

levantamento feito pela Unesco, no Relatório de Monitoramento Global de Educação para 

Todos, o país tem 13,2 milhões de analfabetos adultos (CRUZ; MONTEIRO, 2014). 

 Posteriormente ao processo de democratização do Brasil e da promulgação da 

Constituição Federal (CF) de 1988, a educação obteve um capítulo próprio e ficou confirmada 

como um direito de todos e dever do Estado. Diante desse direito, é pertinente a busca pela 

efetivação, em todas as modalidades educativas e em todas as esferas governamentais, de uma 

educação pautada em princípios éticos, humanísticos e sociais que permitam aos envolvidos o 

pleno desenvolvimento. 
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 Na busca pela efetivação do direito à educação, o país tem investido em diferentes 

dimensões, oferta de matrículas, formação de professores, educação integral e em práticas de 

inovações educacionais em modalidades distintas da educação básica, visto que a inovação, 

desde os anos setenta, tem sido referência obrigatória e recorrente no campo educacional, 

empregada para melhorar o Estado de coisas vigente (MESSINA, 2001). 

 Nesse processo, o país tem proposto várias políticas/programas educacionais, entre 

eles, destaca-se, para o ensino médio, o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI), que, 

segundo o Ministério da Educação, visa garantir aos jovens do ensino médio o acesso a uma 

educação de boa qualidade, de forma a ampliar suas ações e atender de maneira efetiva a esse 

público. O PROEMI também propõe um redesenho curricular, a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - Resolução CMNE/CEB n.2, de 30 de janeiro de 

2012), e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), ampliando o 

tempo na escola e a diversidade de práticas pedagógicas, para atender às necessidades e às 

expectativas dos estudantes do ensino médio (BRASIL, 2015) e contribuir significativamente 

para melhorar a educação no país.  

Com o intuito de descortinar as características empregadas na efetivação do direito a 

uma educação de boa qualidade, os sistemas de ensino atuam formulando subsídios e 

diagnosticando procedimentos que viabilizem inovações educacionais pertinentes e 

significativas para o enfrentamento dos indicadores negativos que assolam a sociedade 

contemporânea e, em especial, a educação brasileira. 

 O termo inovação foi importado para a educação do contexto da produção e da 

administração. Nas décadas de 1950 e 1960, os teóricos da inovação concebiam-na como um 

processo em etapas previsíveis, desde a gestação até a implementação e a generalização 

(MESSINA, 2001). O conceito de inovação relacionado à educação surgiu impregnado da 

concepção de que os avanços da Ciência e da Tecnologia determinariam o desenvolvimento 

econômico, social e cultural (GOMEZ, 2007), o que, posteriormente, será refletido para 

ampliar esse termo. Vale ressaltar que, independentemente da forma como o processo de 

inovação é realizado, introduzir uma inovação educativa implica planejar uma mudança com 

o propósito de dotar de capacidade a organização, instituição ou sistema, para satisfazer aos 

objetivos que motivam a própria inovação (TEIXEIRA, 2010). 

 No Brasil, nas duas últimas décadas do Século XX, foram ricos as experiências e os 

projetos de inovação educacional, como já vinha ocorrendo em vários países ocidentais. 

Dentro desse conjunto, pode-se destacar a experiência com a “Escola – Parque” e os Centros 
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Integrados de Educação Pública (CIEPS), a Escola Cidadã, Bairro Escola etc., que fomentam 

e refletem exemplos na tentativa de enfrentar a defasagem educacional brasileira. 

Na perspectiva de enfrentar o desafio de melhorar a qualidade da educação, criaram-se 

vários procedimentos avaliativos de diagnósticos para averiguar as condições de sucesso 

educativo dos indivíduos e das instituições de ensino. No Brasil, destaca-se o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), lançado em 2007 pelo Ministério da 

Educação, em seu Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual atua nas 

modalidades da educação básica, do ensino fundamental ao ensino médio (GADOTTI, 2009). 

 Na rede estadual de Pernambuco, foram estabelecidas metas por escola, desagregadas 

por nível de ensino e baseadas no Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco 

(IDEPE), composto pela proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, 

aferidos pelo Sistema de Avaliação da Educação de Pernambuco (SAEPE), no 4º e no 9º anos 

do ensino fundamental e no 3º do ensino médio e das taxas de aprovação medidas pelo censo 

escolar de forma análoga ao IDEB. 

Seguindo o processo de busca por uma escola de qualidade e compartilhando de 

experiências bem sucedidas com a ampliação e a qualificação do ensino médio, o Estado 

passou a adotar uma política pública educacional que primasse pela integralidade do estudante 

e, consequentemente, pelo sucesso nas avaliações educativas, passando a investir em um 

ensino médio integral. 

É nesse contexto em que o processo de efetivação de uma educação de qualidade e 

inovadora vem sendo trilhado pela educação nacional e, principalmente, pernambucana. Nos 

anos de 2007 a 2014, o Governo de Pernambuco implantou e ampliou o Programa de 

Modernização da Gestão Pública, do qual é integrante a Secretaria Estadual de Educação. 

Nesse sentido, a Secretaria de Educação passou a ser acompanhada e monitorada pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão e pelo governador do Estado. Uma das principais metas 

estabelecidas foi a criação do Programa de Educação Integral, implantado em 2008, por meio 

da Lei complementar nº 125, de 10 de julho de 2008 (PERNAMBUCO, 2008), com o 

propósito de reestruturar o Ensino Médio. 

 Experiências recentes fundamentadas no conceito de tempo integral e de educação 

integral estão retornando ao cenário das políticas públicas com muita vitalidade, sobretudo em 

nível municipal, em pequenas e grandes cidades de todo o país (GADOTTI, 2009). Nesse 

sentido, destaca-se a política pública na educação do estado de Pernambuco pela implantação 

da educação integral em rede, a qual atinge os municípios de todo o Estado e é a maior rede 

integral de ensino médio do país. 
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 Essa experiência tem possibilitado uma gama de situações inovadoras e uma crescente 

melhoria dos indicadores educacionais na modalidade do ensino médio em Pernambuco, de 

maneira que, no universo de mais de 300 escolas de ensino médio integral avaliadas pelo 

IDEPE, as três primeiras colocadas estão com seus indicadores acima de cinco e bem 

próximos de seis, de um total de 10 possíveis pontos, média estipulada para o Brasil para 

2021.  

Percebe-se, portanto, que, no âmbito escolar, a inovação educacional representa uma 

tentativa de criar respostas novas para os desafios oriundos das necessidades de adequar as 

práticas educativas à sociedade da informação e do conhecimento. Essa é uma exigência 

prioritária para melhorar a educação e, consequentemente, as políticas públicas que almejem 

melhorar a qualidade da educação (MESSINA, 2001; CARDOSO, 1997). 

Entende-se, por sua vez, que as inovações ocorram por meio de processos de 

aprendizagem. A aprendizagem organizacional é um processo que se desenvolve ao longo do 

tempo, criando e vinculando o conhecimento e as ações de melhoria com base na aquisição de 

novos conhecimentos, e é capaz de modificar o comportamento das pessoas, por meio da 

reflexão e do compartilhamento de ideias, potencializando impactos positivos no desempenho 

organizacional (BURGELMAN; DOZ, 2012). 

Nessa perspectiva, a capacidade de reconhecer novos conhecimentos, assimilá-los e 

aplicá-los a partir dos processos de aprendizagem praticados na organização possui destacada 

relevância para fins de inovação. Essa capacidade é compreendida como capacidade de 

absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Diante desse cenário, é necessário compreender os processos integrativos que 

sustentam o desempenho educacional das escolas integrais, com o intuito de encontrar 

respostas para a seguinte questão de pesquisa: como escolas públicas integrais, subsidiadas 

pela aprendizagem organizacional e pela capacidade absortiva, estão inovando na 

educação do ensino médio em Pernambuco? 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Conforme a exposição e com base no problema de pesquisa, apresentam-se o objetivo 

geral e os específicos. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar como escolas públicas integrais, subsidiadas pela aprendizagem 

organizacional e pela capacidade absortiva, estão inovando na educação do ensino médio em 

Pernambuco. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1- Compreender as características das principais inovações empreendidas nas escolas 

integrais; 

2- Diagnosticar o papel da aprendizagem organizacional no favorecimento das inovações 

nas escolas integrais; 

3- Analisar como a capacidade de absorção contribui para as inovações nas escolas 

integrais.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Ao longo da historia educacional mundial, várias são as propostas de respostas 

adequadas às diferentes problemáticas oriundas da complexa sociedade contemporânea. 

Considerando o baixo desempenho da América Latina e, em particular, do Brasil, no campo 

educacional, ao longo do tempo, remete-se à necessidade de promover investigações teóricas 

e empíricas sobre a educação. 

 Nas últimas décadas, a América Latina testou, praticou e avaliou quase todo o rol de 

políticas e ações que têm sido recomendadas pelos organismos internacionais para melhorar a 

qualidade da educação. Nesse conjunto de políticas, destacam-se as voltadas para a 

implantação e a execução de inovações na descentralização e na autonomia da gestão escolar, 

nos incentivos ao desempenho, na implantação do período integral, nas reformas curriculares, 

bem como na aplicação de sistemas de avaliação nacionais de educação básica e superior.  

 No Brasil, isso não seria diferente, uma vez que se tem uma relevante defasagem 

educacional em relação a vários países, em diferentes indicadores educacionais. Chamam à 

atenção o baixo índice de escolaridade e os altos índices de evasão e reprovação, em especial, 

no ensino médio, em que 81,5% dos jovens de 15 a 17 anos estão matriculados na escola. 

Nessa etapa, o abandono escolar saltou de 7,2% para 16,2% em 12 anos (CRUZ: 
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MONTEIRO, 2014). Além disso, as taxas de reprovação são muito elevadas e atingem 9,1% 

dos alunos de Ensino Fundamental e 12,2% do Ensino Médio. As séries com maiores taxas 

são aquelas que caracterizam transição, ou seja, o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do 

Ensino Médio (IBGE, 2012). Esses resultados estão muito longe das metas propostas e 

pressionam a busca de alternativas para superar os desafios de se garantir o sucesso 

educacional e atender ao artigo 214 da Constituição Federal de 1988 (CRUZ; MONTEIRO, 

2014). Isso denota uma preocupação maior para os Estados, que são responsáveis pela 

manutenção da educação básica, especificamente o ensino médio. 

 Na tentativa de diminuir as estatísticas apresentadas, o estado de Pernambuco vem 

sendo referência para outros sistemas educacionais, especialmente os brasileiros, por ter, 

desde 2013, o maior número de matrículas no ensino médio integral, com 30,4% das 

matrículas efetuadas nessa modalidade e na etapa da educação básica (CRUZ; MONTEIRO, 

2015). Outras relevâncias se traduzem na evolução em relação ao índice de desenvolvimento 

da educação básica (IDEB) de 2013, no ensino médio, que registrou um crescimento de 16%, 

o maior do país, que subiu 17 posições no ranking dessa etapa de ensino médio brasileiro 

(BRASIL, 2015).  

 Diante desde cenário, é oportuno focar no que ocorre na escola, na sala de aula, pois 

grande parte do debate público educacional recente foi centrado em recursos decorrentes da 

exploração de novas jazidas de petróleo (pré-sal) que seriam destinados à educação. Todavia, 

surpreendentemente, considerando os resultados já apresentados, o mesmo esforço e 

mobilização não são destinados à discussão das práticas educativas e inovadoras que tenham o 

potencial de diferenciar positivamente a aprendizagem efetiva dos estudantes. Nesse 

repertório, propõem-se abordar as inovações, a aprendizagem organizacional e a capacidade 

de absorção presentes em escolas de ensino médio integral, como uma contribuição para o 

enfrentamento dessa crise.  

Esta pesquisa é a concretização de uma das perspectivas da profissional pesquisadora, 

que, desde 1998, atua na rede pública de educação de Pernambuco, trilhando, de forma mais 

específica, com o ensino médio e com a formação de professores e que, desde 2013, vem 

vivenciando a desafiante e rica experiência na gestão escolar de uma escola pública integral 

de ensino médio. 

 Gadotti (2009, p.55) afirma que “educação não é só uma prioridade, é a precondição 

do desenvolvimento e da justiça social. Na era do conhecimento, socializá-la é distribuir 

renda. Não há inovação sem pesquisa, sem educação, sem escola”. “A inovação é movida pela 

habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas”, 
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segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.23). Na esfera educacional, em particular, nos 

serviços públicos, tem-se a oportunidade de estabelecer diferentes relações entre as 

possibilidades oferecidas pelo ambiente institucional, o que pode ser um dos caminhos da 

inovação. 

Desde meados do Século XX, a inovação educacional tem sido alvo de estudos de 

educadores e pesquisadores como Fullan (2002), Huberman (1973), Correia (1989), 

Hernandez et al (2000), Thurler (2001) e Cardoso (2003). Destacam-se, também, os pioneiros 

em trabalhos relativos à inovação educacional, no Brasil, como Saviani, Ferretti, Wanderley, 

Goldenberg e Krasilchik, contemplados no trabalho organizado por Garcia (1985), o que 

reforça a importância de novas pesquisas, já que a sociedade pede uma escola eficaz e 

inovadora, que coloque a experiência educacional a serviço de novas finalidades (TEXEIRA, 

2010; SAVIANI, 1995). 

 A inovação é apresentada muito mais como um processo do que um acontecimento. 

Um processo multidimensional, capaz de transformar o espaço onde habita e de transformar a 

si própria. Esse processo tem como pilares a aprendizagem e a capacidade de absorção, uma 

vez que é preciso compreender o processo de compartilhamento de conhecimentos e a 

aquisição de novos conhecimentos nos níveis individual, grupal e organizacional, que 

envolvem diferentes formas de aprendizagem e fomentam o sucesso da instituição (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000; TEIXEIRA 2010; PICOLI; TAKAHASHI, 2013). 

 No que se refere às contribuições teóricas, esta pesquisa visa ajudar a preencher a 

lacuna na literatura científica sobre a produção de estudos que compreendam as características 

das inovações empreendidas nas escolas integrais de sucesso no estado de Pernambuco, de 

forma a oferecer novos caminhos para um serviço público de melhor qualidade.  

 Acredita-se que os resultados obtidos fornecerão subsídios para as organizações 

escolares, pois os processos educativos difundidos e praticados por escolas bem sucedidas 

deverão contribuir para a aprendizagem da organização e, consequentemente, para se 

encontrarem as resoluções necessárias para o compromisso educacional satisfatório que se 

almeja no inciso III do artigo 214 da Constituição Federal e pela sociedade contemporânea. 

 A análise das inovações, a aprendizagem organizacional e a capacidade de absorção 

que se distingam nas escolas pesquisadas poderão revelar um ciclo virtuoso que as suportem e 

a verificação de pontos convergentes e divergentes entre elas, conduzindo a caminhos que 

servirão de referência para melhorar a qualidade das demais instituições educativas. 

 Pretende-se contribuir com o compartilhamento das práticas realizadas pelo programa 

de educação integral oriundas do campo de estudo, o que é muito relevante para a pesquisa e 
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para o meio acadêmico e profissional dos interessados, o que poderá indicar trilhas e 

experiências ricas para a gestão escolar e para o sucesso das organizações. Sumariamente, a 

partir das perspectivas elencadas, considera-se que o estudo tem relevância teórica e prática, 

ao expandir a literatura sobre o tema com base em uma pesquisa que contribui com as 

organizações estudadas. 

O maior incentivo para o desenvolvimento desta pesquisa foi o desejo de ofertar aos 

educadores e aos educandos ferramentas que auxiliem na constante busca de absorção e 

aprendizagens inovadoras e nos sentimentos de pertencimento e satisfação dos resultados 

alcançados para efetivar uma educação virtuosa e interdimensional. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura da dissertação contempla cinco capítulos. Neste primeiro capítulo, apresenta-

se a introdução, a contextualização do tema, definição do problema de pesquisa, os objetivos e 

a justificativa de pesquisa. 

No segundo capítulo realiza-se, a fundamentação teórica, abordando estudos 

relacionados à inovação; inovações em serviços, inovação e educação, aprendizagem 

organizacional e capacidade de absorção. 

No terceiro capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos utilizados para 

alcançar os objetivos propostos, constituindo-se da definição da pesquisa, os procedimentos 

para a coleta de dados e as perspectivas concernentes à confiabilidade e validade da pesquisa. 

O quarto capítulo apresenta os resultados encontrados nesta pesquisa alicerçados na 

fundamentação teórica. Por se tratar de um estudo de casos múltiplos, cada caso foi analisado 

individualmente como sendo um caso único e, em seguida, foi realizada uma análise cruzada 

dos mesmos. 

No quinto e último capítulo exibem-se as conclusões, limitações da pesquisa e 

recomendações para novos estudos. Finalmente, são expostas as referências utilizadas para a 

elaboração desta pesquisa, seguidas pelos apêndices. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Na primeira seção, são abordados a inovação, seus principais fundamentos, suas 

características e as contribuições para o sucesso da organização. Na segunda, é contemplada a 

inovação educacional no contexto brasileiro e nas experiências educativas da modalidade do 

ensino médio integral. A terceira seção trata da aprendizagem organizacional, como um dos 

fundamentos para o processo de qualificação organizacional e educativo. Na quarta e última, 

apresenta-se uma abordagem sobre a capacidade de absorção. 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

 O termo inovação é relacionado ao pensamento de algo novo, de um sentimento 

positivo, de uma novidade que beneficia alguém ou a um grupo. Logo, pode-se explicar pelo 

próprio significado semântico que é novidade ou renovação. A palavra é derivada do latim 

innovatio ou innovare, “tornar novo”, e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e 

que pouco se parece com padrões anteriores (COELHO, 2012). 

 Os conceitos de inovação são diversos e são abordados pelos autores conforme alguma 

especificidade. A até o momento, não existe um conceito unânime. Inovação é o processo de 

fazer mudanças, grandes e pequenas, radicais e incrementais em produtos, processos e 

serviços. No esforço de consolidar conceitos sobre as diferentes tipologias de inovação e criar 

indicadores comparativos entre vários países, foi produzido o Manual de Oslo, que passou por 

diferentes contribuições. Para a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(OCDE), 

 
inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um método de marketing ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas (2005, p. 55). 

 

 No que tange à reflexão e à ampliação de conhecimento, apresenta-se um leque de 

definições sobre inovação, na tentativa de elucidar melhor o contexto e ampliar a literatura, 

conforme disposto no quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1- Conceitos de inovação 

 
Ano Autores Conceito 

1967 Knight, p. 478. Uma inovação é a adoção de uma mudança que seja nova para uma 

organização e para o ambiente relevante. 

1982 Schumpeter, p. 55. A inovação pode ser entendida como introdução de novos produtos, 

introdução de novos métodos de produção, abertura de novos mercados, 

desenvolvimento de novas fontes provedoras de matérias-primas e outros 

insumos e criação de novas estruturas de mercado em uma indústria.  

1985 Drucker, p. 30. Inovar é atribuir novas capacidades aos recursos existentes na empresa, 

gerando riqueza. 

1990 Vrikking, p. 95. Inovação é qualquer renovação, concebida e realizada, que reforça a posição 

da organização em relação aos seus concorrentes e que permite que uma 

vantagem competitiva de longo prazo seja mantida. Em alternativa, é a 

criação de algo novo, que cumpre determinado objetivo. 

1994 Gopalakrishnan e 

Damanpour, p. 95. 

A palavra “inovação” é derivada da palavra latina novus ou “ novo”, e é 

alternadamente definida como “uma nova ideia, método ou dispositivo” ou 

“o processo de introdução de algo novo”. 

2005 Kaiserfeld, p. 2. A inovação é, geralmente, utilizada para designar o processo que ocorre 

quando um produto ou processo é desenvolvido, desde a concepção da ideia 

até a introdução no mercado.  

2008 Tidd, Bessant e 

Pavitt, p. 23. 

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas. 

2009 Alssaty e Harris, 

p.293. 

Inovação pode ser tanto uma melhoria nas técnicas de gestão, que 

proporcionam processos de negócios, quanto uma descoberta científica ou 

tecnologia que melhora o produto ou serviços da empresa. 

2009 O’Sullivan e 

Dooley, p. 5. 

Inovação é o processo de fazer mudanças, grandes e pequenas, radical e 

incremental, a produtos, processos e serviços que resultem na introdução de 

algo novo para a organização, que agregue valor aos clientes e contribua 

para o armazenamento da organização.  

2010 Crossan, Apaydin, 

p. 1155. 

Inovação é a produção ou adoção, assimilação e exploração de uma adição 

de valor nas esferas econômicas e sociais; renovação e ampliação de 

produtos, serviços e mercados, desenvolvimento de novos métodos de 

produção e criação de novos sistemas de gestão. É um processo e um 

resultado. 

2010 Ram,Cui e Wu, 

p.12. 

Inovação é um processo por meio do qual uma ideia, objeto, prática, 

tecnologia ou processo é criado, reinventado, desenvolvido, difundido, 

aprovado e utilizado, que foi criado internamente ou adquirido/provenientes 

de agências externas. É novo ou significativamente melhorado com o 

potencial de criar ou agregar valor para a unidade de adoção. 

Fonte: Adaptado de Barbosa, 2013, p.38. 

 

 Conforme o quadro anterior, esses os conceitos e perspectivas tornam-se para campo 

da pesquisa imprescindíveis, já que possibilitam a construção de novos conhecimentos acerca 

da temática. Nesse sentido, o estudo direcionará suas perspectivas, principalmente, na 

abordagem de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), de forma a aproveitar bem mais as relações 

práticas nas organizações pesquisadas. 

 A inovação, quanto a sua intensidade, pode ser dividida em dois grandes grupos: a 

inovação incremental e a inovação radical. Nas inovações incrementais, são aplicadas 

pequenas mudanças, melhorias contínuas e aperfeiçoamento na forma como se faz algo que já 

existe, enquanto que, na inovação radical, são implementadas alterações maiores e se 

apresentam “diferentes graus de novidade desde melhorias incrementais menores até 
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mudanças realmente radicais que transformam a forma como vemos e usamos as coisas” 

(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p. 32). 

 As mudanças ocasionadas pelos processos inovativos caracterizam-se pelo 

melhoramento do desempenho da organização. Essas mudanças são influenciadas, em 

diferentes graus, por aspectos como: a incerteza dos resultados das atividades; o envolvimento 

no investimento; os benefícios dos transbordamentos dos conhecimentos; a utilização de 

conhecimentos novos ou combinados com conhecimentos preexistentes e a visão da melhoria 

do desempenho como acrescimento na vantagem competitiva (OCDE, 2005). Esse conjunto 

de fatores provoca, em diferentes intensidades, o processo criativo das inovações e exige um 

gerenciamento equilibrado dos aspectos citados anteriormente como forma de adquirir 

sucesso. 

 De acordo com a OCDE (2005), as inovações podem ser classificadas em inovação de 

produto, de processo, de marketing e organizacional. As inovações de produto têm como 

fundamento a utilização de novos conhecimentos ou tecnologias, ou o aprimoramento de 

tecnologias ou conhecimentos preexistentes da organização que provoquem a introdução ou 

melhoramentos significativos nos bens ou serviços oferecidos pela empresa. Vale salientar 

que, o termo “produto” engloba a concepção de bens ou serviços, e a definição de “novos” 

caracteriza-se pelas alterações ou combinações significativas com relação a produções 

anteriores da empresa (OCDE, 2005). 

 As inovações de processos caracterizam-se pela efetivação de um novo ou 

expressivamente melhorado método de produção ou distribuição de bens ou serviços. Da 

mesma forma, pode focar na redução de custos de fabricação, na ampliação da qualidade dos 

produtos e serviços, englobando, também, a criação ou o aperfeiçoamento de técnicas, 

equipamentos e softwares novos ou consideravelmente melhorados (OCDE, 2005). Na 

concepção de Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 30), a principal classificação constitui-se de: 

 
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. 

 

 Com a descrição da classificação anterior, é possível perceber que as inovações podem 

comtemplar diferentes área da organização e, de forma que através das mudanças nos 

produtos ou serviços, alterar o cotidiano institucional, visando a um processo contínuo de 

inovação organizacional que gere vantagem competitiva (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 
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  “As inovações organizacionais podem visar à melhoria do desempenho de uma 

empresa por meio da redução de custos administrativos ou de custos de transação, 

estimulando a satisfação no local de trabalho, ganhando acesso a ativos não transacionáveis 

ou reduzindo os custos de suprimentos” (OCDE, 2005, p. 61-62).  

 Destacam-se, na inovação organizacional, as distinções nas relações com outras 

mudanças organizacionais, uma vez que se refere à execução de um ou mais métodos 

organizacionais que ainda não tenham sido aplicados pela organização e que façam parte das 

decisões estratégicas definidas pela gestão. Esses métodos podem ser aplicados nas práticas 

de negócios, nas relações, na organização do local de trabalho ou nas relações externas 

(OCDE, 2005). 

Conforme revelado, a inovação abrange variados contextos, perpassa bens tangíveis e 

intangíveis, amplia seu estudo e o surgimento de emergentes perspectivas que envolvem 

distintas esferas do ambiente organizacional, o que possibilita a geração de novas concepções, 

expectativas e procedimentos para o seu processo evolutivo e a satisfação nos resultados que 

ela promove. “Inovar não é simplesmente uma iniciativa, mas um hábito a ser desenvolvido” 

(COELHO, 2012, p.17). 

Na perspectiva de traduzir entendimentos acerca do campo de estudo, torna-se 

necessário um maior aprofundamento das inovações em serviços, visto que é predominante 

nas organizações educativas. Essa temática será abordada na próxima seção. 

 

2.1.2 Inovações em serviços 

 

 O estudo de inovações em serviços é uma área relativamente nova, mas que vem 

ganhando espaço na literatura, para entender como as organizações de serviços inovam. Os 

principais autores defendem que o setor de serviços é inovativo, apesar de as inovações 

apresentarem, em geral, caráter menos tecnológico, se comparadas com a indústria. Portanto, 

ainda não existe um modelo conceitual que seja amplamente aceito na explicação do 

fenômeno (KUBOTA, 2000).   

 A maioria dos serviços pode apresentar as seguintes características: “1) são mais ou 

menos intangíveis; 2) são atividades ou uma série de atividades em vez de coisas; 3) são, pelo 

menos até certo ponto, produzidos e consumidos simultaneamente; 4) O cliente participa do 

processo de produção, pelo menos até certo ponto” (GRÖNROSS, 1993, p. 38). Essas 

características fazem analogia com o processo vivenciado no espaço educativo, visto que o 

processo de ensino-aprendizagem é uma atividade bem subjetiva, e as trocas de experiências 
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entre o educador e o estudante fomentam uma aprendizagem e a prestação de serviço até certo 

ponto simultânea. Todo esse processo é percebido como um campo fértil para a produção de 

inovações e difícil de mensurar, se o nível de intangibilidade ou imaterialidade do serviço for 

maior. 

  As pesquisas sobre serviços abordam um panorama internacional a respeito da 

inovação em serviços, em que se evidenciam três principais abordagens, que “se estabelecem 

a partir do seu maior ou menor grau de compatibilidade com o mainstream da teoria da 

inovação” (VARGAS et al, 2013, p. 5), conforme disposto no quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 - Abordagens das inovações em serviços 

Abordagem Conceitos Principais 

estudiosos 

 

Tecnicista 

Baseia-se na concepção de que a inovação em 

serviços é resultado da adoção de inovações 

tecnológicas desenvolvidas no setor de produção 

de bens de capital. 

Destaca-se o modelo “ciclo reverso do produto”. 

Barras, 1986 

 

 

Baseada nos serviços 

Procura identificar e definir o que denomina de 

trajetórias intangíveis dos serviços, em 

contraposição às trajetórias tecnológicas. 

A constituição de um novo serviço se dá por meio 

da instituição de um “serviço básico” o qual pode 

estar associado a inovações incrementais em 

“serviços periféricos”. 

Hauknes, 1998 

 

 

Integradora 

Propõe a reconciliação entre os bens e os 

serviços, integrando-os definitivamente em uma 

única teoria de inovação. Ressalta as 

especificidades dos serviços e considera que a 

inovação envolve características genéricas. 

Sustenta que “existe um processo de convergência 

ao longo de um contínuo entre a manufatura e os 

serviços”. 

Schumpeter, 1985 

 

Fonte: Adaptado de VARGAS; ZAWISLAK, 2006. 

 

 No processo de diferenciação entre a inovação manufatureira e a inovação em 

serviços, tem-se a abordagem integradora, que oferece alternativas viáveis para o processo de 

inovação, seja na produção de bens ou de serviços, o que beneficia a integração entre o setor 

de serviços e o manufatureiro e amplia a análise de futuros estudos de um ou de outro setor 

(VARGAS et al, 2013). 

 No ambiente institucional, as inovações em serviços podem apresentar diversas 

trajetórias, conforme as possibilidades oferecidas, que originam as trajetórias institucionais ou 

organizacionais, que têm relação com o paradigma tecnoeconômico contemporâneo, apesar de 

não estarem focadas em inovações tecnológicas (VARGAS; ZAWISLAK, 2006).  No Quadro 

3, apresentam-se as trajetórias que favorecem o entendimento do processo de inovação: 
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Quadro 3 - Tipos de trajetória 

Profissionais São os métodos, os conhecimentos e as regras comportamentais existentes nos 

diferentes serviços. 

Tecnológicas Compreendem novos usos de tecnologias que influenciam produtos e processos, 

como a internet e outras tecnologias de informação e conhecimentos. 

Gerenciais São ideias para novas formas organizacionais, tais como sistemas de motivação 

e reengenharia de processos de negócio. 

Institucionais Relatam as tendências gerais de evolução e regulamentações das instituições 

políticas.  

Sociais Mostram a evolução de regras e convenções sociais. 

 

Fonte: Adaptado de Vasconcellos; Marx, 2011, p. 447. 

  

A análise dessas trajetórias possibilitará subsídios para observar sua atuação como 

forças externas que podem contribuir para a inovação. Exemplificam-se essas trajetórias como 

forças externas, bem como os atores, que se diferenciam em clientes, competidores, governo e 

fornecedores. As forças internas são formadas pela administração, pela estratégia, pelo setor 

de inovação e pelos recursos humanos. Essas forças podem influenciar positivamente ou 

negativamente o processo de inovação (VASCONCELLOS; MARX, 2011). 

 No quadro 4, apresenta-se a descrição dos atores externos ao processo de inovação. 

 

Quadro 4 - Atores das forças externas em serviços 

Clientes São os atores de maior importância, devido à intensidade do relacionamento com a 

empresa prestadora de serviços. 

 

 

Competidores 

A competição torna esses atores uma força importante. Apesar das empresas 

competirem fundamentalmente entre si ao oferecem os mesmos serviços, em alguns 

casos, pode também haver uma ação no sentido de cooperação entre elas. Esse 

duplo processo de concorrência/ cooperação pode contribuir para o processo de 

inovação. 

Governo Representa um ator com uma multiplicidade de papeis; pode ser visto como um 

cliente, um fornecedor ou até mesmo um competidor. 

Fornecedores É a ultima força externa; tem maior ou menor importância de acordo com o setor de 

serviço considerado. 

Fonte: Vasconcellos; Marx, 2011, p. 448. 

  

É preciso ressaltar que, como se trata de uma pesquisa no setor público de serviços, a 

atuação do governo é sobremaneira relevantes no processo de inovação das instituições 

campo de estudo. Contudo, a maior contribuição para o desencadeamento e o êxito no 

processo de inovação deve-se às forças internas, em especial, aos recursos humanos que se 

envolvem diretamente no processo de inovação da organização.  

 Nesse sentido, convém, ainda, diferenciar as tipologias pertinentes ao setor de serviços 

que favorecem futuras perspectivas quanto ao processo investigatório e à análise das 

inovações, como demonstra o quadro 5: 
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Quadro 5- Tipos de inovação em serviços 

 

Inovação radical 

Envolve a criação de produtos totalmente novos, com características 

absolutamente distintas dos produtos anteriores e que requeiram 

competências totalmente distintas, tanto do produtor quanto do cliente. 

Inovação de melhoria Resulta da alteração de alguma característica do produto, para o melhor, 

supostamente, sem alterar o sistema como um todo. 

 

 

Inovação incremental ou 

adição de características 

Resulta da substituição ou da adição de determinada característica técnica 

ou competência necessária para a produção ou o uso do produto. Pode ser 

representada por uma nova competência que reduz os custos de produção 

ou uma nova técnica com o mesmo efeito. É a inovação incremental 

propriamente dita, que se caracteriza por mudanças graduais. Há aqui a 

noção de que núcleo do serviço não muda, ou seja, as características 

fundamentais não se alteram, com inovações nos chamados serviços 

periféricos. 

 

 

 

 

 

Inovação ad hoc 

A inovação ad hoc pode ser definida como “a construção interativa (social) 

de uma solução para um problema particular apresentado por um 

determinado cliente” (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997, p. 549). Essa 

“construção interativa” redunda, nesse caso, na alteração das características 

do serviço prestado, a partir de uma solução peculiar que envolva 

elementos de qualquer um dos vetores mencionados. São elementos 

fundamentais dessa definição o caráter de coprodução das inovações, ou 

seja, a importância da interface entre provedor e usuário do serviço e a 

possibilidade parcial de reproduzir as soluções encontradas. Embora 

específicas, as soluções ampliam o conhecimento do provedor do serviço, 

que poderá repetir, mesmo com adaptações ao novo problema posto por 

outro cliente, os procedimentos e os métodos desenvolvidos para encontrar 

aquela solução.  

Inovação por 

recombinação 
Está relacionada à criação de novos produtos a partir de diferentes 

combinações de características ou produtos existentes em novos usos. 

 

Inovação por 

formalização 

Esse tipo de inovação está relacionado à visibilidade das formas 

anteriormente descritas. Assim, refere-se ao processo de nomear um 

determinado serviço e organizar sua sequência, tanto quando essa 

sequência envolve características físicas ou de serviços como 

competências.  

Fonte: Vargas et al, (2013, p. 10-11) 

   

No cenário tipológico apresentado, os tipos de inovações compõem a abordagem 

integradora, proporcionando um novo trilhar para o processo de inovação, em diferentes 

situações, tanto na produção de bens quanto na de serviços, o que possibilitará a análise 

integrativa dos setores de serviços e manufatureiro (VARGAS et al, 2013).  Destaca-se, 

contudo, a potencial dificuldade de identificar os tipos de inovação em serviços, pois 

 

[...] as atividades de inovação em serviços também tendem a ser um processo 

contínuo, consistindo em uma série de mudanças incrementais em produtos e 

processos. Isso pode eventualmente complicar a identificação das inovações em 

serviços em termos de eventos isolados, isto é, como a implementação de uma 

mudança significativa em produtos e outros métodos. (OCDE, 2005, p. 47). 
 

  No setor de serviços, encontram-se as organizações voltadas para os sistemas 

educativos. Compreendem um número expressivo e diversificado de organizações que 

atendem a diferentes níveis de escolaridade e formação continuada, com demandas 
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diferenciadas. Essas organizações estão inseridas em um ambiente de contínua transformação 

e com estudantes e profissionais que buscam cada vez mais a qualificação dos serviços 

oferecidos, o que demanda processos de inovações que atendam de maneira eficaz às 

exigências da sociedade do conhecimento. 

 Nessa perspectiva, a inovação tem uma forte contribuição para a educação, visto que o 

próprio processo educativo é um serviço essencial para o sucesso das demais organizações.  

 Nesta seção, foi possível entender a abrangência do conceito de inovação e estabelecer 

as diferenças conceituais, os tipos e as inovações em serviços, o que se identifica como 

subsídio para a construção teórica deste estudo. É preciso, ainda, relacionar a inovação e a 

educação para que se possa seguir com a fundamentação teórica pertinente à pesquisa. 

 

2.2 Inovação e Educação 

 

 Sabe-se que, devido aos progressos científicos e tecnológicos que a humanidade vem 

vivenciando nas últimas décadas e à designação de que se participa da “Sociedade do 

Conhecimento”, a informação e o conhecimento desempenham um papel preponderante, o 

que torna imprescindível a busca por ações inovadoras no campo educativo (MORGADO, 

2013).  

 Nesse contexto, o sistema educacional encontra-se na emergente necessidade de 

fomentar ações inovadoras que respondam às exigentes demandas da sociedade globalizada e 

interdependente dos sistemas sociais. Assim, são necessárias respostas inovadoras para os 

diferentes e complexos problemas que, de forma imprevisível, surgem a cada instante 

(CARDOSO, 1997). Essas respostas precisam ser buscadas, visto que 

 

há um senso crescente da necessidade de mudanças fundamentais no ensino, no 

currículo e na liderança educacional, em todos os níveis. As estruturas e as tradições 

existentes estão se desestabilizando, pois, a medida que a primazia dos assuntos 

acadêmicos passa a ser questionada, as chefias tornam-se menos centralizadas e os 

padrões de liderança passam por mudanças ( FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 

24-25).  

 

 As discussões que são realizadas em diferentes países, em especial, no Brasil, acerca 

das inovações educacionais perpassam as duas últimas décadas do Século XX, tornando o 

tema um constituinte da história da educação do país. Esses estudos têm ocorrido em 

diferentes lugares e vêm sendo contemplados com ênfase nos meios de comunicação 

(DUMONT, 2007). 
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 No estudo de Garcia (2009), podem-se verificar as contribuições de diferentes autores 

acerca da inovação no ambiente educativo, conforme explícito no quadro 6: 

 

Quadro 6 - Contribuições sobre inovações educacionais 

Autores/Ano Origem Contribuições 

Saviani (1980) América 

Latina 

(Brasil) 

Apresenta uma abordagem filosófica colocando que a 

compreensão da inovação relaciona-se às diferentes 

concepções de filosofia da educação. 

Wanderley (1980) América 

Latina 

(Brasil) 

Numa análise sociológica, esse autor afirmou que, para 

entender amplamente a natureza da inovação educacional, é 

necessária uma apreciação das relações da educação com o 

contexto social, tendo como ponto de partida as dimensões 

políticas, ideológicas e econômicas. 

Gonzáles y Escudero 

(1987) 

Europa Sobre as teorias e os processos de desenvolvimento da 

inovação. 

Correia (1989) Europa Comenta sobre o caráter sedutor e enganador da palavra 

inovação. Sedutor, quando a ele se integra o desejo de 

mudanças e de desenvolvimento da criatividade. Enganador 

porque oculta e não estimula a produção de referências 

sistematizadas a seus efeitos. 

Rios (1996) América 

Latina 

(Brasil) 

A autora faz uma reflexão sobre o significado da inovação 

no campo educacional, refletindo sobre o compromisso com 

o novo ou com a novidade. A inovação deve ser entendida 

como um compromisso conjunto de várias pessoas com o 

novo, um processo de construção coletiva, de que todos os 

atores participam, debatendo o que necessariamente precisa 

ser mudado. 

Moreira (1999) América 

Latina 

(Brasil) 

Reflete, de forma ampla, sobre a eficácia ou não da 

implementação de inovações no sistema de ensino e nas 

escolas. O autor apresentou referências para um melhor 

entendimento da implementação de mudanças nas escolas, 

sistematizando-as a partir de um estudo das reformas de 

ensino da Espanha e a implantação do currículo nacional na 

Inglaterra e no País de Gales. 

Autores/Ano Origem Contribuições 

Krasilchik (1980; 

2000) 

América 

Latina 

(Brasil) 

Fez uma das primeiras análises sobre a inovação no ensino 

de ciências. Ele discutiu os movimentos que tinham como 

objetivo melhorar o ensino. Em outro trabalho, com o intuito 

de contribuir e ampliar o estudo de propostas de inovação. 

Fez uma revisão histórica das propostas de reforma do 

ensino de Ciências a partir da década de 1950. Krasilchik 

(2000) diz que as maiores mudanças sociais, econômicas e 

culturais se refletem nas escolas e que, a cada governo, 

estabelecem-se novas ações reformistas. 

Fullan e Hargreaves 

(2000) 

América 

do Norte 

Afirmam que os professores têm de exercer um papel central 

nos processos de mudança, pois as reformas fracassam 

quando eles são ignorados. Citam que as mudanças que não 

envolvem professores e lhes propiciam formas de apoio, 

geralmente, acabam por piorar os processos. 

Blanco e Messina 

(2000) 

América 

Latina 

As autoras, a partir da análise de 193 programas inovadores, 

investigaram como as inovações são concebidas, 

desenvolvidas e extintas e quais as principais tendências e 

diferenças entre os países e as regiões. 

Fullan (1992; 1993; 

2001) 

América 

do Norte 

Apresenta inúmeras contribuições sobre a inovação e a 

mudança educacional. 
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                                                                                                                 Continuação 

Quadro 6 - Contribuições sobre inovações educacionais 

Autores/Ano Origem Contribuições 

Moreira, (1999); 

Thurler, (2001) 

América 

Latina 

(Brasil) 

O novo desafio seria o de focar em novas estratégias de 

desenvolvimento institucional, criando e fortalecendo as 

condições para o desenvolvimento profissional, a fim de que 

os professores, as escolas e os sistemas aprendam a viver e a 

lidar de forma crítica com as inovações e as mudanças. 

Messina (2001) América 

Latina 

(Brasil) 

Acrescenta que a diferença entre mudança e inovação reside 

no campo do conhecimento. 

González e Escudero 

(1987) e Carbonell 

(2002). 

Hernandez (2000) 

Europa Reforma e inovação também apresentam conceitos 

diferentes. González e Escudero (1987) e Carbonell (2002) 

dizem que a reforma se liga à magnitude e à extensão e que 

é uma mudança, em grande escala, concentrada no conjunto 

do sistema educativo. Enquanto que a inovação situa-se no 

nível mais real e limitado das escolas e das salas de aula. 

Hernandez (2000), no entanto, afirma que a diferença não 

deve ser colocada sobre a magnitude e a extensão, mas sobre 

a incidência. 

Carbonell (2002) Europa Situa a inovação das escolas e dos professores na 

confluência de uma aventura marcada por obstáculos e 

contradições, de um lado e, de outro, possibilidades de 

aprendizagem e satisfações. 

Cardoso (2002) Europa Afirma que existe uma relação entre as atitudes e a inovação 

e que inovar é abandonar determinadas rotinas e perder 

algumas referências. A autora acrescenta que a inovação traz 

incerteza e, por consequência, perde-se momentaneamente 

alguma competência e aumenta-se a sobrecarga de 

informações. Isso significa que a inovação vem 

acompanhada de riscos profissionais e pessoais. 

Mitrulis (2002) América 

Latina 

(Brasil) 

Examina as inovações acontecidas no ensino de nível médio, 

apontando elementos para sua melhor compreensão e para a 

criação de políticas de apoio e de orientação para as escolas. 

Correia (1989); 

Cardoso (2003); 

Villar (1993) e 

Benavente (1992) 

Europa Contribuíram para ampliar as discussões sobre essa 

temática. 

Veiga (2003) América 

Latina 

(Brasil) 

A inovação, muitas vezes, é entendida e assumida por 

muitos especialistas e políticos como uma estratégia para os 

problemas educacionais, ou seja, como um fim em si 

mesmo. Nesse sentido, ela tem, segundo Veiga (2003), um 

caráter regulatório ou técnico e é entendida como algo 

regulador, normativo, de controle burocrático e 

planejamento centralizado, em que as ideias e os ideais dos 

professores são deixados de lado. Dessa forma, o termo 

inovação é usado a fim de legitimar projetos 

descontextualizados da prática pedagógica docente. 

Resende e Fortes 

(2004) 

América 

Latina 

(Brasil) 

Afirmam que as inovações pedagógicas são vistas como 

mecanismo salvador dos problemas educacionais e sociais, o 

que justificaria a entrada de projetos desnecessários e 

distantes das reais necessidades de formação dos 

professores. 
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Continuação 

Quadro 6 - Contribuições sobre inovações educacionais 

Autores/Ano Origem Contribuições 

Contribuições América 

Latina 

(Brasil) 

O trabalho, que foi organizado por Garcia (1980), no qual 

são discutidos os problemas e as perspectivas da inovação 

educacional, trouxe textos críticos sobre a definição da 

inovação educacional. Análises críticas das mudanças 

pedagógicas acontecidas na organização curricular, nos 

métodos e técnicas de ensino, nos materiais escolares, na 

relação professor e aluno e na avaliação (FERRETTI, 1980). 

Além disso, o trabalho discute os limites e os alcances da 

inovação (WEREBE, 1980). 

Barraza Macías 

(2005; 2007) 

Europa Uma análise conceitual do termo inovação educativa a partir 

dos enfoques conceituais e dos componentes estruturais da 

definição afirma que a maioria das definições são descritivas 

e que o termo está presente em todo o discurso educativo 

contemporâneo. 

         Fonte: Adaptado de Garcia (2009, p. 161-189). 

 

 Esse conjunto de contribuições revela que as inovações educacionais compõem-se de 

um campo amplo a ser pesquisado e que carece de aprofundamentos em outras dimensões 

educativas e organizacionais, a fim de responder à demanda global de qualidade da educação 

e de enfrentamento dos diferentes desafios da sociedade de conhecimento e da desigualdade 

social. 

 Destacam-se, ainda, três possibilidades de inovação no campo educacional; as 

relacionadas à utilização de novos materiais, currículos e tecnologias; o uso das novas 

abordagens de ensino, estratégias e atividades e a possibilidade de mudar as crenças e os 

pressupostos que são subjacentes às práticas pedagógicas (GARCIA, 2009). Nota-se que, por 

mais extraordinárias que possam ser as propostas de inovação e de aperfeiçoamento, elas se 

tornam insignificantes se “os professores não as adotam em suas próprias salas de aula e se 

não as traduzem em uma prática profissional efetiva” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 

30). 

 Messina (2001, p. 228) assevera que, a partir dos anos oitenta, “a inovação foi adotada 

como bandeira por grupos que definem as políticas no campo da educação. Ao tornar-se 

oficial, a inovação tornou-se conservadora”, o que impulsiona a questionar-se em que lugar, 

para onde e para quem foi pensada. 

 
 As inovações foram classificadas em pedagógicas ou institucionais, em micro e 

macro, impostas ou voluntárias. Entretanto, a diferença que conta é aquela 

relacionada com o sentido, se por acaso a inovação torna possível que os sujeitos e 

as instituições sejam mais donos de si, mais plenos e autônomos em sua maneira de 

ser, fazer e pensar ou, ao contrário, os submete a uma lógica única, aceita como 

natural (MESSINA, 2001, p. 227). 
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 No tocante ao contexto histórico, em relação às políticas de inovação educacional, 

observa-se que elas são pensadas, na maioria das vezes, sob a perspectiva do currículo, o que 

não só acarreta um processo de reforma curricular, como também apresenta variados 

significados, conforme os processos históricos em que se formam. Percebe-se, também, a 

presença da demanda de articulação entre os movimentos propostos pelos professores, os 

microprocessos (micro-relações-ações em sala de aula) as práticas escolares e a elaboração 

das políticas públicas (DRUMONT, 2011). 

 Ressalta-se que a inovação educativa é, de um modo geral, compreendida como um 

processo implementado em escolas ou sistemas educacionais, com o propósito de criar novos 

meios de organizar e implementar currículos e práticas educativas (PACHECO,1996). Essas 

inovações reformistas, presentes na educação, vêm ampliando e produzindo um sustentáculo 

de práticas inovadoras que podem modificar a organização do tempo e do espaço nas práticas 

educativas, que resultem em novas relações de aprendizagem e intersubjetivas, tanto nas 

esferas da sala de aula quanto nos espaços institucionais escolares (DRUMONT, 2007). 

 
A perspectiva de inovação educacional é a tentativa de tornar substanciais as 

alternativas criadas a partir das práticas realizáveis nas escolas, compreendendo que 

a ideia de reforma deve ser superada, pois busca, apenas, a transformação estratégica 

de políticas educacionais, enquanto as inovações são a invenção, a criação de novas 

alternativas educativas. (DRUMONT, 2007, p.3) 

 

 Nessa perspectiva, encontram-se diferentes experiências inovadoras em cidades e 

estados brasileiros, por meio das quais se possam superar as mazelas educacionais, a crise da 

educação e encontrar alternativas práticas para promover uma educação de boa qualidade. 

Entre elas, destaca-se a experiência da Escola Plural de Belo Horizonte, que propõe a 

organização por ciclos de formação do aluno do ensino fundamental, com o fim de continuar 

o processo de escolarização, eliminar a seriação e construir a identidade do aluno. Para isso, 

priorizam-se as ações de natureza coletiva e o desenvolvimento de novas práticas educativas 

(DRUMONT, 2011).  

 Verificam-se, ainda, experiências como o ‘Projeto Cidade Escola: Escola de tempo 

integral’, realizado pela Prefeitura de Porto Alegre (RS), que fomenta ações diversificadas 

para inserir a comunidade no dia a dia da escola; o ‘Programa Educação em tempo integral’, 

da Prefeitura de Vitória (ES), o ‘Bairro-Escola’, de Nova Iguaçu (RJ), a ‘Escola integrada’, de 

Belo Horizonte (MG), e os ‘Projetos de educação integral e cidadã de Osasco e de Sorocaba’ 

que estão em andamento (GADOTTI, 2009, p.69). São experiências com pluralidade de 
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possibilidades pedagógicas e organizacionais que viabilizam a qualidade educacional e a 

inovação crescente. 

 No campo educacional, é emergente e, em alguns casos, rotineiro o uso das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) no espaço escolar. Sua utilização vem 

provocando interações, interdisciplinaridade e integração entre os conteúdos curriculares, as 

práticas de sala de aula e as relações sociais escolares, o que possibilita a ampliação de 

inovações educativas e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.  

 Dentre as possibilidades, amplia-se a interação, para além da sala de aula, entre 

educadores e estudantes, o que possibilitaria a geração da mediação pedagógica, a construção 

de novos artefatos pedagógicos e a interatividade, que melhora as condições de ensino-

aprendizagem e as ações inovadoras (MALLMANN, 2010). 

 Coelho (2012, p.13) declara que “inovações são respostas criativas e adaptativas a 

novos cenários e o conhecimento da realidade, certamente é a chave para abrir as portas para a 

inovação”. O autor defende que é preciso romper com o comportamento corriqueiro do 

ambiente educativo e averiguar, buscar ou construir novas concepções, novos fundamentos 

que fomentem a prática inovativa, de que as organizações escolares necessitam. 

 Esse processo de organização da prática inovativa levará a organização a focar suas 

ações em unidades de possível solução para unidades carentes de resolução de suas 

problemáticas, objetivando especificidade em suas ações e propiciando o direcionamento para 

as soluções e o sucesso escolar (COELHO, 2012). 

 Nesse sentido, há vários caminhos a percorrer em torno do alargamento teórico a 

respeito da inovação, o que se deve, em particular, “ao pouco conhecimento das variáveis 

pessoais e organizacionais que interatuam no complexo processo inovador” (CARDOSO, 

1997, p. 6). Para isso, é preciso investigar novas perspectivas sobre a temática. Contudo, 

pode-se afirmar que, no campo da inovação, “todo ser humano nasce com a capacidade de 

encontrar e resolver problemas complexos, e quando tal comportamento criativo pode ser 

aproveitado entre um grupo de pessoas com diferentes perspectivas, coisas extraordinárias 

podem ser alcançadas” (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p. 485). 

 Portanto, é indispensável que as organizações educativas constituam suas atividades e 

inspirações na formação integral de estudantes reflexivos, autônomos, capazes de aprender a 

aprender, rumo ao pleno desenvolvimento da cidadania, contemplando prolegômenos que 

desenvolvam nos participantes da comunidade escolar e da sociedade habilidades e 

competências próprias para o enfrentamento dos desafios oriundos da vivência globalizada do 

Século XXI (COELHO, 2012). 
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 Vale lembrar que as perspectivas teóricas abordadas são as bases que fundamentam os 

processos inovadores organizacionais, de forma a contribuir com as organizações que buscam 

o sucesso, nesse cenário organizacional e educativo tão propício e carente de melhoria e de 

inovações. A seguir, apresentam-se algumas considerações acerca da aprendizagem 

organizacional e as definições e as perspectivas teóricas que fundamentam esse processo 

como um alicerce para as inovações e o sucesso organizacional. 

 

2.3 Aprendizagem organizacional 

 

 A aprendizagem organizacional vem sendo pesquisada nas últimas décadas do Século 

XX e com mais ênfase de crescimento a partir da década de 1990. Seu processo de estudo 

apresenta-se de forma multifacetada, por expressar uma inquietude a respeito das diversas 

maneiras de refletir as dimensões concernentes desse campo de estudo, promovendo a 

multiplicidade de conceitos e perspectivas acerca da área (KUABARA; TAKAHASHI, 2012). 

 A crescente busca pelo desenvolvimento desse campo de estudo é fundamental e 

imprescindível, devido ao ritmo exponencial de mudanças que a sociedade, as organizações e 

as novas tecnologias de informação e comunicação vem sofrendo. Então é indispensável criar 

condições de adaptação e sobrevivência que se manifestem no processo de “aprender, 

reaprender, desaprender, adaptar, inovar e mudar as atividades rotineiras no dia a dia 

organizacional” (NOGUEIRA; ODELIUS, 2015, p. 84).  

 Múltiplas áreas de estudo desenvolvem investigações sobre a aprendizagem 

organizacional, o que a torna interdisciplinar, fomentando uma “riqueza na diversidade de 

perspectivas de análise, mas, ao mesmo tempo, um desafio no sentido de construir pontes 

entre os diferentes campos do conhecimento” (NOGUEIRA; ODELIUS, 2015, p 85.). No 

trabalho de Nogueira e Odelius (2015), são apresentadas as principais fontes de referência 

mais frequentes e influentes para os estudos da aprendizagem organizacional, conforme 

disposto no Quadro 7, a seguir. 

Quadro 7 - Referências na aprendizagem organizacional  

Autores/Ano Principais perspectivas 

Argyris e Schön (1978; 1996) Abordam a aprendizagem como processo de detecção de falhas, 

seguido de análise para a correção de rumo. É um processo individual e 

coletivo de investigação pelo qual as teorias em uso organizacionais 

são construídas e modificadas. Apresentam o ciclo simples e o ciclo 

duplo: no ciclo simples, corrige-se o erro detectado e adota-se prática 

mais efetiva; já no ciclo duplo, a aprendizagem com esse processo de 

detecção e correção leva à redefinição de padrões internos, de normas 

de operação, dos níveis de produtividade, alterando os sistemas de 

referência organizacional.  
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                                                                                                                        Continuação 

Quadro 7 - Referências na aprendizagem organizacional  

Autores/Ano Principais perspectivas 

Daft e Weick (1984) A organização é vista como sistemas de interpretação. A interpretação 

é entendida como o processo organizacional em que seus membros 

explicam o que é feito, descrevem o que aprendem e solucionam 

problemas para decidir como continuar fazendo. 

As organizações preservam conhecimento, comportamentos, mapas 

mentais, normas e valores por muito tempo. A característica que 

distingue o conceito de interpretação é o compartilhamento, seja de 

valores, de informações, de percepções ou de soluções inovadoras.  

Fiol e Lyles (1985) A aprendizagem organizacional é entendida como o desenvolvimento 

de ideias, conhecimento e associações entre ações passadas, a 

efetividade dessas ações e ações futuras.  

As organizações desenvolvem e mantêm sistemas de aprendizagem que 

não só influenciam seus membros como  também se transferem no 

tempo pelas normas e histórias organizacionais.  

Levitt e March (1988) A organização é encarada como um aprendizado codificado por 

inferências históricas transformadas em rotinas que orientam o 

comportamento. Aborda o ponto de vista da dependência de trajetória 

histórica, cotidianamente acumulada na rotina, com base na orientação 

objetiva da organização (resultados). 

      Fonte: Nogueira; Odelius, 2015, p. 85-88. 

 

 De maneira geral, Nogueira e Odelius (2015) contemplam as teorias de aprendizagem 

mais citadas por diferentes teóricos, sintetizando princípios que reproduzem as perspectivas 

oriundas de cada abordagem, de forma a confirmar a diversidade das teorias da aprendizagem 

organizacional historicamente construída. Propõe-se, pois, um desbravamento de caminhos 

que contribuam para novas visões, novas teorias. 

 Pardini, Santos e Gonçalves (2008) apresentam a divisão de quatro correntes teóricas, 

quanto à formação e à estruturação da aprendizagem organizacional:  

 
1) estudos que abrangem a transição da aprendizagem individual para a coletiva e 

organizacional; 2) trabalhos que focam na experimentação da aprendizagem 

adquirida; 3) pesquisa que enfatizam os sistemas cognitivos derivados da absorção 

de conhecimentos e 4) investigações advindas da organização e sistematização da 

aprendizagem na organização ( PARDINI; SANTOS; GONÇALVES, 2008 p. 132). 

 

 Nesse contexto de diferentes entendimentos, convém apresentar algumas definições a 

respeito da aprendizagem organizacional, apresentadas no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Definições de aprendizagem organizacional 

Autor/Ano Conceito 

Fiol; Lyles, (1985) Aprendizagem organizacional significa o processo de melhoria das ações por 

meio de melhores conhecimentos e compreensão. 

Huber, (1991) Uma entidade aprende se, por meio do seu processamento das informações, a 

gama dos seus comportamentos potenciais for modificada. 
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                                                                                                                        Continuação 

Quadro 8 - Definições de aprendizagem organizacional 

Autor/Ano Conceito 

Levitt; March, (1988) As organizações são vistas como as que aprendem pela codificação de 

inferências da história em rotinas que guiam o comportamento. 

Argyris (1977) Aprendizagem organizacional é o processo de detectar e corrigir erros. 

Stata, (1989) A aprendizagem organizacional ocorre por meio de visões, conhecimento e 

modelos mentais compartilhados [...] [e] baseia-se no conhecimento e nas 

experiências pregressas – isto é, na memória. 

Bitencourt (2001) A aprendizagem organizacional ocorre por meio do compartilhamento de 

ideias, conhecimentos e modelos mentais... [e] se fundamenta no 

conhecimento e experiências do passado- ou seja, na memória.  

Antonello (2005) A aprendizagem no nível organizacional é um processo por meio do qual as 

organizações compreendem e gerenciam suas experiências, assim como 

processam informações. 

Isidoro- Filho (2007) A capacidade de aprender permite que a organização identifique, processe e 

retenha conhecimentos que resultem em melhorias do processo decisório e 

capacidade de competição. 

Takahashi (2007)  Aprendizagem organizacional pode ser considerada um processo de mudança 

transformacional a partir da criação, utilização e institucionalização do 

conhecimento que envolve os níveis individuais, grupais e organizacionais.  

Burgelman (2012) Uma organização que aprende é uma organização qualificada para criar, 

adquirir e transferir conhecimento e capaz de modificar seu comportamento a 

fim de refletir novos conhecimentos e ideias.  

      Fonte: Adaptado de Takahashi, 2007, p. 74; Burgelman, 2012 p. 581. 

  

Enfatiza-se que, para que a aprendizagem se configure, as novas ideias são essenciais 

e darão o impulso para a melhoria organizacional, de forma a alterar os conhecimentos 

preexistentes e ampliar o horizonte para novas conquistas (GARVIN, 2012). 

 
Embora o indivíduo seja o agente do processo e sujeito do ato de aprender, o 

conteúdo e o contexto da aprendizagem referem-se ao ambiente coletivo, social. No 

âmbito das organizações, a gestão do conteúdo de aprendizagem, a acumulação de 

informações e conhecimento adquirido da experiência e da evolução tecnológica e o 

processo de utilização e transferência interna desse conhecimento são os 

mecanismos que explicam como grupos e organizações aprendem (NOGUEIRA; 

ODELIUS, 2015, p.88). 

  

 Nas perspectivas de Silva (2009, p.97), o processo de aprendizagem inicia-se no nível 

individual e passa pelo grupo até o nível da organização, o que resulta na institucionalização 

de novos processos, novas práticas e/ou novos sistemas. Assim, “tanto as organizações 

aprendem com as pessoas, como as pessoas aprendem com o conhecimento institucionalizado 

nas organizações”. Nesse sentido, indica-se que as organizações auxiliam as pessoas a 

aprenderem novas concepções e a criar novas práticas no ambiente de trabalho, com uma 

nova visão do seu papel no contexto da organização.  
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As organizações que gerenciam o processo de aprendizagem perpassam do nível 

individual para o organizacional, produzindo uma aprendizagem que ocorra por concepção, e 

não, aleatoriamente, de forma que as práticas vivenciadas sejam baseadas em  

 
resolução sistemática dos problemas, experimentação com novas abordagens, 

aprendizagem com a sua própria experiência e história pregressa, aprendizagem com 

as experiências e práticas recomendadas de outras organizações e transferência 

rápida e eficiente do conhecimento por toda a organização (GARVIN, 2012, p. 582). 

 

 

Essas práticas apresentadas por Garvin (2012) são contempladas no quadro 9, como 

atividades de qualificação para as organizações aprendentes: 

 

Quadro 9 - Atividades de qualificação para organizações aprendentes 

1. Resolução 

sistemática de 

problemas 

Métodos do movimento da qualidade; 

Baseia-se no método científico – ciclo PDCA – “Planejar, Fazer, Verificar e 

Agir”, e técnicas de geração de hipótese e teste de hipótese; 

Insistir nos dados, e não, nas suposições como base para a tomada de 

decisão; 

Utilizar ferramentas estatísticas simples (histogramas, gráficos de Pareto, 

correlações, diagrama de causa e efeito) para organizar os dados e extrair 

inferências. 

2. Experimentação Pesquisar e testar sistematicamente o novo conhecimento; 

Usar o método científico; 

Aplicada em programas em andamento e projetos de demonstração 

singulares; 

O conhecimento operacional pode ser disposto em uma hierarquia, passando 

da compreensão limitada e da capacidade de fazer poucas distinções para a 

compreensão mais completa em que todas as contingências são previstas e 

controladas. 

3. Aprender com as 

experiências passadas 

Devem-se rever os sucessos e os fracassos, avaliar sistematicamente e 

registrar as lições de um modo que os envolvidos considerem aberto e 

acessível; 

Trazer perspectivas novas para ganhar experiência e ampliar a própria 

aprendizagem. 

4. Aprender com os 

outros 

Olhar para fora do ambiente imediato, a fim de ganhar uma nova 

perspectiva; 

Os maiores benefícios vêm de estudar as práticas, a maneira como o trabalho 

é realizado e não os resultados, e de envolver os gestores de linha no 

processo; 

Pesquisar nas organizações práticas bem sucedidas e continuar com estudo 

cuidadoso sobre elas e o desempenho da organização; 

Estar aberto a críticas e refletir sobre novas ações; 

Cultivar a arte de ouvir aberta e atentamente. 

5.Transferir 

conhecimento 

O conhecimento deve se espalhar de maneira rápida e eficiente por toda a 

organização; 

Realizar diferentes processos de compartilhamento do conhecimento, como 

os relatórios por escrito, orais e visuais, as visitas a locais, os programas de 

rodízio de pessoal, os programas de instrução e treinamento e os programas 

de padronização. Cada um deles tem pontos fortes e fracos que os 

diferenciam; 

As transferências entre equipes. 

      Fonte: Elaboração própria, baseada em Garvin, 2012, (p. 582-588). 
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O estudo da aprendizagem organizacional, geralmente, pode ser acompanhado de três 

etapas sobrepostas, a saber: 

 
1ª Etapa. Cognitiva - Os membros da organização são expostos a novas ideias, 

ampliam seu conhecimento e começam a pensar de forma diferente; 

2ª Etapa. Comportamental - os membros começam a internalizar novos 

conhecimentos e a alterar o seu comportamento; 

3ª Etapa. Melhoria do desempenho - com mudanças no comportamento que levam a 

melhorias mensuráveis nos resultados: qualidade superior, melhor entrega maior 

participação ou outros ganhos tangíveis (GARVIN, 2012, p. 592). 
 

 Para um acompanhamento efetivo da aprendizagem, é preciso incluir os três estágios, 

pois as organizações que aprendem não são criadas da noite para o dia. “A maioria dos 

exemplos de sucesso é fruto de atitudes cuidadosamente cultivadas, comprometimentos e 

processos de gestão que teriam sido acumulados lenta e constantemente ao longo do tempo” 

(GARVIN, 2012, p. 592).  

 Em relação ao estudo da aprendizagem organizacional, merecem destaque os 

processos associados às atividades de exploration e exploitation que, em diferentes graus, 

estão conectados com as práticas de aprendizagem, conforme as seguintes definições:  

 
A exploration é referenciada como a necessidade das organizações de desenvolver, 

experimentar e aprender, a partir da tentativa de coleta e aquisição de novos 

conhecimentos, e a exploitation estaria associada ao uso do conhecimento em prol 

da eficiência da experiência interna e dos ganhos de competitividade (PARDINI; 

SANTOS; GONÇALVES, 2008, p. 140). 

 

  Esse leque de atividades e oportunidades desencadeadas pelos fenômenos de 

exploration e exploitation geram dilemas para os gestores, visto que a decisão por 

investimentos pode variar entre as escolhas que viabilizem a aquisição de novos 

conhecimentos (exploration) ou as ações que resultem em eficiência do conhecimento 

existente (exploitation) (PARDINI; SANTOS; GONÇALVES, 2008). 

  Tratando-se de instituições públicas, com aa aprendizagem organizacional, podem-se 

valorizar o potencial humano, as inovações e o compromisso com a ética pública, no sentido 

de estimular o compartilhamento de conhecimentos, experiências e ideias e desenvolver novas 

práticas de trabalho e a aprendizagem coletiva (BERTOLIN; ZWICK; BRITO, 2013). Nesse 

sentido, Fullan e Hargreaves (2000) enfatizam a necessidade do crescimento e da 

aprendizagem nas escolas, tendo como fundamento a diversidade individual e a criatividade 

que desponta dentro e fora dela, agregando e descobrindo maneiras melhores de fazer um 

trabalho cooperativo que impulsione o poder do grupo e, paralelamente, fortaleça o 

desenvolvimento individual. Em suas concepções, “as escolas não são, atualmente, 
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organizações aprendentes; em geral, não são locais de interesse e de realização para 

professores e alunos; mas professores e diretores podem modificar essa situação” (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000, p.1).  

 Para isso, é essencial uma integração de procedimentos organizacionais que, 

cuidadosamente, façam os entrelaces entre as estratégias de desenvolvimento, 

compartilhamento de conhecimentos, estratégias de aperfeiçoamento da escola, considerando 

a totalidade e a complexidade da instituição, em constante processo de transformação. “Não 

há apenas uma via para a excelência, mas inúmeras. Há muito mais caminhos para a salvação. 

E isso se aplica ao ensino e ao desenvolvimento profissional” (FULLAN; HARGREVES, 

2000, p.48), e alguns desses caminhos perpassam a aprendizagem organizacional, que conduz 

a práticas inovadoras e resultam no sucesso institucional.  

 Vale ressaltar que a difusão da aprendizagem na organização atua de forma complexa, 

porquanto recebe influências de fatores organizacionais, e isso requer mudança ou renovação 

no sistema organizacional. Segundo Silva (2009), a aprendizagem pode ocorrer entre 

organizações, o que se caracteriza como aprendizagem interorganizacional e apresenta-se 

interligada com os outros níveis de aprendizagem: 

 

A aprendizagem interorganizacional mantém estreita relação com os outros níveis de 

aprendizagem, e isso torna essa dimensão de aprendizagem também complexa 

porque vincula o bom desempenho da aliança ao nível de aprendizagem de cada 

parceiro sobre outro (Silva, 2009, p. 140).  

 

Assim, o campo de aprendizagem organizacional mostra-se vasto, complexo e valioso 

e é um pilar fundamental para as organizações que procuram inovar e obter sucesso. A partir 

das diferentes abordagens teóricas apresentadas, verifica-se um campo fértil para plantar e 

colher conhecimentos úteis para enfrentar os desafios da sociedade do conhecimento e da 

informação. Entende-se, também, que, independentemente do foco conceitual que se dá à 

aprendizagem organizacional, as organizações precisam ter colaboradores, pessoas que 

compartilhem e deem significado aos novos conhecimentos. 

 A seguir, apresentam-se algumas considerações a respeito da capacidade de absorção, 

expondo seus conceitos e contribuições para os processos de aprendizagem organizacional, as 

inovações e os subsídios para organizações de sucesso. 
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2.4 Capacidade de absorção 

 

 As organizações vivenciam um ambiente sobremaneira dinâmico, transformador e 

competitivo, o que provoca uma necessidade imponente de se adaptar e desenvolver 

melhorias em seus processos que lhes permitam sobreviver e evoluir em relação às demais 

(PICOLI; TAKAHASHI, 2013). 

 Nesse contexto dinâmico, o conceito de capacidade de absorção ganhou ênfase no 

campo da gestão com os trabalhos de Cohen e Levinthal (1989, 1990), que propiciaram a 

fundamentação de posteriores trabalhos pertinentes à capacidade de absorção (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; NODARI, 2013; VERSIANI, et al, 2010, KOERICH; CANCELLER; 

TEZZA, 2014).  

 Em seu trabalho, Cohen e Levinthal (1990, p. 377) propuseram que “a capacidade de 

absorção é conferida como a capacidade de reconhecer o valor das novas informações, 

assimilá-las com fins comerciais”. Nesse sentido, a capacidade de absorção é a forma como 

uma organização reconhece, assimila e aplica novos conhecimentos advindos do ambiente 

externo. 

 Partindo do pressuposto de que a capacidade de absorção se dá através de processos 

cognitivos, e que eles são inerentes a cada indivíduo particularmente, da mesma forma 

acontece dentro das organizações. Uma distinção perceptível nesse processo é que, nas 

instituições, ao invés de processos cognitivos, a capacidade de absorção se dá pela capacidade 

de cada indivíduo nela inserido (COHEN; LEVINTHAL, 1990).  

Nos pressupostos, os autores apresentam a valorização do conhecimento prévio como 

base do processo de capacidade de absorção, pois é a partir do conhecimento preexistente 

acumulado que o novo conhecimento poderá ser armazenado e transformado na mente dos 

envolvidos, caracterizando a aquisição do conhecimento e a utilização. Os autores sinalizam 

que o fortalecimento e o desenvolvimento da capacidade de absorção efetiva perpassam 

vários entrelaces, de forma a envolver o conhecimento prévio, a intensidade do esforço para 

adquirir o conhecimento e sua diversidade, na perspectiva de que a potencialidade dessas 

informações e inter-relações prepare o alicerce para a aprendizagem e o processo de inovação 

e estimule o indivíduo a fazer novas combinações e correlações. 

Essas ações de integração e aprendizagem podem ser promovidas por meio de 

sistemas de comunicação formados por atores especializados para transmitir as informações. 

Em caso de dificuldade por parte do grupo interno, é preciso implantar um sistema de 
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monitoramento por meio do qual ele possa transmitir informações entre unidades da empresa, 

para solucionar tais dificuldades (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

 Observa-se que há uma importância do conhecimento individual, do treinamento 

técnico e da experiência adquirida, já que, quanto mais elevado o nível de educação, mais 

aptos os membros da organização estarão para adquirir e explorar o novo conhecimento 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990; VERSINI et al, 2010). Entretanto, o somatório das 

habilidades individuais dos membros não é garantia de eficácia no processo da capacidade de 

absorção, o qual deve focar os fundamentos da comunicação entre o ambiente externo e a 

organização, através das trocas de conhecimento entre as diferentes células ou subunidades e 

o compartilhamento das experiências do interior organizacional (COHEN; LEVINTHAL, 

1990).  

 Com efeito, a capacidade de absorção organizacional sofre a interdependência dos 

indivíduos que atuam entre a organização e o ambiente externo ou entre as subunidades 

organizacionais. Partindo desse princípio, os níveis de experiência e o compartilhamento do 

conhecimento dependerão das facilidades ou dos obstáculos oriundos do processo de 

comunicação interna, que, por sua vez, dependerá da execução das atividades dos 

distribuidores, dos controladores e dos receptores do conhecimento e das experiências, de 

forma a consolidar a efetiva comunicação e a qualificação da capacidade de absorção 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

  A natureza da capacidade de absorção e sua função de associar e de utilizar o 

conhecimento pressupõem uma generalização mais simples que é aplicada aos níveis 

individual e organizacional, em que os conhecimentos previamente adquiridos possibilitam a 

compreensão e a utilização significativa do conhecimento. Uma parcela desse conhecimento 

precisa estar particularmente ligada ao novo conhecimento, para facilitar a assimilação, e a 

outra deve ser bem diversificada, mesmo que ainda atrelada, para que se utilize criativamente 

o conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1990).  

 Quanto aos processos de assimilação e reconhecimento do valor dos conhecimentos 

externos, não se restringem à conexão organizacional com o espaço externo, mas revelam a 

importância de se ampliarem as relações no compartilhamento primário de conhecimento 

dentro das divisões da organização, enfatizado pela comunicação, pela transferência de 

conhecimento e pela distribuição da expertise retida, para que haja um processo de 

aprendizagem significativa que altere sua realidade (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

 Em linhas gerais, o caminho trilhado por Cohen e Levinthal (1990) parte dos 

conhecimentos externos e prévios relacionados aos indivíduos e à organização. Demonstram 
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que os valores agregados à aquisição de novos conhecimentos e posteriores capacidades de 

assimilação e aplicação estão na interdependência entre os níveis cognitivos e experienciais 

dos indivíduos envolvidos, das influências oriundas dos diferentes espaços em que estão 

inseridos, do processo do acesso e controle das informações circulantes internas e externas, 

bem como do nível da diversidade dos conhecimentos desses indivíduos, que podem ou não 

gerar conflitos no processo de compartilhamento e aproveitamento dos conhecimentos.  

Sob a perspectiva da aquisição de informações externas no processo de absorção pela 

organização, Zahra e George (2002) enfatizam que é preciso absorver as informações 

significativas, transformá-las e, posteriormente, explorá-las, para que o conhecimento seja útil 

por meio das relações estabelecidas entre os conhecimentos preexistentes e os novos, de 

forma a fomentar práticas inovadoras no contexto organizacional (ZAHRA; GEORGE, 2002; 

MORGADO, 2013). 

 Desde a publicação de Cohen e Levinthal (1990), realizaram-se outros estudos com o 

intuito de reconceituar o constructo, conforme pode ser percebido no quadro 8, a seguir: 

 

Quadro 10 - Conceitos de capacidade de absorção 

 
Mowery e Oxley 

(1996) 

A capacidade de absorção é um amplo conjunto de habilidades necessárias para 

lidar com o componente tácito do conhecimento transferido e a necessidade de 

modificar esse conhecimento importado. 

Kim (1997) A capacidade de absorção trata-se da capacidade de aprender e resolver 

problemas. 

Lane e Lubatkin (1998) A habilidade de uma empresa para aprender com outra é determinada 

conjuntamente pelas características relativas da empresa estudante (receptor) e 

da empresa professor (remetente). Conceito de aprendizagem dupla. 

Zahra e George (2002) Conceito na perspectiva de processos; difusão do conhecimento e da integração 

organizacional como os fatores essenciais; 

 É um conjunto de rotinas e processos organizacionais pelos quais as firmas 

adquirem, assimilam, transformam e exploram conhecimento para produzir uma 

capacitação dinâmica. 

 É a integração entre pessoas que, através da comunicação e do fluxo de 

informação, torna-se possível entender, incorporar e aplicar algo novo para 

gerar mudanças de práticas e atitudes. 

Apresentam-se as dimensões da capacidade de absorção como potencial e 

realizada. 

Lane, Koka e Pathak 

(2006) 

A habilidade de utilizar os conhecimentos externos através dos processos de 

aprendizagem exploratória (usada para reconhecer e compreender o novo 

conhecimento exterior, ou seja, avaliação do novo conhecimento), 

transformativa (assimilação do conhecimento externo valioso e relação entre o 

conhecimento recém-adquirido com o existente na empresa) e de exploração 

(explorar o processo de capacidade de absorção e suas dimensões em uma 

forma apropriada para cada contexto). 

Todorova e Durisin 

(2007) Jansen, Van 

Den Bosch e Volberda 

(2005); Camisón e 

Fóres (2010) e 

Apresenta três componentes principais da capacidade de absorção: aquisição de 

conhecimento externo, assimilação e/ou transformação de conhecimento entre 

firmas e exploração do conhecimento.  
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Jiménez- Barrionuevo, 

García-Morales, e 

Molina (2011) 

   Fonte: Adaptado de Koerich; Cancelier; Tezza, (2014, p. 2-4); Souza, et al (2014, p.11) 

 

Nas convicções expostas, predomina a evolução da capacidade de absorção na 

compreensão de diferentes visões, visto que se relaciona com as habilidades específicas e os 

processos específicos para a aquisição de cada tipo de conhecimento.  

 Destacam-se a classificação apresentada por Zahra e George (2002) referente à 

capacidade absortiva potencial e à capacidade absortiva realizada, como duas colunas de 

sustentação e formação dos princípios e dos processos que integram e classificam a 

capacidade de absorção, para caracterizá-la como um construtor multidimensional. A 

execução da capacidade de absorção e seu caráter multifacetado tornam sua influência mais 

significativa na organização.  “A capacidade de absorção influencia diretamente a capacidade 

de geração de valor da empresa, haja vista que essa recombina recursos a fim de incorporar 

conhecimentos externos” (Koerich; Chanceler; Tezza, 2014, p. 4).  

Para Zahra e George (2002), a capacidade de absorção potencial objetiva adquirir e 

assimilar os conhecimentos externos. Nesses processos, as dimensões de aquisição e 

assimilação comportam-se com as duas fases primárias da capacidade de absorção, em que o 

conhecimento é adquirido, assimilado e reservado. As fases posteriores que contemplam a 

capacidade de absorção realizada identificam-se como as dimensões de transformação e 

exploração, em que o conhecimento reservado é mobilizado e alavanca novos usos e 

possibilidades para a organização, de forma a aprimorar e transformar os conhecimentos 

absorvidos e gerar vantagem competitiva e lucro.  

 Observa-se, pois, que as capacidades de absorção potencial e realizada “têm papéis 

distintos, mas complementares” (ZAHRA; GEORGE, 2002, p.191).  Os subconjuntos da 

capacidade de absorção existem simultaneamente, entretanto, para vivenciar a transformação 

e a exploração, é necessário praticar a aquisição e a assimilação.  Concluindo-se, a elevada 

capacidade de absorção potencial não garante o sucesso da capacidade de absorção, mas o 

alcance dessa eficiência é gerada nos processos complementares da capacidade de absorção 

realizada (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 Esses processos carecem de uma estrutura de comunicação entre a organização e as 

fontes externas do conhecimento que viabilize o fluxo de informações e promova o 

melhoramento de sua gestão, e de superar os obstáculos das distâncias cognitivas e relacionais 

                                                                                                                  Continuação 

Quadro 10 - Conceitos de capacidade de absorção 
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entre os membros da organização, para que a aquisição e o uso dos conhecimentos capturados 

sejam aproveitados pelo receptor e pela organização (PICOLI; TAKAHASHI, 2013). 

 De forma geral, entende-se que as organizações só podem aplicar e integrar com 

sucesso o conhecimento se tiver um nível de capacidade de absorção, que, por sua vez, é 

influenciada pelas habilidades, pela motivação, pelo conhecimento prévio, pela estrutura 

organizacional e pelas relações com a comunidade (MORGADO, 2013). 

 A partir da compreensão das diferentes dimensões da capacidade de absorção, Santos 

(2013) sintetiza os achados de um conjunto de autores a respeito desse assunto, conforme 

pode ser observado no quadro 11. 

 

Quadro 11- Dimensões da capacidade de absorção: componentes e definições 

Capacidade de absorção potencial 

 

Capacidade de aquisição 

 

Capacidade de assimilação 

Capacidade de uma organização obter 

conhecimentos de fontes externas (por exemplo, 

fornecedores etc.) (FLATTEN et al, 2011). 

Capacidade de uma organização desenvolver processos e 

rotinas úteis na análise, na interpretação e na 

compreensão do conhecimento adquirido (FLATTEN et 

al, 2011). 

 

 

Capacidade de uma organização localizar, 

identificar, avaliar e adquirir conhecimento 

externo que é relevante para o desenvolvimento 

de suas operações (JIMENEZ-

BARRIOUNUEVO; GARCIA-MORAL, 2011). 

Capacidade de uma organização compreender o 

conhecimento trazido de fora, ou seja, é a capacidade de 

analisar, interpretar, internalizar e compreender esse 

conhecimento (JIMENEZ-BARRIOUNUEVO; 

GARCIA-MORAL, 2011). 

Capacidade de absorção realizada 

Capacidade de transformação 

 

Capacidade de aplicação 

Capacidade de uma organização desenvolver e 

refinar as rotinas que facilitam a combinação de 

conhecimento existente com o novo 

conhecimento adquirido e assimilado (ZAHRA; 

GEORGE, 2002). 

Capacidade de uma organização incorporar suas 

operações e rotinas para a aplicação e o uso. Essa 

capacidade dá origem à criação ou ao aperfeiçoamento 

de novos produtos, sistemas, processos, competências e 

estruturas organizacionais (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Capacidade de uma organização desenvolver e 

aperfeiçoar as rotinas que facilitam a 

combinação de conhecimentos existentes como 

conhecimento adquirido e assimilado 

(FLATTEN et al, 2011). 

Capacidade de uma organização incrementar, expandir e 

usar suas rotinas, competências e tecnologias para criar 

algo novo, com base no conhecimento transformado 

antes (FLATTEN et al, 2011). 

 

Capacidade de uma organização facilitar a 

transferência e a combinação do conhecimento 

anterior como conhecimento recém-adquirido 

(JIMENEZ-BARRIOUNUEVO; GARCIA-

MORAL, 2011). 

Capacidade de uma organização incorporar 

conhecimentos recém-adquiridos, assimilados e 

transformados em seus processos, competências e 

estruturas organizacionais (JIMENEZ-

BARRIOUNUEVO; GARCIA-MORAL, 2011). 

  Fonte: Santos (2013, p. 58) 

  

Essas dimensões possibilitam a análise organizacional na natureza da capacidade 

potencial e da realizada, subsidiando a organização quanto ao processo da capacidade de 
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absorção, de forma a ajudar a diferenciar as organizações e “explicar por que há diferenças de 

performance organizacional entre empresas similares presentes no mesmo ambiente 

mercadológico” ( PICOLI;TAKAHASCHI, 2013, p. 4). 

 Na figura 1, Versiani et al (2010, p.7) sintetizam as relações dos conceitos empíricos 

relacionados às suas perspectivas, dimensionando os processos oriundos da capacidade de 

absorção e sua interpendência com os ambientes organizacionais, de forma a indicar a 

importância de cada construtor e a integração entre eles. 

 

Figura 1. Modelo teórico integrado 

Fonte: Versiani et al ( 2010, p.7) 

 

 Em consonância com o exposto, observa-se que as organizações com um elevado nível 

de capacidade absortiva apresentam inclinações para a proatividade e o aproveitamento das 

oportunidades ambientais, buscando alternativas para o desenvolvimento organizacional, 

independentemente da situação vigente. Diferentemente das organizações em que o nível é 

reduzido, elas apresentam inclinações para a reatividade, para uma visão local e submissa 

diante do fracasso, buscando alternativas apenas diante dessas circunstâncias. Por isso, é 

imperativo ampliar a capacidade absortiva e criar perspectivas de sucesso e manutenção para 

as organizações (GOMES, 2012).  

 Entre as contribuições de Versiani et al (2010), tem relevância a identificação de 

construtos empiricamente validados, que possibilitam a instrumentalização do diagnóstico do 

processo de mensuração da capacidade absortiva, para favorecer novas construções e análises 

mais consistentes dessa importante temática para a gestão organizacional. 
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 Versani et al (2010) classificam a capacidade de absorção e seus construtos, quanto à 

natureza, em antecedentes e mecanismos. “Consideraram-se antecedentes os atributos da 

empresa, ou seja, aquilo que a empresa é em um dado momento, decorrente de sua história. 

Quanto aos mecanismos, consideraram-se aqueles construtos relacionados às atividades e 

práticas implementadas pela empresa” (VERSANI, et al, 2010, p.9) . 

 No quadro 12, apresentam-se os antecedentes e os mecanismos que viabilizam os 

processos de análise da capacidade de absorção nas organizações. 

Quadro 12 - Capacidade de absorção e seus construtos 

Capacidade absortiva potencial 

 

Componente de aquisição 

Antecedentes Mecanismos 

Atitudes positivas com relação à 

mudança; 

Cooperação em inovação; 

Nível de educação da força de 

trabalho; 

Volume de gastos em P&D. 

Monitoramento de conhecimento; 

Formalização (normas e 

procedimentos explícitos quanto à 

busca tecnológica). 

 

Componente de assimilação 

Conhecimento prévio relevante dos 

empregados. 

Interfaces entre funções (times, 

força tarefa, projetos). 

Conhecimento prévio relevante dos 

gerentes. 

 

Rotação de funções/tarefas; 

Não rotinização (não utilização de 

tarefas repetitivas); 

Mecanismos de integração social. 

Capacidade absortiva realizada 

 

 

 

Componente transformação 

Antecedentes Mecanismos 

Conectividade (confiança, 

cooperação e interação). 

Treinamento de pessoal 

relacionado a projetos de inovação; 

Táticas de socialização 

(compartilhamento de experiências 

práticas, formais e informais); 

Fontes internas de informação para 

inovação; 

Redes de comunicação; 

Interfaces entre funções. 

(times, força tarefa, Projetos); 

Rotação de Funções /tarefas. 

 

Componente aplicação 

Existência de P&D interno.   

Nível de educação da força de 

trabalho; 

Volume de gastos em P&D; 

Conectividade (confiança, 

cooperação e interação). 

Formalização (normas e 

procedimentos explícitos quanto à 

busca tecnológica) 

Táticas de socialização 

(compartilhamento de experiências 

práticas, formais e informais). 

Fonte: Adaptado de Versiani, et al, 2010, p. 10-14 

 

 A análise das dimensões de capacidade absortiva potencial e realizada e dos 

constructos de aquisição, assimilação, transformação e aplicação possibilitará a formação de 

habilidades específicas para partilhar e transformar o conhecimento efetivo dentro da 
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organização.  Esses constructos caracterizam-se como facilitadores, uma vez que o conceito 

de capacidade de absorção é de natureza intangível, o que dificulta sua mensuração e carece 

de indicadores para entender o processo (VERSIANI et al, 2010). 

 É perceptível que, no interior de uma organização escolar, processos com o intuito de 

suprir as demandas oriundas da práxis escolar são almejados. Entretanto, observando-se 

superficialmente, essas organizações nem sempre estão realizando com sucesso o processo do 

desenvolvimento da capacidade de absorção, que seria extremamente útil para alavancar a 

aprendizagem organizacional e promover práticas inovadoras, gerando a vantagem 

competitiva e melhorias no desempenho escolar. 

 No ambiente educacional, é cotidiana a necessidade de ações estratégicas para a 

execução e o acompanhamento das práticas educativas. A gestão escolar carece de 

conhecimento estratégico para desenvolver planos de ação bem sucedidos, e se essas 

dimensões e os componentes que formam a capacidade de absorção foram utilizados com 

eficiência, têm o potencial de conduzir a um avanço significativo na administração escolar.  

 São vários os caminhos que possibilitam a capacidade de absorção dentro da empresa, 

mas é preciso lembrar que todos devem estar em consonância, pois, quando os controladores 

não conseguirem resolver possíveis problemas, outro profissional deverá estar apto a resolvê-

lo. Daí, a necessidade de todos terem a mesma ou quase a mesma capacidade de absorção. 

 Pode-se perceber que a capacidade de absorção traduz processos fundamentais para a 

aprendizagem organizacional e subsídios valiosos para a inovação (COHEN; LEVINTHAL, 

1990). Cabe, portanto, às organizações investirem nos processos habilitadores de 

transferências, compartilhamento e transformação dos conhecimentos preexistentes e dos 

novos, individuais e coletivos da organização, de forma interna e externa, como caminhos 

eficazes para o real desenvolvimento da capacidade de absorção e para o fortalecimento da 

gestão e do desempenho inovador da organização (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; 

GEORGE, 2002; MORGADO, 2013). 

 Convém, no entanto, apresentar o modelo de referência que auxilia a identificar e 

correlacionar fatores internos e externos que influenciam as organizações escolares, nas 

temáticas em estudo, de forma a elucidar a contento os processos e as relações estabelecidas, 

conforme mostra a figura 2: 
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Figura 2- Fatores internos e externos que influenciam os processos 

 
 

               Fatores internos                                                                                              Fatores externos 

               que influenciam                                                                                               que influenciam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 

 

 Historicidade escolar 

 Troca de ideias 

 Mudanças nos processos 

escolares 

 Melhoria no desempenho 

 Compartilhamento de crenças 

e percepções 

 Visão integrada e sistêmica 

 Eficácia do processo de 

comunicação. 

 

 

 

 
Aprendizagem 

Organizacional 

 

 Apoio à reestruturação da 

prática pedagógica 

 Acompanhamento aos 

professores 

 Acompanhamento aos 

estudantes 

 Participação em cursos de 

aperfeiçoamento. 

 SISMÉDIO¹. 

 

 

 Atitudes positivas relativas à 

mudança.  

 Motivação 

 Formalização 

 Nível de formação dos membros 

da equipe 

 Conhecimento prévio dos 

membros da equipe 

 Incentivo à participação em cursos 

 Conectividade – táticas de 

socialização (compartilhamento de 

experiências práticas, formais e 

informais 

  Comunicação interna 

 Difusão das práticas educativas. 

 

 

 Formação e curso de 

aperfeiçoamento 

 Parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais 

 Monitoramento do sistema 

de ensino 

 Participação em eventos da 

área 

 Difusão de práticas 

educativas externas 

 Oferta de curso. 

 

 

 
Capacidade de 

Absorção 

 

 Organização escolar 

 Formação educacional da equipe 

 Processos de ensino-aprendizagem 

 Contrato de convivência/ 

Regimento Escolar 

 Construção dos projetos escolares 

 Manutenção escolar 

 Aplicação de recursos 

 Uso de tecnologias nos processos 

educacionais 

 Nível de mudança. 

 

 

 Pacto Nacional pela Educação 

(PNE) 

 Oferta de formação profissional 

 Remuneração 

 Participação das famílias 

 Suporte legal para os processos 

e os documentos escolares 

 Modelo de gestão 

 Estímulo governamental à 

inovação 

 Diretrizes curriculares. 

 PROEMI² 

 

 

 

 
Inovação 

 

¹ SISMÉDIO – Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, Resolução/CD/FNDE nº51, de 11 de dezembro de 2013. 
² PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador, Portaria nº971, de 9 de outubro de 2009. 
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Face ao exposto, compete aos atores escolares e sociais abraçarem o conjunto de 

possibilidades inovativas que despontam no contexto contemporâneo, privilegiar a reflexão, a 

construção e a reconstrução do próprio ser e dos semelhantes e enfrentar as incertezas e as 

dificuldades que rodeiam os processos, a inovação, a aprendizagem organizacional, a 

capacidade de absorção, de forma a compartilhar saberes, comprometer-se e enriquecer as 

relações escolares, organizacionais e sociais em que estão inseridos em prol da cidadania 

(COELHO, 2012). 

 No próximo capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos que serão 

utilizados para a realização da pesquisa. 

  



53 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este capítulo tem como objetivo apontar os procedimentos metodológicos que 

compõem o planejamento desta pesquisa, com o fim de atingir os objetivos geral e específicos 

já mencionados no capítulo introdutório. 

 O capítulo foi dividido em cinco seções específicas, compostas pela definição da 

pesquisa, os critérios que foram empregados para selecionar os casos e os sujeitos da 

pesquisa, os instrumentos assumidos para a coleta dos dados, como os dados foram 

selecionados e quais os critérios utilizados para alcançar a viabilidade e a confiabilidade da 

pesquisa.   

 Com o intuito de proporcionar uma melhor compreensão da metodologia escolhida, 

segue uma síntese do percurso metodológico mostrado na figura 3. 

 

Figura 3. Percurso metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

3.1. Definição da pesquisa 

 

 A pesquisa teve como referência o paradigma interpretativista, oriundo da abordagem 

subjetiva das ciências sociais. De acordo com esse paradigma, o estudo busca entender os 

significados das ações humanas e dos contextos em que estão inseridos. 

 Optou-se pela pesquisa qualitativa, vez que “a pesquisa de cunho qualitativo tem seu 

foco de interesse voltado para o homem e para suas relações e interações com o ambiente em 

CRITÉRIOS PARA SELECIONAR 

OS CASOS E OS SUJEITOS DA 

PESQUISA  

Representatividade 

Acessibilidade 

 

PROCEDIMENTOS PARA A 

COLETA DOS DADOS 
Entrevistas Semiestruturadas 

Observação Direta 

Documentos 

DEFINIÇÕES DA PESQUISA 

Paradigma interpretativo 

Abordagem qualitativa 

Pesquisa descritiva 

Estudo de caso 

ANÁLISE DE 

DADOS 

Análise Individual 

Análise Cruzada 
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que habita e ou trabalha” (TEIXEIRA; PACHECO, 2005, p.61-62) e “é uma forma de 

investigação interpretativa em que os pesquisadores fazem uma interpretação do que 

enxergam, ouvem e entendem” (CRESWELL, 2010, p. 209). 

 Nesta pesquisa, a estratégia escolhida foi o estudo de caso, porquanto “é uma 

estratégia de pesquisa que se centra na compreensão da dinâmica apresentada dentro das 

configurações individuais” (EISEHARDT, 1989, p.5 34). De forma generalizada, o estudo de 

caso retrata a utilização do “como” e “por que” na performance do objeto de estudo (YIN, 

2001), além de possibilitar que características significativas dos eventos sejam preservadas 

(YIN, 2001).  

 Como o método foi aplicado à investigação de diferentes organizações escolares, 

adotou-se uma variação do estudo de casos que é apropriada quando se pretende investigar 

mais de um objeto particular. Assim, adotou-se o estudo de casos múltiplos, com a intenção 

de conceber diferentes perspectivas e dar mais vigor ao estudo, porquanto possibilitou o 

direcionamento do conhecimento sobre as inovações nas organizações escolares, de forma a 

buscar esclarecimentos, motivos, implementações e resultados oriundos desse processo (YIN, 

2001). 

 

3.2. Seleção dos casos e dos sujeitos da pesquisa 

 

 Para a seleção das escolas públicas integrais, adotaram-se dois critérios: no primeiro, 

foram escolhidas as três primeiras escolas, entre as 10 melhores colocadas no ranking do 

Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE), publicado pela Secretaria 

de Educação de Pernambuco, em um universo de 300 escolas públicas integrais da rede 

estadual, no período de 2012 a 2013, conforme o quadro13 a seguir. Como pode ser 

observado, o ranking apresenta informações a respeito da colocação da escola, da gerência 

regional de educação, o município, o nome da escola, a jornada (carga-horária), o ano de 

implantação do Programa Integral e os resultados do IDEPE. 

Como segundo critério, foi analisada a acessibilidade para a escolha das organizações 

escolares, visto que permitiu melhores condições para se aplicarem os instrumentos de coleta 

de dados. Entretanto, a importância do primeiro critério superou as dificuldades de 

acessibilidade.  
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Quadro13 - Escolas Públicas Integrais e os resultados do IDEPE 

 

Nº 

 

GRE 

 

MUNICÍPIO 

 

ESCOLA DE 

REFERÊNCIA 

 

 

JORNADA 

 

ANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

 

IDEPE-

2012 

 

IDEPE-

2013 

1 Mata Norte – 

Nazaré da 

Mata 

 

MACAPARANA 

Professora 

Benedita de 

Morais Guerra 

 

Integral 

 

2009 

 

5,01 

 

5,83 

2 Sertão do 

Araripe-

Araripina 

 

BODOCÓ 

 

Artur Barros 

Cavalcanti 

 

Semi-integral 

 

2010 

 

5,05 

 

5,69 

3 Sertão Central-

Salgueiro 

SALGUEIRO Aura Sampaio 

Parente Muniz 

Integral/SEMI  

2008 

 

5,23 

 

5,65 

4 Sertão do 

Araripe-

Araripina 

 

ARARIPINA 

Josias Inojosa de 

oliveira 

 

Integral 

 

2007 

 

5,21 

 

5,61 

5 Sertão do Alto 

Pajeú-

Afogados da 

Ingazeira 

SÃO JOSÉ DO 

EGITO 

 

Oliveira Lima 

 

Integral/SEMI 

 

2009 

 

5,1 

 

5,48 

6 Metropolitana 

Sul 

CABO Epitácio Pessoa Integral/SEMI  

2008 

 

4,1 

 

5,48 

7 Metropolitana 

Norte 

ABREU E LIMA Maria Vieira 

Muliterno 

 

Integral 

 

2006 

 

5,07 

 

5,43 

8 Agreste Centro 

Norte-Caruaru 

 

CARUARU 

 

Arnaldo 

Assunção 

 

Integral 

 

2008 

 

5,38 

 

5,37 

9 Sertão do Alto 

Pajeú-

Afogados da 

Ingazeira 

 

CARNAÍBA 

 

Joaquim Mendes 

da Silva 

 

Integral 

 

2008 

 

4,95 

 

5,3 

10 Sertão Central-

Salgueiro 

 

SALGUEIRO 

 

De Salgueiro 

 

Integral 

 

2009 

 

5,64 

 

5,26 

Fonte: Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (2014) 

 

 Depois de selecionadas as escolas, conforme os critérios anteriores, procedeu-se aos 

contatos com os gestores escolares, através da Secretaria Executiva de Educação Profissional 

e Educação Integral. De posse dos contatos telefônicos e dos e-mails, a priori, fez-se o contato 

via telefone para uma abordagem inicial sobre o foco da pesquisa, a fim de esclarecer e 

incentivar a participação. Em seguida, foi enviada uma carta de apresentação da pesquisa e 

convite (Apêndice A), a fim de detalhar os objetivos da pesquisa e receber confirmação da 

participação das escolas e dos sujeitos a serem pesquisados. Prontamente as escolas 

selecionadas atenderam à solicitação. Depois, foram feitas outras ligações e mensagens vias e-

mails.  

 Com a intenção de gerar subsídios para a pesquisa, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os seguintes sujeitos: o gestor escolar, o coordenador pedagógico e os 

grupos de professores e de estudantes, considerados peças fundamentais no processo da 

organização escolar. 

 O gestor escolar é o administrador e líder das várias dimensões que compõem a 

organização escolar, que faz a articulação das subunidades escolares. Para isso, deve gerenciar 
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com responsabilidade e motivação para integrar e aproveitar os recursos profissionais, 

financeiros e sociais que propiciem o alcance da missão escolar e da inovação promissora, 

portanto, contribuiu sobremaneira com esta pesquisa. 

 O coordenador pedagógico possibilitou a percepção da visão do articulador das ações 

pedagógicas, como membro da equipe gestora e, especialmente, mediador pedagógico, no 

sentido de revelar/desvendar os significados das propostas curriculares, buscando oferecer 

condições aos educadores de trabalharem coletivamente as propostas e auxiliá-los a executar 

os projetos educativos. A escolha de um grupo de professores deveu-se ao papel fundamental 

desses profissionais para a realização de práticas inovadoras, das concepções educativas e 

organizacionais que eles vivenciam para o processo de aprendizagem e aproveitamento dos 

conhecimentos organizacionais. 

 A participação do grupo de estudantes (preferencialmente do 3º ano do ensino médio, 

devido à sua maturidade) foi apreciada, porque eles são os protagonistas do processo 

educacional e têm visões distintas dos profissionais da educação, o que contribuiu para a 

análise das práticas inovadoras empreendidas no espaço educativo. 

 

3.3. Procedimentos para a coleta dos dados 

 

 Depois de selecionar as escolas, procedeu-se com a escolha das técnicas de coleta de 

dados que possibilitou uma assertiva no entendimento do fenômeno a ser estudado. Para esta 

pesquisa, os instrumentos aplicados foram entrevistas semiestruturadas (Apêndices B e C), 

análise de documentos e observações diretas com o roteiro de observação (Apêndice D).  

 As entrevistas são fundamentais para se conhecer a opinião das pessoas acerca do 

fenômeno em questão, porquanto, por meio delas, podem-se obter informações importantes 

para o estudo de caso (YIN, 2001) e os dados básicos para o entendimento das relações 

sociais oriundas do ambiente pesquisado, tendo um foco direto na temática em estudo e 

fornecendo inferências causais. 

 As entrevistas realizadas foram gravadas por meio de um gravador digital. Esse 

procedimento possibilitou preservar todos os dados importantes promovidos por essa técnica. 

Depois, o material foi enviado para ser transcrito por profissionais qualificados para esse fim.  

 “As observações em uma unidade organizacional trarão uma nova dimensão no 

momento de compreender tanto o contexto quanto o fenômeno que será estudado” (YIN, 

2001, p.115). A observação ocorreu no momento da visita in loco de cada escola, seguindo 

um roteiro de observações (Apêndice D), com o intuito de adquirir conhecimentos sobre o 
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contexto, os comportamentos e as relações sociais, e assim por diante, complementando 

pontos relevantes das entrevistas. Todas as observações foram registradas em um diário de 

campo, para se entenderem bem mais os processos analisados. Também foi feito o registro 

fotográfico de situações e cartazes do cotidiano escolar, o que contribuiu para o processo de 

observação e para assegurar uma melhor qualificação ao trabalho. 

Os documentos e os registros coletados foram as propostas pedagógicas, o Plano 

Político Pedagógico, minutas de reuniões, fichas de acompanhamento, fichas de 

monitoramento, gráficos, carteirinhas de acesso, relatórios e demais fontes fornecidas. Não 

houve restrições quanto ao fornecimento de material para a pesquisa, o que facilitou que se 

compreendesse bem mais o fenômeno pesquisado. A aplicação desses instrumentos ocorreu 

paralelamente ao período das entrevistas. 

 O quadro 14, a seguir, possibilita uma melhor compreensão entre os objetivos da 

pesquisa, as questões propostas nos roteiros de entrevistas e os autores que forneceram 

suporte teórico para as questões elaboradas. 

 

Quadro 14 - Base para os roteiros de entrevistas 
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Objetivo 

específico  

Roteiro Questões Autores 

1-Compreender 

as 

características 

das principais 

inovações 

empreendidas 

nas escolas 

integrais 

Apêndice B 

 

 

Apêndice C 

1-13 

 

 

1-5 

OCDE, 2005; ANTONELLO, 2005; 

TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 

VASCONCELLOS; MARX, 2011; 

VARGAS, et al, 2013; ZAWISLAK, 

2006; DRUMONT, 2011; GADOTTI, 

2009; 

FULLAN; HARGREAVES, 2000; 

GARCIA, 2009; MESSINA, 2001; 

TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 

VASCONCELLOS; MARX, 2011; 

DRUMONT, 2011; VARGAS, et al, 

2013. 

2- Diagnosticar 

o papel da 

aprendizagem  

organizacional 

no 

favorecimento 

das inovações 

Apêndice B 

 

 

 

 

Apêndice C 

14-22 

 

 

 

 

 

6-10 

 GARVIN, 2012; BURGELMAN, 

2012; NOGUEIRA; ODELIUS, 2015; 

ANTONELLO, 2005; BERTOLIN; 

ZWICK, BRITO, 2013; PARDINI; 

SANTOS; GONÇALVES, 2008. 

 

ANTONELLO, 2005; PARDINI; 
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nas escolas 

integrais; 

 

SANTOS; GONÇALVES, 2008; 

NOGUERA; ODELIUS, 2015 

3- Analisar 

como a 

capacidade de 

absorção 

contribui para as 

inovações nas 

escolas 

integrais.  

 

 

Apêndice B 

 

 

 

 

 

Apêndice C 

23-33 

 

 

 

 

 

11-14 

MORGADO, 2013; VERSIANI, et al, 

2010; COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

ZAHRA; GEORGE, 2002; PICOLI; 

TAKAHASHI, 2013. 

 

COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

VERSIANI, et al, 2010; ZAHRA; 

GEORGE, 2002; PICOLI; 

TAKAHASHI, 2013. 

Fonte: Elaboração própria (2015).  

 

 A coleta de dados ocorreu no mês de junho de 2015. Foi percorrido um total de 2.006 

km de via terrestre para realizar as visitas nas sedes escolares das cidades de Salgueiro, 

Bodocó e Macaparana, todas em Pernambuco. 

 O quadro 15 apresenta uma síntese das informações em relação às entrevistas. 

 

Quadro 15- Síntese das entrevistas realizadas 

Organizações 

escolares 

Período de 

realização 

Cargos e grupos 

entrevistados 

Número de 

participantes 

Tempo de duração 

 

 

Escola Aura 

Sampaio 

 

 

Junho/2015 

Gestor 1 1h25min 

Coordenador 1 29min 

Grupo de professores 2 38min 

Grupo de estudantes 6 52min 

 

Escola Artur 

Barros Cavalcante 

 

Junho/2015 
Gestor 1 59min 

Coordenador 1 45min 

Grupo de professor 10 1h33min 

Grupo de estudantes 6 45min 

 

Escola Profª 

Benedita Guerra 

 

Junho/2015 
Gestora 1 2h07min 

Grupo de professores 4 1h44min 

Grupo de estudantes 6 51min 

   Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

Conforme o quadro exposto, foram entrevistadas 39 pessoas, das três escolas 

pesquisadas. Somente o coordenador escolar esteve ausente no momento da 3ª escola, mas 

isso não prejudicou o trabalho, devido ao número de participantes e de materiais coletados. O 

Continuação  

Quadro 14 - Base para os roteiros de entrevistas 
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quantitativo de participantes foi estipulado de acordo com as conveniências de disponibilidade 

da escola. Foram 12 horas e 07 minutos de gravações em entrevistas. 

  Como mencionado, as entrevistas foram gravadas por meio de um gravador digital, de 

forma que não fossem perdidos dados que poderiam ser significativos para a pesquisa. Depois 

de efetuadas as gravações, elas foram enviadas a profissionais para que as transcrevessem. 

  

3.4 Análise dos dados 

 

 De acordo com o esquema a seguir, figura 4, foi realizada análise dos dados, que 

consistiu de cinco etapas, com o objetivo de compreender, interpretar e tratar os dados 

coletados, o que propiciou êxito para esta seção. 

 

                                     Figura 4- Etapas da análise dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2015.  

 

  

 Na primeira etapa, os dados coletados por meio dos diferentes instrumentos aplicados 

foram manipulados. Para isso, foram examinados e revistos, com o objetivo de fazer compará-

los, classificá-los, lê-los e revisá-los, a fim de promover a verificação e a abertura de um leque 

de visões sobre os dados coletados. 

 No segundo momento, depois de verificar as transcrições das entrevistas, o material 

foi enviado para cada instituição escolar para ser avaliado e, consequentemente, encontrar as 

convergências, evitar disprepâncias entre a fala e a prática, obter o consentimento quanto ao 

material colhido, elucidar informações e obter evidências posteriores ao momento da coleta. 

Enfim, fazer um  feedback. 

 Realizadas as etapas anteriores, os dados foram categorizados e agrupados, conforme 

as categorias temáticas definidas com base na literatura consultada na fundamentação desta 

1. Coleta de dados 

-Leitura/releitura 

-Verificação 

2. Feedback 

-Concordância 

-Discrepância 

-

4. Análise 

-Within case 

-Cross case 

3. Categorização 

-Inovação 
-Tipologia 

-Aprend. e absorção 

 

5. Interpretação 

-Confrontação 

Etapas da 

análise dos 

dados 
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pesquisa. São elas: inovações, tipos de inovação, aprendizagem organizacional e capacidade 

de absorção potencial e realizada. O propósito de se criarem categorias foi de organizar cada 

conteúdo a ser analisado para favorecer a análise, por meio da literatura de cada categoria, e 

efetivar a comparação entre os casos. 

 Na quarta etapa, foi feita a análise individual de cada caso (within case), por meio do 

confronto de cada dado coletado com o difundido na literatura. Em seguida, foi realizada a 

análise cruzada dos dados (cross case), objetivando a comparação entre os casos, em busca de 

convergências e divergências entre eles. 

 Na quinta e última etapa desse processo, foi feita a interpretação detalhada das 

evidências encontradas nas etapas anteriores e, simultaneamente, o confronto com a literatura. 

 

3.5. Confiabilidade e validade da pesquisa 

 Expostos os procedimentos de coleta e análise de dados, é necessário elucidar os 

critérios que foram utilizados para a confiabilidade e a validade da pesquisa, que foram os 

fundamentados nos postulados de Paiva Júnior, Leão e Mello (2011), descritos no quadro 16. 

 

Quadro 16- Critérios de confiabilidade e validade da pesquisa 

Finalidade Critério Descrição do critério 

Validade e 

confiabilidade 

Triangulação Utilização de múltiplas fontes, pesquisadores, 

métodos e teorias como referência de forma 

complementar, buscando um esclarecimento 

convergente. 

Construção do corpus de 

pesquisa 

Saturação de respostas satisfatórias aos objetivos do 

estudo 

Descrição clara, rica e 

detalhada 

Descrição do contexto social e cenário de pesquisa 

Feedback dos informantes Confronto dos dados coletados com a opinião dos 

informantes dos dados 

Validade Surpresa Novas descobertas que inspiram novas formas de 

pensamento sobre o tema 

Confiabilidade Reflexibilidade Transformação no pesquisados devido às reflexões 

geradas pelo processo 

 Clareza nos procedimentos e 

transferência 

Boa documentação, transparência e clareza dos 

procedimentos. 

Fonte: Paiva Júnior, Leão e Mello (2011). 
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A triangulação foi feita por meio das fontes de dados obtidas a partir das entrevistas 

semiestruturadas e da observação in loco, seguindo o roteiro de observação (Apêndice D) e a 

análise dos documentos que foram fornecidos pelos funcionários e pelas organizações 

relacionadas à pesquisa, para cuja construção do corpus levou-se em conta a coleta de dados 

suficientes, alcançar o ponto de saturação dos relatos e fundamentar a parte analítica do 

estudo. Para isso, foi empreendida uma descrição detalhada, por meio das fontes supracitadas, 

dos procedimentos metodológicos, dos registros das impressões no diário de campo e das 

observações, de modo a relatar minuciosamente o contexto e o cenário.  

A validade também foi alcançada mediante as transcrições das entrevistas e dos 

registros que foram enviados aos participantes para a realização do feedback, a fim de obter a 

concordância e o consentimento por escrito, refletindo a realidade pesquisada. Posteriormente 

ao envio do material, os participantes procederam ao feedback, que deu mais confiabilidade 

ao processo. 

 Os critérios ‘surpresa’ e ‘reflexibilidade’ só foram expressos a partir do início da 

análise de dados. Devido às suas características, não puderam acontecer em momentos 

anteriores a tal etapa. “A surpresa é um critério” de validade na pesquisa qualitativa e tem 

uma importância para essa tradição tanto que diz respeito à descoberta de evidências 

inspiradoras a “novas formas de pensamento sobre determinado tema” (PAIVA; LEÃO; 

MELLO, 2011, p. 202). 

 As surpresas proporcionaram reflexões que permitiram mais aprofundamento na 

compreensão das inovações, da aprendizagem organizacional e da capacidade de absorção 

oriundas das organizações escolares, revelando novas descobertas, especialmente encontradas 

na análise cruzada, nas relações entre os achados e a convergência com a literatura. Por fim, o 

processo de reflexão e de aplicação metodológica possibilitou o aprofundamento de forma 

mais consistente sobre como as escolas inovam para ter melhores desempenhos. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo, em que se apresentam a análise e a discussão dos resultados da pesquisa, 

foi subdividido em duas seções. A primeira apresenta a análise individual dos casos 

estudados, a fim de contemplar um estudo isolado sem fazer o cruzamento das informações e, 

ao mesmo tempo, as peculiaridades de cada caso. Na segunda, são confrontados os achados, 

por meio dos quais é possível, de forma global, examinar e comparar os estudos de caso. 

 

4.1. Análise individual dos casos (within case) 

 

A análise de dados configura-se no exame, na categorização, na classificação ou na 

recombinação das evidências com alvo nos objetivos do estudo. A análise de cada caso será 

composta de quatro seções. 

Inicialmente, serão apresentadas as escolas pesquisadas, com uma descrição ampla, 

balizada pela documentação analisada e pela observação direta, visando caracterizar a 

instituição escolar por meio da análise das entrevistas e de documentos institucionais, como o 

Projeto Político-pedagógico (PPP), o plano de ação, o regimento escolar, o código de conduta, 

a ficha de acompanhamento escolar, os cadernos de ocorrência, os registros fotográficos, as 

pautas e as carteiras estudantis. Em seguida, serão analisadas as inovações encontradas, os 

processos de aprendizagem organizacional e os fatores que caracterizam a capacidade de 

absorção, que contribuem para as inovações.  

            A categorização contemplará três dimensões alinhadas com os objetivos da pesquisa, 

deliberadas e elaboradas com a literatura, quais sejam: as inovações e os processos 

favorecedores; a aprendizagem organizacional e capacidade de absorção. 

Por dimensões, essa organização foi feita levando em consideração os dados coletados 

e os fatores que influenciam os processos pesquisados, configurando- se em eixos importantes 

do estudo. Nessa linha de pensamento, destacam-se, nas subcategorias, algumas falas dos 

entrevistados, para correlacionar os achados específicos de cada caso e confrontá-los com a 

fundamentação teórica. Entretanto, a priori, vale ressaltar que, em muitas situações, os 

achados fazem correlação, ao mesmo tempo, com mais de um objetivo específico, para 

enriquecer a multiplicidade de conhecimentos. Os depoimentos possibilitaram desvendar as 

concepções e as práticas fomentadas em cada escola pesquisada. 
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4.1.1 EREM Aura Sampaio Parente Muniz 

 

A Escola de Referência em Ensino Médio Aura Sampaio Parente Muniz localiza-se na 

Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, s/n, Salgueiro-PE. Foi criada pela Lei nº 3.221, em 

13/07/93, e publicada no Diário Oficial de 14/07/93. Atende a uma clientela bastante 

heterogênea de estudantes da zona rural e da zona urbana. Foi transformada em Escola de 

Referência em Ensino Médio a partir do Decreto nº 32.399, do D.O.E. de 30 de setembro de 

2008. Situa-se no Sertão Central do estado de Pernambuco, por onde passam as principais 

rodovias que cortam o país, e fica a 518 Km da cidade de Recife. O município de Salgueiro 

tem uma população de, aproximadamente, 52.303 habitantes. O cenário geográfico no qual 

está localizado na cidade é caracterizado pela caatinga, vegetação própria das regiões 

castigadas pela seca. 

A escola foi construída em um bairro carente, onde estavam instaladas algumas 

olarias, nas quais o trabalho infantil era largamente explorado. . Com a construção da escola, 

esse cenário foi mudando progressivamente. O bairro ganhou vida e encheu-se de entusiasmo. 

Hoje a comunidade interage com a escola, e isso favorece para que haja uma educação não só 

acadêmica, mas também social para os estudantes (PPP, 2015). 

Seu regime de funcionamento é de horário integral e é uma das 300 escolas de ensino 

médio integral do estado de Pernambuco que integra o Programa Integral na Secretaria 

Executiva e Profissional de Educação do referido Estado. A escola obteve, em 2013, uma 

pontuação de 5,65 no IDEPE e ficou em terceiro lugar na classificação dos melhores 

resultados no Ensino Médio Integral. Sua estrutura física é formada, atualmente, por 15 salas 

de aula, quatro laboratórios, uma quadra sem cobertura, um auditório e demais espaços 

escolares e atende, neste ano de 2015, a 576 estudantes, que formam 13 turmas do 1º ao 3º 

ano do Ensino Médio Integral – quatro turmas de 1º ano, quatro de 2º ano e cinco de 3º. 

Conforme documentação mencionada, especificamente o plano de ação escolar, e a 

observação direta, a comunidade do entorno – a associação, a igreja e a escola municipal - que 

se localiza no bairro, utiliza-se do espaço da escola para festejos, reuniões, eventos e a prática 

esportiva. Isso promove uma socialização entre os jovens e a comunidade, que gera um 

processo de socialização. 

A Escola declara que sua principal missão é de “atuar de forma íntegra e eficiente, 

com ética e respeito aos princípios básicos da educação, para formar jovens capazes de atuar 

num mundo globalizado” (PPP, 2015), e suas principais premissas são o protagonismo 

juvenil, a formação continuada, a atitude empresarial e a corresponsabilidade. 
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4.1.1.1 Dimensão das inovações e dos processos favorecedores 

 

Nesta seção, inicialmente, apresentam-se as concepções dos sujeitos da pesquisa 

acerca do conceito de inovação, das inovações escolares e dos demais processos. Percebeu-se, 

por meio da pesquisa empreendida, que os entrevistados compartilham de visões aproximadas 

com as dos principais autores referenciados. 

Com grande intensidade e com significados particulares, o conceito de inovação é 

desdobrado pela gestão escolar, pelo grupo de professores e pelo de estudantes, contemplando 

o cotidiano escolar dos envolvidos, de forma que se apresenta como elemento do processo 

escolar da referida escola. Sob o ponto de vista dos participantes, em vários momentos, o 

conceito mostra-se envolvido com situações práticas do dia a dia. Assim, mediante os 

depoimentos e respectiva interpretação, foi possível apreender as concepções, a visão de 

inovação e as tipologias, retratando o contexto em que se apresentam na escola. 

Na percepção dos entrevistados em relação à inovação, infere-se que existe uma 

relação com novas possibilidades de combinar conhecimentos tácitos e explícitos e que o 

êxito na gestão da inovação depende da mobilização e da utilização dos conhecimentos, como 

afirmam estes relatos: 

 

Inovar é você buscar formas diferentes para aprimorar aquilo que já está 

estabelecido, aperfeiçoando e inovando para que se tenha mais sucesso. (Ana Célia, 

gestora). 

 

Algo fácil... renovar... mudança, algo que não existe ainda, e que pode interessar não 

só a nós, mas a outros também, e que, por mais que já exista, vem de um modo 

diferente e que possa beneficiar as pessoas que estão recebendo aquilo. (Grupo de 

estudantes) 

 

Inovação, eu acho que é aquilo que contribui para a aprendizagem do aluno, para 

uma boa aprendizagem. Assim, aqui na escola, a gente sempre procura as inovações 

que são feitas. O diferente é sempre pensando no bem do aluno... na aprendizagem 

do aluno. (Coordenadora) 

 

Acredito que é algo relevante que você faz no trabalho, independente de ele já ter 

existido ou não, né? Você faz ele é importante, é um destaque. Às vezes a gente 

pensa: ah, vou inovar de uma forma que ninguém nunca fez. Eu não acredito que 

seja bem assim, que a gente pode fazer algo e otimizar, melhorar e a partir dali isso 

se tornar uma inovação, né? Uma percepção diferente de algo que não ficou bem 

feito. (Ane Freire, professora). 

 

Os discursos fazem referência à abordagem de Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.23), que 

declaram que “a inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas”. Nesses depoimentos, os membros escolares 
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demonstram uma visão direcionada do processo de inovação, especialmente das inovações 

incrementais que perpassam todas as falas. 

Encontra-se um conjunto de inovações incrementais em diferentes processos da 

organização escolar, uma vez que as inovações incrementais ocorrem na aplicação de 

pequenas mudanças, nas melhorias contínuas, no aperfeiçoamento e na forma como se faz 

algo que já existe (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Na esfera de projetos escolares e do 

currículo escolar, algumas inovações de melhorias foram diagnosticadas.  

Quanto às inovações encontradas, destaca-se a alteração na Matriz Curricular de 

Referência do Ensino Médio Integral. Na Matriz oficial, estão contidas quatro aulas de estudo, 

chamadas de “estudo dirigido”, em que são corrigidas atividades das diferentes disciplinas. O 

que representa um diferencial da referida escola. É que cada professor já apresenta um 

direcionamento, tem o seu banco de exercícios para que, em cada aula, esse material seja 

aplicado pelo professor-orientador, para favorecer o aproveitamento dos conteúdos, socializar 

e formar grupos de estudo.   

Dentre as inovações, uma é praticada com a alteração que ocorre em duas das quatro 

aulas de estudo que foram utilizadas para a implantação de duas disciplinas: “Iniciação 

Científica” e “Protagonismo Juvenil”, e que, conforme os depoimentos abaixo e a observação 

direta, favorecem vários aspectos que contribuem com as inovações educativas. 

 

[...] A gente faz um trabalho desse protagonismo, e a gente diz que são todos que 

têm que ser protagonistas. Nós temos também e colocamos na matriz a questão do 

protagonismo, e ela trabalha desde a questão do aluno ao se portar aqui, como ir ao 

banheiro, como estar na sala. Todo esse trabalho é feito dentro do protagonismo     

(Ana Célia, gestora). 

 

[...] o protagonismo, ele já vem do inicio do ano mesmo, porque os protagonistas, 

eles já vêm recepcionar os primeiros anos [...] a gente já passa para eles como é que 

vai ser. Aí já vem disso. Aí tem sempre o protagonismo nas filas do lanche e 

almoço, sempre também para dá certo exemplo, não só é nota, porque é mais em 

comportamento, postura (Grupo de estudantes). 

 

[...] Aqui tem um grupo de professores que trabalham especificamente com o 

protagonismo juvenil, e outros indiretamente. Esses professores, eles direcionam, 

selecionam até alguns estudantes e trabalham a formação para cidadania, até o 

trabalho com a monitoria nas salas de aula. Os estudantes coordenam tudo direitinho 

(Professora). 

 

 Essas inovações em serviços caracterizam-se como incrementais, porque, como 

entendem Vargas et al (2013 p. 10), ocorrem quando “resultam da substituição ou da adição 

de determinada característica técnica ou competência necessária para a produção ou o uso do 

produto”. Os relatos acima fazem referência à substituição e à alteração de uma disciplina - 
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“Protagonismo Juvenil”. Entende-se que essa alteração favoreça o desenvolvimento de novas 

competências para os estudantes e para a equipe escolar, o que propicia inovações escolares 

no processo de ensino e aprendizagem e na organização escolar. 

Há uma forte influência da área de exatas e ciências da natureza nos processos 

inovativos, em particular, no tocante ao direcionamento feito pela escola para a criação da 

disciplina “Iniciação Científica”, ou seja, atividades que eram trabalhadas de forma pontual 

passaram a ser vivenciadas seguindo uma sequência de trabalho, uma metodologia científica, 

o que, segundo os depoimentos dos envolvidos, fomentou um diferencial para a escola e para 

o aprimoramento dos conhecimentos. 

Essas mudanças no currículo e no processo de liderança traduzem a tendência 

apontada por Fullan e Hargreaves (2000, p. 24) de que “há um senso crescente da necessidade 

de mudanças fundamentais no ensino, no currículo e na liderança educacional, em todos os 

níveis”. Essas inovações favorecem o processo educacional da escola e refletem em resultados 

positivos nas esferas estatística e social da organização escolar, que é percebida no 

entusiasmo da equipe escolar e nas falas dos estudantes.  

 

A gente trabalha há alguns anos aqui com uma disciplina. A gente transformou isso 

em disciplina, que é a “iniciação científica”. E eu vejo muito sucesso, assim para a 

escola, para os estudantes, com essa disciplina. A gente trabalha metodologia 

científica e eles são levados a identificar na sociedade alguns problemas que podem 

ser resolvidos com a ciência e a tecnologia, né? [...] E a gente teve muitos trabalhos 

exitosos nessa área. Eles passam o ano todo tendo as aulas de iniciação científica 

com metodologia científica, com diário de bordo, e a gente faz uma feira com esses 

trabalhos. Eles são avaliados e muitos partem da feira de ciências com esses 

trabalhos da escola para outras. A gente já teve caso que foi pra o Paraguai, pra Abu 

Dhabi, pra São Paulo, pra FEBRACE. [...] aí eu acho que fortalece esse vínculo 

deles com a ciência, e aproxima mais da ciência. (Professora) 

 

[...] tem professores, a de Biologia, que já foi pra Abu Dhabi, foi pra FEBRACE em 

São Paulo, tirou em primeiro lugar do Espaço Ciência em Recife, e esse ano foi 

novamente para São Paulo. Eu acho que as oportunidades de desenvolver projetos 

são mais, pelo tempo e pela questão do professor também ser integrado. (Ana Célia, 

gestora) 

 

[...] a gente foi pra Recife também, só que era tudo voltado para ciências da 

natureza. A gente conheceu o Ciências Jovem e fomos pra FEBRACE. (Grupo de 

estudantes) 

 

Há que se ressaltar que, com essas alterações e as práticas escolares apresentadas, 

desencadeia-se um nível participativo crescente dos estudantes e da equipe escolar, o que 

colabora para melhorar o desempenho da organização. Esses processos se caracterizam como 

inovações em serviços, que envolvem mais trajetórias profissionais, tecnológicas e gerenciais 

(VARGAS; ZAWISLAK, 2006; VASCONCELLOS; MARX, 2011), devido às possibilidades 
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que essas ações escolares promovem para os membros da organização escolar. Além de ser 

processos inovadores, os relatos mencionados carregam princípios da aprendizagem 

organizacional e da capacidade de absorção, o que demostra as contribuições dessas áreas 

para as inovações, conforme será refletido posteriormente.  

Dando prosseguimento aos principais achados referentes às inovações e aos processos 

favorecedores, é oportuno relatar projetos escolares e processos que visam melhorar o 

desempenho da instituição de ensino. 

 

4.1.1.1.2 Práticas inovadoras e melhoria de desempenho  

 

No que diz respeito à dimensão pedagógica apontada pela gestão escolar, há uma 

grande ênfase na área de exatas e de ciências da natureza, que configura pelo fato de que a 

escola dispõe de laboratórios de Matemática, Física, Química e Biologia, e “[...] os 

educadores e estudantes realmente fazem uso dos laboratórios. Fazem muitas pesquisas. Eles 

se preocupam. O de Física, por exemplo, faz práticas em que os ventiladores daqui são 

consertados pela escola” (Ana Célia, gestora), conforme demonstram os relatos abaixo: 

 

[...] a gente vem crescendo graças a Deus. Meninos premiados com medalhas de 

ouro em física. É que o professor, mesmo ele tem essa dedicação total [...] nos temos 

de matemática, medalhas de bronze, medalha de prata em matemática. Eles têm 

dedicação total nas olímpiadas de astronomia, de física, de biologia, de matemática.  

[...] E a questão dos sucessos nos vestibulares. No ano passado nós tivemos 98%dos 

alunos aprovados nos vestibulares, de medicina. Tinha menino que passava em dois 

vestibulares de medicina, tudo em faculdades públicas (Ana Célia, gestora). 

 

A escola também tem executado muitos projetos inovadores, como foi constatado por 

meio dos 129 projetos produzidos para a feira de ciências. A atratividade e o diferencial dos 

projetos de dança atendem aos estudantes e à comunidade, o que se caracteriza como uma 

inovação de melhoria, em que há alterações no processo de produção, com práticas estudantis 

de elaboração e execução de etapas do projeto (VARGAS, et al 2013) e um intrigante projeto 

vivenciado há três anos, intitulado “Os olhos veem, as lentes registram”, no qual, em 

determinado momento, a educadora e os estudantes trabalham a arte catacumbária. Essa é 

uma inovação incremental, em que se adicionam novas competências ao processo de pesquisa 

e socialização do projeto citado, o que corrobora as considerações de Vargas, et al (2013), 

porquanto adiciona características e competências para a produção ou o uso do produto.  

Esses achados podem ser traduzidos nestas falas: 
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[...] ela traz tudo em relação à morte. Mas a morte à arte [...] então ela vai ao 

cemitério. Ela foi pra Juazeiro do Norte uma vez. Aí eles vão registrando aquilo ali. 

Aí a exposição no ano passado ela trouxe um caixão e quadro sacro. Trouxe as 

coisas de colocar no velório, então, pegou tudo que tinha no cemitério de Juazeiro 

do Norte e trabalhou com os estudantes (Ana Célia, gestora). 

 

Um projeto mesmo que foi excelente foi o do ano passado, que a gente foi conhecer 

juazeiro [...] foi maravilhoso, quando a gente chegou , a gente fez cordel, fez 

apresentação [...] para o restante da turma ou até para a escola (Grupo de 

estudantes). 

 

Esses projetos atuam como inovações educativas, legitimando as propostas de Pacheco 

(1996) e Drumont (2007), em que a inovação educativa tem o propósito de criar novos meios 

de organizar e implementar currículos e práticas, de tornar substanciais as alternativas criadas 

a partir das práticas realizáveis na escola, que resultam em novas relações de aprendizagem e 

intersubjetivas, tanto nas esferas da sala de aula quanto nos espaços institucionais escolares, 

de forma a fomentar o envolvimento dinâmico dos membros da escola. 

Os depoimentos abaixo expressam que a execução de alguns desses projetos 

mencionados só foi possível graças ao Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) do 

Governo Federal, que disponibiliza recursos para a execução de planos de ação que 

favoreçam o desenvolvimento de práticas inovadoras e que possibilita uma flexibilidade na 

aplicação dos recursos, de acordo com cada realidade escolar. 

Percebe-se, também, a influência desse programa como uma força externa nas 

inovações em serviços, porque atua como uma das políticas públicas para o ensino médio. 

 
[...] o PROEMI, a gente recebeu esse recurso, e esse recurso não ficava preso a 

determinadas áreas. A gente conseguiu elaborar, produzir alguns projetos de 

sucesso, como foi esse trabalho com iniciação científica, com esses recursos, [...] a 

gente só conseguiu por conta desses recursos (Professora). 

 

Com relação a programas que contribuem, eu acho assim... Um que ajuda muito a 

gente com projetos é o PROEMI, né? Que a gente tem na escola. Aí aqui dentro o 

PROEMI a gente desenvolve a iniciação científica, a parte de cultura corporal que é 

na educação física, que é esse projeto de dança, e também na parte de 

acompanhamento pedagógico que a gente desenvolve esses aulões, sem esquecer-se 

do Programa Integral também (Ana Célia, gestora). 

 

Esses programas governamentais e as propostas de inovação objetivam favorecer 

práticas inovadoras. Entretanto, essas práticas só se consolidam quando há um processo de 

inovação em que as forças internas, principalmente as humanas, envolvem-se diretamente.  

Como referido por Fullan e Hargreaves (2000, p. 30), “se os professores não as adotam em 

suas próprias salas de aula e se não as traduzem em uma prática profissional efetiva”, essas 

propostas não são consolidadas. Contudo, há um envolvimento significativo dos educadores e 
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dos educandos na participação e na efetivação das propostas sugeridas que traz resultados 

positivos para a instituição escolar. 

Como um dos fatores predominantes para o processo de inovação dessa instituição 

escolar, destacam-se o cumprimento do regimento escolar e uma prática na disciplina escolar, 

e/ou, na aplicação do código de conduta, que é mencionado em várias passagens dos relatos, 

conforme exposto nos depoimentos: 

 

[...] o professor, ele fica mais estimulado a partir do trabalho com o aluno seguindo 

os códigos de conduta. Esse aluno não dá trabalho a professor. Esse aluno corre atrás 

do professor pra pedir atividades. Assim... Como é que eu quero dizer? O aluno 

procura o professor aqui na escola para tirar suas dúvidas (Ana Célia, gestora). 

 

[...] Se ele não disser que é pra trazer, eles não trazem. Eles não podem usar nem 

fones de ouvido, nem celular, nem tablete na sala de aula. E agora com a lei foi que 

foi bom mesmo, né? Mas os professores mandam trazer, muitas vezes os professores 

dizem a mim: Ana Célia hoje no trabalho eles vão trazer o celular pra fazer trabalho 

tal, esses não tem o tablete. Aí é feito o trabalho, como é o caso de robótica (Ana 

Célia, gestora). 

 

[...] Porque você sabe que numa escola não é só perfeição, tem aquele aluno que dá 

muito trabalho. Por exemplo, o aluno quebrou uma cadeira. Tem menino que diz: 

ave maria, Ana Célia é muito radical. Não. Quebrou uma lampadazinha ele vai 

pagar. Amanhã seu pai vai trazer a lâmpada. Ah, eu trago Ana Célia. Não, mande 

seu pai, porque você quebrou e seu pai vai saber. Pois ele vai pagar. Então eu acho 

que a partir disso aí a escola tem que trabalhar essa questão e não atrelado só àquilo 

que diz que a escola deve fazer, então tem que acontecer essas coisas, até para 

melhorar o trabalho da escola.  

 

O Programa Integral, em suas diretrizes, aponta a necessidade de uma organização 

escolar pautada no cumprimento dos direitos e dos deveres dos atores escolares e no processo 

de amadurecimento da autonomia e corresponsabilidade, promovendo o cuidado consigo 

próprio e com os semelhantes, de forma a incentivar ações escolares pautadas no exercício da 

cidadania. 

Percebe-se que são utilizados recursos tecnológicos que favorecem a pesquisa e as 

práticas inovadoras, entretanto, esse uso no espaço escolar passa por um processo de controle, 

que, segundo o relato da gestora, tem a intenção de inibir a indisciplina e favorecer a 

concentração, bem como direcionar o uso desses recursos tecnológicos para práticas 

pedagógicas. 

Quanto ao desenvolvimento de inovações incrementais, observa-se, na organização, 

um diferencial no acompanhamento das necessidades pedagógicas e disciplinares das turmas 

escolares, com um acompanhamento sistemático, adicionando práticas de gestão de cada sala 

de aula, visando diagnosticar e subsidiar o grupo de estudantes. Essa ação foi fomentada pelo 

envolvimento dos conselhos escolares, especialmente o conselho de classe, e se traduz na 
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ampliação do número de conselheiros, contrariando a orientação da legislação e favorecendo a 

gestão democrática, para garantir uma participação melhor da equipe escolar, conforme o 

texto sequencial: 

 

 Ao invés de ser aquela quantidade de conselheiro que vem pedindo, a gente fez 

diferente. A gente tem 14 conselheiros. Aí, quando acontece um problema, então a 

gente vai se reunir e vai resolver com essas 14 pessoas. Aí a gestão é gerir a sala. E 

outra. Cada conselheiro é responsável por sua sala, então na sala dele os alunos o 

procuram, conversam ele ver a questão de como se encontra a sala, a essa altura 

mesmo, a gente já sabe a turma que pode dá resultado, a que não pode, o que é que 

nós já estamos procurando e ver subsídios para levantar essa autoestima desses 

meninos, o que fazer porque eles tem dificuldades. Tudo isso é coletado pelo 

professor. (Ana Célia, gestora). 

 

O relato acima e outras observações realizadas indicam a perspectiva de aplicação de 

um modelo de gestão voltado para a gestão democrática, criando espaços para a participação 

dos segmentos escolares nos processos decisórios e promotores de processos inovativos na 

organização escolar, o que contribui para melhorar o desempenho institucional.  

Verifica-se, ainda, um conjunto de ações voltadas para melhorar o desempenho 

acadêmico dos estudantes e, consequentemente, conquistar resultados satisfatórios em 

avaliações externas, o que caracteriza o favorecimento da conquista do 3º lugar no IDEPE de 

2013, no universo de 300 escolas integrais, conforme os depoimentos abaixo: 

 

Então desde o primeiro ano que os alunos entram aqui eles sabem que serão 

avaliados, eles sabem que terão essa dedicação a mais para as avaliações externas, e 

todo trabalho, de uma forma ou de outra, a gente sempre leva para essas avaliações. 

(Professora). 

 

O trecho anterior revela que a equipe escolar atua intensamente para esclarecer e 

divulgar os processos avaliativos externos. Isso agrega valor ao desempenho escolar e resulta 

em inovação de melhoria, alterando os processos avaliativos internos em detrimento de 

melhor atuação nas avaliações externas, conforme as considerações de Vargas et al (2013), 

que entendem que inovar a melhoria resulta da alteração de alguma característica do produto 

para melhor. 

No conjunto de ações e inovações empreendidas pela organização escolar, há uma 

relação com a abordagem integradora de inovações em serviços, que se caracteriza pela 

convergência de inovações de bens e serviços, promovendo um processo contínuo integração. 

Realiza-se conforme as análises desenvolvidas e para elucidar as inovações empreendidas na 

Aura Sampaio, o consolidado das inovações, suas classificações e um conjunto de processos 

favorecedores das ações e dos resultados alcançados. 
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Convém enfatizar que a maioria das inovações é incremental, porquanto altera 

processos organizacionais que substituem ou adicionam incrementos nas características das 

práticas educativas dos seus serviços. Também existem projetos inovadores, na perspectiva de 

inovação de melhorias que envolvem a criação de novas ações e o envolvimento interativo 

dos sujeitos no âmbito escolar, relacionando-se com as considerações de Vargas et al, (2013), 

em que há  alterações de algumas características do produto para melhor. A figura 5, a seguir, 

ilustra as inovações empreendidas pela Escola Aura Sampaio, seus tipos, alguns fatores e 

procedimentos que propiciaram as práticas inovadoras.  

  



72 

 

        Figura 5 - Principais inovações empreendidas pela Escola Aura Sampaio 

 

 
 

       Fonte: Elaboração própria, 2015. 
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visando dinamizar positivamente a complexa natureza educativa social da comunidade 

escolar. 

As alterações e as melhorias, de acordo com Vargas e Zawislak (2006), Tidd, Bressant 

e Pavitt (2008) e Vasconcellos e Marx (2011) e outros referenciados na fundamentação 

teórica, configuram-se como inovações que conferem à organização escolar a busca da 
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qualidade nos serviços prestados à comunidade e no foco de um desempenho organizacional 

satisfatório.  

As práticas de troca de experiências e de parcerias ampliam o conhecimento 

organizacional. Esse processo favorece o acompanhamento dos estudantes e, 

consequentemente, contribui para a aprendizagem organizacional, conforme se observa na 

próxima seção. 

 

4.1.1.2 Aprendizagem organizacional 

 

No processo de aprendizagem, as pessoas são agentes diretos e indiretos na passagem 

do nível de aprendizagem individual para o coletivo, e os grupos não são apenas elos entre os 

níveis individuais e organizacionais, “são fundamentais para a aprendizagem nas 

organizações” (SILVA, 2009, p. 110). Eles provocam a criação de uma visão compartilhada, 

mediadora e influenciada pela visão de mundo dos envolvidos, de forma que o grupo 

desempenha um papel fundamental no apoio emocional para a aprendizagem individual e, 

consequentemente, organizacional (SILVA, 2009). 

Na escola pesquisada, existem processos de aprendizagem e de visão compartilhada 

que promovem uma crescente troca de saberes e de comprometimento com o sucesso da 

organização em suas diferentes dimensões. Os depoimentos denotam que a gestão escolar e os 

professores têm consciência de que o grupo só alcança resultados satisfatórios e de muita 

aprendizagem quando todos os membros se envolvem substancialmente, conforme revelam os 

depoimentos abaixo: 

 

Eles buscam mesmo. Eles são assim. Eles gostam de ver resultado e fazer acontecer. 

Por exemplo, a proficiência da escola quando chega, eles calculam. Eles já vêm: 

para o ano tem que ter tanto, o que é que vamos trabalhar dentro de português e 

dentro de matemática. E os professores, eles se reúnem muitas vezes sozinhos, e 

dizem: você de história tem que fazer isso e isso para me ajudar. Então um vai 

ajudando o outro [...] o de matemática diz: tem que trabalhar isso aqui pra me 

ajudar. Eles trabalham muito assim, interligados, para facilitar a melhoria dos 

projetos. [...] a gente precisa de história, geografia... Precisa de todas as disciplinas 

pra poder chegar a dominar português e matemática. Uma tem que ajudar a outra 

[...] (Ana Célia, gestora). 

 

Nas relações escolares, há uma visão integrada da equipe escolar em busca do 

processo de melhoramento. Na própria seleção para compor a equipe de uma escola integral, 

os educadores necessitam, além da formação específica para a área de atuação, uma 

predisposição para o trabalho em equipe e com os adolescentes e os jovens. Nesse sentido, os 
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educadores participam de uma formação inicial sobre educação interdimensional, são 

acompanhados internamente pela coordenação escolar e, externamente, pela equipe 

pedagógica do programa integral, que divulga formações e olimpíadas em diferentes áreas, 

cursos e material de apoio. Além disso, a cada semestre, toda a equipe efetiva da escola 

participa de seminários com personalidades renomadas no campo da educação e da inovação 

educativa. Todos os membros da equipe têm nível superior e pós-graduação em suas 

respectivas áreas.  

Há, ainda, a participação do grupo de professores no Programa do Pacto de 

Fortalecimento do Ensino Médio, na ação do programa de formação continuada oferecido 

pelo Ministério da Educação, que, na maioria das escolas, foi nomeado equivocadamente de 

SISMÉDIO, que é o nome do sistema de monitoramento do programa, e que, segundo 

referiram, vem contribuindo com a práxis pedagógica e a aprendizagem escolar. 

Na escola, há um direcionamento e uma proatividade geral para os processos de 

mudanças, o que favorece a aprendizagem organizacional, como é preconizado por Garvin 

(2012, p. 581): “uma organização que aprende é uma organização qualificada para criar, 

adquirir e transferir conhecimento e capaz de modificar seu comportamento a fim de refletir 

novos conhecimentos e ideias”. Em várias falas, isso foi detectado pela investigação e pode 

ser percebido nos trechos seguintes: 

 

 Por exemplo, a gente analisa muito aquilo que está dando certo e o que poderia 

melhorar. Aí é a questão de criar um espaço, como eu disse a você [...], a questão de 

projetos juvenis, protagonismo juvenil... É uma coisa que o Estado ele não traz dessa 

maneira, mas a gente viu uma necessidade, principalmente por nossa escola que é 

distribuída em um bairro bem carente. Então o professor teria a necessidade de 

trabalhar a questão do exercício da cidadania. Talvez pudesse uma escola dizer: não, 

mas isso aí é uma besteira. Eu não trabalho, não vou trabalhar... Eu já ouvi isso. Mas 

nós trabalhamos, assim ( gestora). 

 

As formas adotadas pela escola para impulsionar o aprendizado na organização 

ocorrem por meio de capacitação, socialização de conhecimentos e parcerias com outras 

organizações educativas e sociais, como detalhado nos trecho a seguir. Percebe-se, pois, que 

um forte processo de compartilhamento entre os membros da organização facilita a 

compreensão das contribuições para a inovação. 

 
A questão da autoestima, primeiramente. A questão também da lição de vida deles, 

que a gente diz muito... Nós não estamos preparando do muro pra traz, é pra frente, 

é a saída. Ele, como cidadão, quer exercer a sua cidadania. Não adianta ele ser um 

cidadão se ele não vai exercer a sua cidadania. Então todo esse trabalho a gente faz 

com esse aluno [...] realizamos vários aulões, que a gente sempre traz. A gente tem 

uma parceria muito boa com o Instituto Federal. 
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O processo de aprendizagem organizacional no ambiente escolar é influenciado pelo 

acompanhamento que a equipe escolar e os pais ou responsáveis aplicam aos estudantes. Foi 

possível identificar, em várias situações abordadas, processos de melhoramento e de 

efetivação desse acompanhamento que se traduzem em favorecimento da aprendizagem e, 

consequentemente, em contribuições para as inovações, conforme estes depoimentos 

selecionados: 

 

[...] Têm muitas escolas de referência que diz assim: eu não consigo colocar 100% 

dos pais em uma reunião. E a gente consegue. Mas é um trabalho que a gente chama 

o pai não só pra dizer que o menino tá ruim. A gente chama o pai, da mesma forma, 

pra dizer que o aluno está bem... Que ele avançou, e dá parabéns a todos (gestora). 

[...] ter esse perfil traçado do aluno na escola. Cada aluno tem o seu perfil. A gente 

sabe como é se ele tem dificuldade em aprender ou se ele não tem. Como é que vai à 

escola, como são seus pais, se eles são presentes nas reuniões (gestora). 

É aquela coisa que a gente sempre fala, aqui nada passa despercebido. Se um aluno 

chega bastante atrasado aí Ana Célia costuma ligar para os pais para saber o motivo, 

se está acontecendo algum problema em casa, se pode ajudar. (grupo de estudantes) 

[...] então, o 3º ano, a gente tem todo um trabalho com ele. Esse trabalho de 

acompanhamento de chamar pai. Eu faço muitas vezes as reuniões individuais de 

aluno por aluno (Gestora). 

 

Na Escola Aura Sampaio, são desenvolvidas ações inovadoras para acompanhar os 

estudantes, especialmente com a colaboração da equipe de professores, o que sugere que a 

aprendizagem organizacional transcorre pela aprendizagem e pelo envolvimento individual e 

coletivo, como aponta Garvin (2012), que entende que os exemplos de sucesso organizacional 

são frutos de atitudes cuidadosamente cultivadas, comprometimento e processos de gestão, 

construídos ao longo do tempo e por meio de muito acompanhamento. 

No processo de aprendizagem organizacional, a socialização de experiências entre os 

membros da equipe constitui um fator decisivo para o sucesso da aprendizagem. Conforme 

ressaltam Nogueira e Odelius (2015, p.88), “a gestão do conteúdo de aprendizagem, a 

cumulação de informações e conhecimento adquirido da experiência interna e da evolução 

tecnológica e o processo de utilização e transferência interna desse conhecimento são os 

mecanismos que explicam como os grupos e organizações aprendem”. Em vários 

depoimentos, são reveladas essas situações. Todavia, devido ao extenso número de passagens 

em decorrência da interação verificada nas respostas, destaca-se a seguinte: 

[...] quando os estudantes vão participar de algum evento fora, não é a escola toda 

que vai. São somente algumas pessoas. Quando voltam, o professor e a diretora 

cobram uma apresentação para mostrar para os alunos que não foram como foi 

importante... Como foi que aconteceu por lá... O que aprenderam. Fotos, relatório, 

tudo eles pedem. Aí é aquela interação. Ela que estuda comigo foi, eu não fui, ela 

voltou, e o mesmo conhecimento que ela aprendeu ela pôde passar pra mim, é como 

se eu tivesse ido (Entrevistado grupo de estudantes) 
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Esse relato expressa que há situações que envolvem os diferentes níveis de 

aprendizagem, isto é, individual, grupal e organizacional, em que há processos de 

transferência da aprendizagem de indivíduos para grupos e que essa aprendizagem é 

incorporada pela organização. Silva (2009, p. 122) afirma que “o ambiente da organização 

propicia o desenvolvimento de esquemas compartilhados, o que pode contribuir para a 

geração de ideias e criar um ambiente para a criatividade e inovação”. 

Nos depoimentos da gestora, dos educadores e da coordenação escolar, foram 

encontradas, em diferentes trechos das entrevistas, situações que caracterizam a constante 

socialização das práticas pedagógicas, administrativas e financeiras do universo escolar, como 

também em diferentes reuniões, comunicações formais e informais, que visam fomentar um 

envolvimento maior dos membros da organização e, consequentemente, melhorar seu 

desempenho. Essas situações são referenciadas em instituições públicas que valorizam o 

potencial humano e estimulam o compartilhamento de conhecimentos, gerando novas práticas 

de trabalho, conforme proposto por Bertolin, Zwinck e Brito (2013). 

As reuniões periódicas, as socializações e as trocas de experiências favorecem o 

desenvolvimento de práticas inovadoras, visto que, em momentos de repasse de informações, 

novas estratégias são criadas. Essas evidências se alinham à afirmação de Silva (2009, p. 119) 

de que “a maior divisão ou distribuição de informações leva a uma maior aprendizagem 

organizacional”, o que fomenta a inovação, de acordo com os relatos abaixo: 

 

 É assim, quando eu faço uma reunião eu não faço só com professores. Eu faço 

desde o porteiro, pessoal da limpeza, secretaria, biblioteca, todo mundo. Porque o 

problema de um  afeta o outro. Se o porteiro não trabalhar bem também as salas não 

vão trabalhar bem. Aqui é assim: essa menina quer ir ali, o porteiro só libera com 

esse papelzinho meu (Ana Célia, gestora). 

 

O projeto de monitoria é o seguinte: a gente vai detectar os alunos que têm 

facilidade naquela disciplina, então aqueles meninos se tornam monitores. Eles já 

vão ajudar aos outros alunos. Quer dizer, a linguagem do aluno é mais fácil e mais 

acessível com outro aluno do que algumas vezes com o próprio professor (Gestora). 

 

Esses exemplos fazem relação com os processos sociais e psicológicos que integram 

os níveis de aprendizagem, quais sejam: intuição, interpretação, integração e 

institucionalização (SILVA, 2009). Outro aspecto a registrar é que os membros da equipe 

incentivam o aperfeiçoamento para a participação em seminários, feiras, concursos, 

olimpíadas, etc. Todos esses processos são apontados por Morgado (2013) e Versiani et al 

(2010) como fomentadores da aprendizagem organizacional. 
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Verifica-se, também, que está implícito um sentimento de pertencimento pela escola, 

especialmente nas falas dos estudantes, que declaram e fazem uma analogia entre a vivência 

da escola e a de um ambiente familiar saudável, no sentido de transmissão de valores e 

crenças pautadas nos princípios da cidadania, do respeito e do acolhimento.  

 
[...] O jeito de lidar com os adolescentes. Alguns sabem quando você tá precisando 

de alguma coisa, você está nervoso para a prova... Não sei o que... Sabem acalmar. 

Mas na escola integral tem muita pressão também, né? [...] e mais, talvez essa 

pressão possa ser benéfica (Grupo de estudantes). 

 

Na escola pesquisada, foram encontradas, também, situações de aprendizagem no 

âmbito interorganizacional, que se caracteriza por meio de processos de parcerias entre as 

organizações.  

Essas parcerias e as influências são relatadas nestes exemplos: 

 

[...] a gente faz essa parceria com professores dessas cidades do Ceará, que têm uma 

técnica em aulões, um  dele tem uma visão muito grande, forte do ENEM, né? Ele 

faz até mestrado na Paraíba, ele vem para aqui explicar tudo de ENEM aos meninos. 

A gente tem essa parceria com o Instituto Federal, a gente tem parcerias com 

professores de outras escolas (Gestora). 

 

Esse ano a gente tá com o Portal Avança Mais PE do programa integral, que tá 

ajudando mais. Antes a gente não tinha nenhum, tudo que a gente fazia era aqui na 

escola. Aí a gente tem o Portal, o Pacto pela Educação (Coordenadora Escolar). 
 

As trocas de experiências e as parcerias decorrentes da interação entre docentes de 

diferentes instituições favorecem o desenvolvimento de processos inovativos que são 

fomentados pela criatividade e pela iniciativa de criar ou alterar as ações escolares. As 

parcerias mencionadas também têm relação com os processos de capacidade de absorção 

potencial e realizada, porquanto os parceiros da escola transferem seus conhecimentos e 

experiências em momentos de interação, e os membros os adquirem e aplica-os na melhoria 

de processos da organização, aperfeiçoando-os de maneira a contribuir com a dimensão de 

aquisição de conhecimento e transformação, como habilitador do processo inovativo.  

Os níveis de aprendizagem observados na organização escolar ocorrem como 

processos interligados, que contribuem com as inovações empreendidas na escola, quando, 

por exemplo, promovem mudanças de comportamento ou alteração nas ideias acerca do 

melhor currículo para a formação dos estudantes e/ou quando realizam projetos inovadores 

que são construídos com base em uma visão compartilhada de objetivos. 

No nível individual do processo de aprendizagem, um membro da escola adquire os 

conhecimentos por meio de formações e cursos de aperfeiçoamento interno e externo, e os 
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resultados da aprendizagem são compartilhados nessa organização em várias situações. 

Assim, promove a aprendizagem grupal, que, em um processo de reciprocidade entre os 

membros escolares, ocorre por meio de trocas de experiências e conhecimentos em reuniões 

periódicas e projetos escolares, fomentando a aprendizagem organizacional. 

Nos processos de interação entre os segmentos da escola, há uma visão integrada com 

a missão escolar e os objetivos educativos. Esses processos promovem a valorização do 

autodirecionamento e do cumprimento das tarefas da organização escolar de forma dinâmica e 

ocorrem de forma interdependente, como apontado por Silva (2009, p.112), ao declarar que 

“isso implica criar um círculo virtuoso entre os vários níveis de aprendizagem, que não devem 

ser abordados, no contexto atual de forma segmentada, mas sim integrada”. 

Destaca-se também, a presença da aprendizagem interorganizacional em que a escola 

estabelece parcerias com outras organizações educacionais, tais como, universidades, instituto 

federal e escolas da região, de forma à promover o compartilhamento de experiências e 

conhecimentos, o que gera novas perspectivas pedagógicas e organizacionais para a melhoria 

de desempenho. 

A figura 6 ilustra os níveis de aprendizagem detectados na Escola Aura Sampaio.  
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           Figura 6 – Níveis de aprendizagem e suas contribuições 

 
        Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

Todas as contribuições apresentadas são importantes bases para o encaminhamento de 

novos projetos, de novas relações institucionais e para o impulso de novas perspectivas 

educacionais. As contribuições dos diferentes níveis de aprendizagem contribuem para as 

inovações empreendidas, quando, por exemplo, na aquisição do conhecimento, na formação 

acadêmica e na participação em cursos, os sujeitos da organização realizam, a partir desses 

conhecimentos, ações para criar novos projetos que caracterizem uma nova forma de trabalho. 

 Com base nas discussões de ideias e opiniões, a escola implanta alterações em algum 

processo, como a alteração no currículo, que provocou algo novo, quando as disciplinas são 
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diferenciadas e não se aplicam em outras organizações, como disciplinas curriculares, com 

carga horária específica, o que indica uma nova seleção de conteúdos e de método de ensino. 

 No nível da aprendizagem grupal, os membros escolares compartilham conhecimentos 

e trocam experiências em momentos periódicos e em projetos escolares, abrem um leque de 

possibilidades para melhorar as ações educativas, realizam projetos individuais e coletivos 

para descobrir novos conhecimentos que são produzidos e compartilhados nas relações entre 

estudantes, professores e demais membros da comunidade. 

 Os projetos de arte catacumbária se apresentam como algo novo, na forma como se 

trabalham os conteúdos disciplinares, assim como os projetos inovadores das feiras de 

ciências, que são produzidos a partir da “construção interativa” (social) entre estudantes e 

membros da comunidade local, de forma a ter um caráter de coprodução das inovações. 

 Com uma visão integrada dos objetivos e das ações da escola, a aprendizagem grupal e 

organizacional promove mais interação entre a equipe escolar e os estudantes. Dessa forma, a 

organização melhora o acompanhamento estudantil, incrementando suas ações de controle e 

permanência dos estudantes, o que promove a melhoria na frequência estudantil e sua 

participação no processo de ensino-aprendizagem. Além de estreitar vínculos positivos entre 

os membros escolares, a visão integrada favorece a implantação e a implementação de 

parceiras que contribuem para se ampliarem novos olhares acerca dos processos educacionais 

e gerar novas perspectivas para ações inovadoras. 

 Outros fatores relevantes no processo da aprendizagem organizacional envolvem a 

clareza nas definições de tarefas e funções e a prática do autodirecionamento de suas ações, o 

que impulsiona a iniciativa de melhorar as atividades e fomentar inovações. De acordo com o 

conteúdo exposto na seção, a aprendizagem organizacional configura-se como um conjunto 

de processos e fatores que, combinados com o contexto, indicam que a escola em questão 

vivencia práticas de aprendizagem que desencadeiam inovações educacionais e o sucesso 

organizacional. 

No próximo tópico, será feita uma abordagem sobre a contribuição da capacidade de 

absorção observada na Escola Aura Sampaio. 

 

4.1.1.3. Contribuição da capacidade de absorção 

 

Zahra, George (2002) e Versiani et al (2010), em suas respectivas pesquisas, destacam 

fatores e atitudes que caracterizam a capacidade de absorção potencial e realizada. Por meio 

das evidências coletadas, verifica-se a presença de alguns deles no contexto escolar em 
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estudo, como atitudes positivas, compartilhamento de conhecimentos e a difusão de 

experiências, que são encontradas nos relatos e nas documentações escolares analisadas.  

 
[...] Por que nos projetos a gente sempre envolve os pais e a comunidade para que 

ela, por exemplo, nesse projeto de dança, mesmo, a gente chama a comunidade pra 

ser  jurado  do projeto . A gente já traz para que tenham conhecimento dos trabalhos 

que a gente tá fazendo [...] a gente faz parceria com professores, por exemplo: tem 

uma professora daqui que é de Pena Forte, uma cidade próxima de Salgueiro. Então, 

o que é que a gente faz? Nós vamos dar palestras lá e o de lá vem dar palestra aqui. 

A gente chama um professor de outra escola pra vir pra cá. A gente abre a nossa 

escola pra ele vir dá aula e a gente vai lá dá aula pra eles (Ana Célia, gestora). 

 

[...] Porque a gente dá as ideias, mas a maioria dos professores apresenta. Nós temos 

muitos professores que ensinam em outras escolas, em outras cidades, como é o caso 

dos contratos temporários. Nós temos três contratos aqui, mas são pessoas 

excelentes que trazem muita coisa de lá. Então quando tem pra desenvolver o 

projeto, um vai dizendo: eu vi isso assim em tal escola e deu certo [...] Então a gente 

vai moldando e vai se organizando para melhorar (Ana Célia, gestora). 

 

 Outro aspecto relevante é que a organização escolar apresenta inclinações para a 

proatividade e para o aproveitamento das oportunidades ambientais, procurando alternativas 

para integrar os conhecimentos internos e externos, ampliar sua capacidade de absorção e 

melhorar o desempenho. Em consonância com Cohen e Levinthal (1990) e Morgado (2013), 

as habilidades, o conhecimento prévio, a motivação e as relações com a comunidade 

influenciam o crescimento do nível de capacidade de absorção.  

Como já mencionado, a equipe de professores da referida escola tem formação em 

graduação e pós-graduação, mas, ao constatar a falta de formação para determinada área, a 

organização escolar atua utilizando antecedentes da capacidade absortiva potencial e 

realizada. Incentiva a aquisição de novos conhecimentos e posterior aplicação na organização 

escolar, de acordo com o seguinte depoimento: 

 

[...] A gente incentiva bem, porque assim, a professora de artes, ela não tinha 

formação em artes e a gente teve que gerir toda a questão das aulas dela, para ela 

poder  ir se organizar pra ir pra UNIVASF. Então a gente trabalha incentivando esse 

professor que busque mais melhoria até para a qualidade do trabalho. Ela não tinha 

formação em artes e a gente suportou o ano todinho se organizando para ela poder 

fazer (Ana Célia, gestora). 

 

 Esses antecedentes e mecanismos encontrados contribuem com o fomento de 

inovações e da melhoria dos resultados escolares, propiciando situações como as expostas nos 

relatos apresentados a seguir: 

 

A gente faz essa parceria com professores dessas cidades do Ceará, e tem um 

professor, que tem uma técnica. Ele tem uma visão muito grande, forte no ENEM, 

né? Ele faz até mestrado, doutorado na Paraíba, ele vem para aqui explicar tudo de 
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ENEM aos meninos. Nós temos essa parceria com o Instituto Federal, com 

professores. Essas parcerias que a gente faz é com intuito de melhorar os 

conhecimentos (Gestora). 

[...] A gente faz esse trabalho desses aulões, em que vem o povo do Instituto 

Federal, vem também da faculdade, onde tem uma professora na cidade, e uma 

amiga minha que é professora de português. Ela vem passar dicas para a gente aqui. 

Então todo esse trabalho com as escolas. Por exemplo, a Escola Urbano chama 

muito a gente, a coordenadora e eu para irmos até a escola repassar o que a gente tá 

fazendo nesse trabalho com o aluno, ter esse perfil traçado do aluno na escola. Cada 

aluno tem o seu perfil. Sabemos como é. Se ele tem dificuldade em aprender, se ele 

não tem. Como é que ele vai na escola, com os pais, se eles são presentes nas 

reuniões (Ana Célia, gestora). 

 

 É possível observar a existência do exercício de táticas de socialização no 

compartilhamento de experiências práticas, formais e informais, através de reuniões, 

momentos de conversas informais e intercâmbios de experiências entre profissionais de 

diferentes disciplinas, o que se relaciona com os fundamentos de Cohen e Levinthal (1990) e 

que estão presentes nos relatos abaixo, o que contribui para o processo da capacidade de 

absorção da Escola Aura Sampaio: 

 

Há uma troca. Aí um conhecido, fulano, a gente trabalha as profissões, então tem 

uma época que a gente chama todas as profissões pra cá, né? Aí vem um médico, 

vem um juiz, vem um promotor, em relação a Direito. Vem um fisioterapeuta, um 

odontólogo pra falar para os meninos, para ver qual a aptidão deles, [...] essa 

parceria com a comunidade, [...] então a gente faz todo esse trabalho de parceria, 

mas, parcerias que venha  aumentar o conhecimento do aluno(gestora). 

Como relação ao aproveitamento do conhecimento externo, tem a internet hoje que 

tem uma fonte, um leque de projetos, de trabalhos. Os próprios professores que 

viajam e que têm colegas que trabalham em outros lugares, em outras escolas, 

então... Tudo isso aí (Gestora). 

 

 No processo de análise das entrevistas e da observação direta, percebe-se uma forte 

conectividade entre os segmentos que constituem a escola, que demonstra integração e 

cooperação em situações cotidianas. Trata-se de um suporte importante para a capacidade 

absortiva realizada nos processos de transformação e na aplicação dos conhecimentos, 

conforme mostram estes relatos: 

 

Eu acho que ela delega, é uma forma integral, porque aqui todo mundo termina 

sendo responsável por tudo. E ela tem essa ajuda, a gente trabalha com uma escala, 

por exemplo, cada dia tem um grupo, que são pessoas que a gente chama de apoio 

[...] Assim como também tem uma escala para o pessoal da coordenação, 

secretária..., e termina todo mundo sendo responsável (Professora). 

 

Os professores sentam com os alunos, conversam com os meninos, eles têm, mas 

ideias do que a gente. Na verdade eles têm mais ideias, a gente descobre isso nos 

projetos, e os meninos quando você entrega uma coisa pra eles, eles dão conta e 

fazem melhor do que se fosse a gente que fizesse (Coordenadora). 
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 Dentro da própria organização escolar, ocorrem transferências de conhecimentos 

através do compartilhamento de ideias e de táticas de socialização, que podem ser percebidas 

entre os professores e os estudantes, a equipe gestora e os funcionários, enfim, nos vários 

atores escolares, por meio das reuniões e da execução de projetos. Esses processos fazem 

pontes com o posicionamento de Cohen e Levinthal (1990), em que se observa a dependência 

entre a capacidade de absorção e as transferências internas de conhecimentos. 

 Todos esses processos praticados na organização escolar atuam como promotores no 

desenvolvimento do processo inovativo, visto que a integração de parcerias, de políticas 

educacionais (formação continuada, financiamentos e programas), por exemplo, constituem 

um crescimento da capacidade de absorção e, consequentemente, uma organização com um 

alto nível de capacidade de absorção, que favorece as inovações em seu contexto.  

 Assim, diante das considerações anteriores e os processos de capacidade de absorção 

encontrados na organização escolar, convém apresentar os construtores da capacidade de 

absorção observados os antecedentes e dos mecanismos, fundamentados de acordo com os 

tratados por Versiani et al (2010), como exposto no quadro 17:  

 

Quadro 17 - Capacidade de absorção e seus construtores na Escola Aura Sampaio 

Capacidade de absorção e seus construtores 

 

Capacidade de absorção potencial  

 

 

 

Componente de aquisição 

Antecedentes Mecanismos 

- Atitudes positivas; 

-Cooperação entre os agentes 

escolares; 

-Formação acadêmica dos 

professores e funcionários. 

-Monitoramento de conhecimento;  

- Formalização; 

- Participação em eventos. 

 

 

 

 

Componente de assimilação 

-Conhecimento prévio relevante 

dos membros da comunidade 

escolar; 

-Formação acadêmica e 

experiência de vida. 

-Disponibilidade para as atividades 

escolares; 

-Monitoramento de resultados; 

 -Trabalho em equipe; 

- Projetos; 

- Interfaces entre funções; 

-Avaliações coletivas da equipe 

escolar; 

- Dinamismo das atividades diárias 

- Mecanismo de integração social 

(eventos, palestras, práticas 

conjuntas etc.). 

Capacidade de absorção realizada 

 

 

Componente de Transformação 

Antecedentes Mecanismo 

-Conectividade (confiança, 

cooperação e interação; 

-Relação positiva entre estudantes 

e professores; 

-Confiança entre os membros da 

equipe 

- Participação em formação 

continuada; 

-Desenvolvimento de projetos 

inovadores; 

-Socialização de experiências 

práticas, formais e informais; 
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- Atividade pedagógica de 

interação; 

- Sentimento de pertencimento; 

- Documentos formais 

educacionais. 

- Fontes internas e externas de 

informação para inovação; 

-Acompanhamento sistemático das 

ações escolares. 

 

 

 

 

Componente de 

Aplicação 

- Formação; 

- Atuação do modelo de gestão 

crescente para o democrático; 

 - Nível de educação da força de 

trabalho; 

- Busca pelo aperfeiçoamento 

profissional; 

- Direcionamento de investimento 

em parcerias educacionais; 

- Conectividade. 

- Participação em eventos 

educacionais e formação 

continuada; 

- Aplicação de normas e 

procedimentos explícitos quanto às 

práticas de trabalho e busca 

tecnológica; 

-Vivência de compartilhamento de 

experiências práticas, formais e 

informais. 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 Tendo em vista as contribuições do quadro 17 e os relatos anteriores, observa-se a 

importância das parcerias e das fontes de capacidade de absorção, como o intercâmbio entre 

as escolas, as palestras com diferentes profissionais, a formação na UNIVASF, as parcerias 

com o Instituto Federal, as pesquisas em programas e na internet, para ampliar a capacidade 

de absorção e as inovações na escola em questão.  

 Considerando as considerações expostas, compreende-se que haja um alinhamento 

entre as evidências coletadas e o entendimento de Cohen e Levinthal (1990, p.384), em 

particular, porque “as organizações com níveis mais elevados de capacidade de absorção 

tenderão a ser mais proativas, aproveitando as oportunidades presentes no ambiente 

independente do desempenho atual”, de forma a contribuir com o desenvolvimento de 

inovações em seus serviços.  

 Nesse contexto, a figura 7, a seguir, tem o objetivo de apresentar as principais práticas 

que caracterizam a capacidade de absorção praticada na Escola Aura Sampaio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação 

Quadro 17 - Capacidade de absorção e seus construtores na Escola Aura Sampaio 
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Figura 7 – Capacidade de absorção 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

Em consonância com o exposto, entende-se que os processos de capacidade de 

absorção ocorrem de forma interligada com os processos de aprendizagem organizacional e 

interorganizacional. Assim, devido à complexidade da organização escolar e às próprias 

peculiaridades das temáticas abordadas, é difícil mensurar a intensidade desses processos. 

Entretanto, na Escola Aura Sampaio, esses processos existem e são utilizados, na tentativa de 

tornar sua organização mais inovadora e de qualidade social. 

Capacidade de absorção 

Capacidade de absorção 
Potencial 

 

 

 

 

 

 

- Atitudes positivas -  
motivação; 

- Participação em cursos de 
aperfeiçoamento; 

- Parcerias com unidades e 
organizações escolares; 

-Parceria com a comunidade 

- Formação para educadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de absorção 
realizada 

 

 

-Táticas de socialização: 
Reunião 

- Melhoria dos resultados 
escolares; 

- Produção de avaliações; 

- Projetos e diferentes práticas 
educativas; (feiras) 

- Realização de palestras, 
eventos, etc.; 

- Melhoria dos processos de 
comunicação; 

- Compartilhamento de 
experiências; 

- Conectividade nas relações de 
agentes escolares. 
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Na análise das outras organizações escolares, será possível aprofundar bem mais as 

inovações encontradas e suas relações com a aprendizagem organizacional e a capacidade de 

absorção presentes em realidade. Assim, dar-se-á sequência à análise das demais escolas. 

 

4.1.2 ESCOLA DE REFERÊNCIA ARTUR BARROS CAVALCANTI 

 

A EREM Artur Barros Cavalcanti, criada há cinquenta e nove anos, localiza-se na Rua 

Agamenon Magalhães, nº 83, na cidade de Bodocó – PE. Foi reconhecida em 18/01/1984, 

pela Portaria nº136, e classificada como Escola de Referência em Ensino Médio por meio da 

Portaria SE nº 1665 de 10/03/2010. Encontra sob a jurisdição da Gerência Regional do Sertão 

do Araripe (GRE), de esfera administrativa estadual, cujo órgão mantenedor é o Governo do 

Estado. 

A escola atende, atualmente, a uma clientela mista, oriunda das zonas urbana e rural, e 

funciona em três turnos. Porém o 1º, o 2º e o 3º anos do Ensino Médio funcionam em regime 

semi-integral, e o Projeto Travessia Ensino Médio, no horário noturno, totalizando 452 alunos 

matriculados, com uma equipe de 36 profissionais (equipe gestora e docentes) e 23 

profissionais dos demais segmentos.  

A maioria dos alunos advém de famílias de baixa renda, muitos deles filhos de 

funcionários públicos e agricultores assistidos pelo Programa Bolsa Família, mas que 

“valorizam a educação e que participam da vida na escola, pois estão sempre apoiando as 

iniciativas tomadas pela equipe escolar” (PPP, 2015, p. 21). 

De acordo com seu PPP, a EREM Artur Barros engaja-se nos novos paradigmas 

educacionais relacionados aos quatro pilares da educação e voltados para o sistema de 

Avaliação Interdimensional, visando ao desenvolvimento do educando para aprender a ser, 

aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. A escola busca, a cada dia, 

alcançar seus objetivos e metas (PPP, 2015). 

Atualmente, tem uma área de, aproximadamente, 4.085 m² - 768.33m² de área 

construída e distribuída em 26 ambientes, a saber: sete salas de aula, um laboratório de 

informática, uma biblioteca, um pátio coberto, uma sala de professores e uma diretoria. Não 

dispõe de quadra esportiva, laboratórios específicos por área nem refeitório adequado, 

entretanto, o ambiente escolar está sempre decorado e apresenta um aspecto agradável.  

Sua missão é de “oportunizar ao aluno uma educação de qualidade, promovendo o seu 

desenvolvimento integral, embasado nos quatro pilares da educação: aprender a ser, a 

conviver, a conhecer e a fazer”. 
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4.1.2.1 Dimensão das inovações e dos processos favorecedores 

 

Na análise das concepções pertinentes ao conceito de inovações deflagradas pelos 

membros da Escola Artur Barros, encontram-se visões compartilhadas e condizentes com os 

principais conceitos abordados na fundamentação teórica da presente pesquisa. Em alguns 

relatos, nota-se a busca pela geração de processos inovadores, conforme se pode constatar nos 

relatos abaixo: 

 
Inovar é você fazer diferente, é você fazer o diferente, é você tentar fazer o diferente 

com o real que você tem, porque aqui a gente tem uma estrutura que não é muito 

legal para uma escola de referência, mas a gente tem uma coisa que eu acho que é 

essencial e eu acho que é a palavra chave nossa, que é o humano. Então eu acho que 

com o humano que a gente tem a gente consegue inovar. E foi com isso que a gente 

conseguiu esses resultados (Helena, gestora). 

Tudo está muito relacionado à criatividade. Algo global. Basicamente todo mundo 

vê, mas que tem uma fórmula diferente de se fazer. Ou, exatamente uma coisa 

diferente, ou então uma coisa que não seja muito chata, que traga interação entre a 

gente. [...] É uma coisa que algumas pessoas veem de uma forma e que transforma 

aquela coisa que viu, de certa forma numa coisa totalmente diferente pra juntar-se. 

(Grupo de estudantes). 

Inovar é melhorar, trazer novas metodologias [...] não precisa que o professor faça 

muita coisa. Ele pode fazer com pouco, pode inovar com pouco recurso. Mesmo não 

tendo recursos tecnológicos, não tendo laboratório, a professora procura inovar. 

(Coordenadora). 

Inovar como o nome já diz, é você procurar metodologias diferenciadas. É essa 

questão, esse laço de confiança com o aluno. É uma inovação porque antes havia 

muita distância entre professor e aluno. Assim utilizamos não só a tecnologia 

audiovisual, mas outras formas que a gente vem percebendo com o aluno para 

aprender melhor (Professora Zuleide). 

Eu acho que a principal inovação aqui é a relação com o aluno. E um dos segredos 

da aprendizagem é a relação com os alunos. Uma das coisas boas de trabalhar nessa 

escola é essa relação professor-aluno. Assim o aluno tem confiança na gente. Ele vê 

o professor aqui como um farol que ele confia, que ele se aproxima, que ele busca. 

Eu acho que é um dos principais fatores de inovação (Professor). 

É a pedagogia da presença. Ela é uma grande inovação e tem mostrado efeitos nesse 

contexto. Não é só a questão do conhecimento acadêmico, é a confiança nessa 

questão pessoal. São as angústias, os problemas lá fora, os problemas com a 

família... É o conhecimento [...] acho que tem essa aproximação maior, esse laço 

mais estreito, mais família (Grupo de professores). 

 

 Diante dos conceitos relatados sobre inovação, é possível avaliar um forte grau de 

valorização nos recursos humanos, na instituição em estudo, e como esse sentimento positivo 

reflete em processos inovadores para o cotidiano escolar, condizente com as propostas de 

Fullan e Hargeaves (2000), quando afirmam que os professores têm um papel central nos 

processos de mudança. Evidenciou-se elevada quantidade de inovações incrementais e de 

melhorias, conforme os depoimentos transcritos a seguir, destacando-se projetos inovadores 

relacionados à concepção de monitoramento dos processos escolares e da meritocracia que 
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promove recompensas pelas conquistas, em um processo de valorização da maturação dos 

membros da organização escolar.  

 Dentre os projetos inovadores, destaca-se o Projeto Pedalando, que premia os 

estudantes pelo mérito pessoal, obedecendo a determinados critérios, como: frequência, 

desempenho escolar, assiduidade e observações comportamentais. Tal projeto, realizado pelos 

educadores, indicam uma inovação para essa organização escolar, visto que foram criadas 

estratégias de incentivo para o melhoramento acadêmico e social do estudante.  

 

Nós temos o projeto que é o Projeto Maior leitor. Ele incentiva a leitura. Nós temos 

projetos voltados para o protagonismo juvenil, voltados para as datas comemorativas 

[...] Um diferencial é o Projeto do “Aluno Pedalando”. Existe há quatro anos. 

Avalia-se o melhor aluno da escola em desempenho, em nota, em assiduidade. O 

corpo de professores dão depoimentos, e esse aluno, no inicio do ano seguinte, ele 

ganha um prêmio. No projeto Pedalando, o primeiro menino ganhou uma bicicleta. 

Aí, depois, aquele mesmo menino continuou ganhando. Aí foi mais uma bicicleta. 

Depois passou para uma maquina digital. Esse Projeto é sempre promovido pela 

equipe da escola (Helena, gestora). 

[...] Um projeto de monitoramento que foi criado por mim há uns quatro anos, onde 

a equipe gestora se reúne em cada sala e a gente dentro da sala coloca um objetivo 

do monitoramento. A gente quer escutar de vocês qual a dificuldade que vocês estão 

tendo da escola. O que é que vocês têm de críticas, de positivo. O que vocês podem 

ajudar a gente. A gente quer escutar, e tudo que for dito aqui não vai sair de forma 

nenhuma. Só quatro pessoas trabalham com esse material e depois eu só faço essa 

somatória todinha. Passo para o professor o que o aluno, os 262 alunos da escola, 

estão pensando dele, individualmente, o que é que tem de ponto positivo e de ponto 

negativo, e o professor vê aquilo uma somatória dos 262 alunos,  não como aluno A, 

B ou C, e isso tem dado uma melhorada boa, porque o professor sente que aquele 

formulário que ele recebeu é sério e quando ele olha, ele vai procurar mudar. Então 

eu sempre digo a eles, eu mostro a cada um e digo: achou que aquilo é critico 

demais, que você não tem uma conduta daquela? Então você passa para a seguinte, 

você acha que tem que dar uma melhorada naquela, aí você reavalia. Eu acho que 

isso é uma coisa que vem dando resultado bastante interessante (Helena, gestora). 

 

Por meio da análise de planilhas, gráficos e novos depoimentos, evidenciaram-se 

também os monitoramentos internos, que têm fomentado uma melhoria significativa nos 

processos escolares e caracterizam-se como inovações de melhoria e recombinação, em 

relação ao acompanhamento administrativo e pedagógico da escola, melhorando os serviços. 

Na inovação de melhoria, ocorrem alterações nas características do produto (VARGAS, et al, 

2013). Esse tipo de monitoramento amplia o acompanhamento pedagógico e de desempenho 

de educadores e educandos, o que proporciona a agregação de valor no trabalho educacional 

da escola em questão, como será mais bem evidenciado posteriormente. 

Dentro dos procedimentos adotados pelo Pacto pela Educação de Pernambuco (PPE), 

há um acompanhamento sistemático de seis indicadores (frequência do estudante, frequência 

do professor, participação dos familiares em reuniões, médias das disciplinas Português e 

Matemática, participação nas avaliações externas), que geram um perfil educacional de cada 
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escola. Entretanto, na Escola Artur Barros, encontra-se um processo inovador, o projeto de 

monitoramento interno, que avalia peculiaridades do trabalho pedagógico, da performance 

individual dos educadores e valoriza o mérito como forma de recompensa, criando novos 

processos a partir de diferentes combinações, o que indica uma inovação de recombinação, 

conforme referem Vargas et al. (2013). Esses procedimentos relacionam-se às ideias de 

Coelho (2012), que assevera que é preciso romper com o comportamento corriqueiro e 

construir novas concepções que impulsionem a prática de ações inovadoras. 

Convém enfatizar que, como o perfil dos professores é analisado individualmente, essa 

reflexão provoca uma busca por melhorias e a execução de princípios de uma organização que 

aprende, conforme foi abordado por Garvin (2012), em seus apontamentos, ao classificar as 

etapas de uma organização que aprende, a saber: resolução de problemas, experimentação, 

aprender com experiências passadas, aprender com os outros e transferir conhecimentos, o 

que impõe uma disposição para o acompanhamento sistemático dos processos escolares. 

Observa-se que, mesmo despertando princípios de competição internos, eles, 

aparentemente, são incorporados de modo sadio pela equipe escolar e pelos estudantes, 

portanto é natural a divulgação interna dos rankings, como foi constatado por meio da 

observação direta e de depoimentos dos membros escolares. Esse processo inspirador reflete a 

busca pelo alcance das metas individuais e escolares, de forma a fomentar o sucesso 

educacional da organização escolar nas avaliações externas e em uma reputação positiva para 

a referida instituição: 

 

[...] o consolidado da avaliação é passado para o professor. Primeiro, eu jogo em 

slide, não o resultado deles individual. Mas eu chamo atenção para pontos críticos 

da escola, por exemplo, conduta disso e daquilo que foi citado, e ainda, quais são as 

estratégias que a gente vai fazer para mudar aquilo, e depois eu parto a chamar de 

um por um, mostrando o resultado deles. Às vezes eles olham na minha frente, 

outras eles olham, avaliam e procuram rever as práticas.  Então eles procuram se 

autoavaliar e verificar [...] cada término de bimestre a gente manda aquela 

documentação de outro monitoramento dos resultados para a secretaria de educação 

e eu faço um ranking entre os professores, avaliando desempenho e nota. A gente 

faz uma premiação simbólica, simples. Mostra os três últimos que são os resultados 

mais negativos, [...] diante desse resultado eu mostro, também, os três primeiros 

resultados de sala, e a gente encerra esse ciclo mostrando ao aluno, no pavilhão 

fazendo a premiação deles, mostrando o resultado em foto. Divulgo no facebook da 

escola e a gente faz aquela coisa, e a somatória de tudo isso a gente tem como o 

Projeto Pedalando no final do ano daquele melhor resultado daquele aluno. Eu 

tenho assim observado que esse monitoramento, esses resultados [...] tem 

proporcionado a reflexão principalmente do estudante [...] Aí a gente sempre prega 

isso, o melhorar, dar o melhor de si, porque cada um tem uma capacidade (Helena, 

gestora). 

 



90 

 

 Em alguns relatos, os processos inovadores se confundem com os processos 

favorecedores das inovações, visto que há uma dificuldade de mensurar a intensidade das 

inovações de serviços pelas próprias características dos serviços.   

O próximo relato expressa que o tempo de convivência e as ações de protagonismo 

juvenil, nessa instituição escolar, são fortes habilitadores para a prática de ações educativas 

inovadoras e que há uma relação significativa de vínculo afetivo entre seus membros, que 

gera princípios de confiança, cooperação e integração que atuam, também, como contribuintes 

para os processos de aprendizagem organizacional e a capacidade de absorção. 

 

Eu vejo que aqui o que é demais diferente é o tratar o aluno. Esse tempo a mais que 

ele tem, que é o tempo pedagógico que o aluno passa na escola, cria um laço de 

família [...], com o aluno integral o vinculo é diferente. Você sente esse aluno 

quando termina o ciclo de três anos e ele sai. Quando ele retorna aqui é diferente. Eu 

não sei se é legal porque isso acaba misturando um pouco de mãe, um pouco de tudo 

junto com esse aluno que você acaba até doando a mais, mas eu acho que esse é o 

ponto chave das escolas de referência [...] outro ponto chave é o protagonismo. Eu 

acho que esses alunos, como protagonista de uma reunião de pais, não sou eu que 

estou na frente, não são os professores, são eles que vão estar e a gente está como 

coadjuvante, então assim esse olhar diferente. Esse foco diferente eu acho que é 

muito legal (Helena,  gestora).  

 

 Na próxima subseção, apresentam-se os achados relacionados ao processo de melhoria 

do desempenho escolar através de práticas inovadoras. 

 

4.1.2.1.2.   Práticas inovadoras e melhoria de desempenho 

 

 Em relação à busca por melhores desempenhos e práticas inovativas, observa-se um 

conjunto de práticas e o envolvimento da equipe escolar com diferentes aspectos ligados a 

experiências que favoreçam a aquisição de resultados mais satisfatórios. São ações inovativas 

que fazem correlações com as propostas de Gadotti (2009) e Mallmann (2010), que 

preconizam que é preciso vivenciar múltiplas experiências pedagógicas que estimulem a 

interatividade e melhorem o ensino e a aprendizagem com ações inovadoras.  

 Na organização escolar, há vários aspectos positivos e ações educativas pautadas no 

esclarecimento da importância das avaliações externas e da busca por oportunidades para o 

sucesso acadêmico e humano dos estudantes. A organização escolar realiza a combinação 

entre o reforço escolar de conteúdos disciplinares e a aplicação de novos procedimentos 

avaliativos, como forma de inovação de melhoria.   

 Além disso, a equipe escolar e, em especial, dois dos educadores, destacam-se num 

trabalho de voluntariado docente e de dedicação para a promoção e o alcance das metas 
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educativas. Almeja-se ir além de práticas internas da escola e realizar atividades 

diferenciadas, em horários alternativos, para promover alterações nas atividades escolares, 

assessorando os estudantes em ações de responsabilidades externas ao ambiente institucional, 

na perspectiva de melhorar os desempenhos individuais e escolares, o que se caracteriza como 

uma inovação de melhoria, em que se realizam alterações no serviço, conforme indicam 

Vargas et al (2013). 

 Nos serviços prestados, há incentivo e esclarecimento sobre as avaliações externas, 

direcionando e acrescentando práticas de estudo específicas para as avaliações mencionadas, 

o que se caracteriza como inovações de melhorias, com a aplicação de alterações em serviços 

complementares. Essas inovações ocorrem, na maioria das vezes, nas relações pedagógicas 

das práticas entre os professores e os estudantes, como mostram estes depoimentos: 

 

[...] um dos pontos principais foi conquistar esse aluno e mostrar a ele que a 

avaliação do SAEPE é um resultado deles. [...] outro diferencial é a equipe de 

professores, especialmente o professor de matemática. Eu acho que ele foi e é elo 

chave, esse professor no mês de janeiro, passa vendo os resultados dos meninos no 

ENEM e colocando no SISU, colocando no PROUNI, e ainda fica vendo a 

possibilidade de FIES. Fica buscando aquele dentro do mês de férias dele, e o 

resultado, ele trabalha em aulas extras. Tanto o professor de português quanto o de 

matemática, na véspera das provas, tiram as dúvidas do aluno dentro dos conteúdos 

do SAEPE, dentro dos indicadores do SAEPE, aí eu acho que isso deu gosto nele de 

trabalhar, de mostrar que tem o orgulho de dizer: somos o 2º lugar no Estado de 

Pernambuco e queremos continuar sendo (Helena, gestora). 

Uma coisa que nosso grupo faz aqui muito bem feito é não só ouvir os alunos, mas 

fazer algo por eles. É muito comum a gente fazer inscrições do ENEM, a gente dar 

aulas extras em outros horários e a gente deixa até um pouco de nossa vida 

particular. A gente esquece um pouco a nossa vida particular para atendê-los, e isso 

ajuda muito também. É por isso que existe todo esse carinho deles pelos professores 

(Professor). 

 

Os professores de Língua Portuguesa e Matemática se programam, dão aulas a noite 

e de revezamento, e ainda fazem simulados. Vários fazem simulados e só se 

satisfazem quando os meninos estão com quase oitenta por cento de aprovação nos 

simulados. Quando os alunos estão nessa média de aprovação, aí eles, professores 

sentem que vai haver uma boa média de aprovação no vestibular (Coordenadora). 

 

 Nesse processo de busca por resultados, os relatos anteriores indicam que ações 

inovadoras estão relacionadas à valorização do desempenho dos estudantes e criam vínculos 

afetivos e sociais, mesmos com aqueles que já não fazem parte do quadro interno da escola, 

mas que fomentam uma visão positiva da função social da instituição escolar, servindo-se de 

espelho para o sucesso dos demais membros da escola e da sociedade.  

Nos vínculos de interação apresentados, observam-se ações da escola pautadas em 

gerar princípios de cidadania, valorização do sujeito, cooperação e vontade de crescimento 

acadêmico: 



92 

 

 

Cada ano, quando sai o resultado do IDEPE, a gente tem um vinculo com o aluno 

que terminou, e a gente promove para ele uma festa, uma confraternização. Mostra 

para eles o resultado. Nós temos o quadro banner branco aqui na frente da escola, 

onde todos os alunos aprovados em vestibular a gente coloca lá. Há dois anos a 

gente faz isso com verba patrocinada pelos professores. A festa também é bancada, 

independentemente de vir um PDE ou não. Fazemos essa homenagem ao aluno, pois 

a gente os vê como estrelas, por que eles conseguiram aquele resultado e as outras 

práticas da escola (Helena, gestora). 

 

Essas evidências são condizentes com as perspectivas de Coelho (2012), que indica a 

importância do compromisso das organizações educativas em desenvolver nos participantes 

da comunidade escolar e na sociedade em geral inspirações, habilidades e competências 

próprias para o enfrentamento dos desafios oriundos da vivência globalizada do Século XXI. 

 É relevante abordar que há vários fatores que favorecem o acompanhamento estudantil 

e a aquisição de uma convivência sadia. Dentre eles, destacam-se a presença educativa da 

equipe gestora e dos demais funcionários nos vários momentos do cotidiano escolar, em 

especial, e a prática do código de conduta, inspirado em princípios do Programa de educação 

integral, adaptado a cada realidade escolar e acordado pactualmente pelos membros da 

comunidade escolar, de maneira a aproveitar bem mais os aspectos disciplinares, de 

concentração e de aprender a ser e a conviver. Essa prática é traduzida em falas como a 

seguinte: 

 

[...] outro aspecto importante aqui que faz esse aluno mudar, sendo do primeiro ou 

do terceiro ano, é o código de disciplina [...] A escola, conjuntamente com os pais, 

adota essas normas no ato da inscrição, no ato da matrícula. Quando eles iniciam são 

recebidos pelos alunos veteranos, ou seja, os de segundo e terceiros anos. Esses 

estudantes realizam uma verdadeira festa e apresentam o código de disciplina ( 

gestora). 

 

 Como já mencionado, a presença educativa ou a pedagogia da presença é muito forte 

nessa organização e se traduz como um dos pilares da educação interdimensional, já que se 

pratica, de acordo com um dos postulados de Costa (2010, p. 25), 

 
a capacidade de fazer-se presente, de forma construtiva, na realidade do educando, 

não é – como muitos preferem pensar- um dom, uma característica pessoal 

intransferível de certos indivíduos, algo de profundo e incomunicável. Ao contrário, 

essa é uma aptidão possível de ser apreendida, desde que haja, da parte de quem se 

propõe a aprender, a disposição interior (abertura, sensibilidade, compromisso) para 

tanto. Efetivamente, a presença não é alguma coisa que possa apreender apenas ao 

nível da pura exterioridade.  
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 Esse processo da pedagogia da presença pode ser identificado em vários relatos, com 

destaque para o depoimento seguinte, no qual se exemplificam várias situações em que a 

presença educativa favorece o desenvolvimento dos educandos e o compromisso da equipe: 

 

Eu estou vendo tudo e dando conta de tudo. Assim, entendo que essa presença em 

todos os momentos, todos os momentos cívicos, todos os momentos iniciais e 

entradas, a equipe essa junta, dando um bom dia [...] acho que uma das coisas, 

também, são as normas e as regras. Entendo que sem isso você não anda, então 

ainda hoje a gente vive plenamente do código de conduta. As normas internas da 

escola são pactuadas no inicio do ano com os pais, então o aluno entra na escola 

fardado, com tênis, quando ele está com o pezinho doente aí a gente abre mão para o 

chinelo, uma sandalinha aberta, e fica monitorando para ver se o pé melhorou para 

poder voltar [...] há aquele controle dos próprios colegas às normas internas também. 

Aquele acordo de convivência em sala, o horário de chegada, de saída, eu acho que 

sem isso a gente não tinha êxito. A gente acaba perdendo muito quando deixa o 

aluno muito livre. E ainda, todos os alunos recebem crachás, doados pela escola, no 

início do ano (Gestora). 

 

 No processo de escuta e de análise dos depoimentos dos entrevistados, constatou-se 

uma evolução em relação às práticas de empoderamento dos princípios oriundos do 

protagonismo juvenil, como a participação, a autonomia, a criatividade, a inovação e o 

sentimento de pertencimento da organização escolar. Nesse sentido, o relato apresentado 

exemplifica essas práticas: 

 

[...] gosto demais de trabalhar aqui. Gosto muito da nossa clientela. Sempre digo que 

nós somos privilegiados. Hoje de manhã vi o comportamento dos meninos, enquanto 

os colegas estavam estudando, protagonizando, até mesmo quando aqueles 

gaguejavam o silêncio e o respeito era mantido. (professor). 

A gente sempre prega que todo aluno do integral é protagonista, mas a gente tem um 

grupo pequeno que se encarrega daquilo porque para envolver no protagonismo 

você tem que querer, você tem que se dedicar um pouco a mais, então são alunos 

que têm o compromisso de estar aqui às 7:10h já com alguma coisa para ser 

trabalhada. São alunos que estão dentro da reunião junto com a gente vendo uma 

pauta, recebendo os pais em datas comemorativas. São alunos que ajudam a gente 

com ideias [...] é um grupo focado, legal (Helena, gestora). 

 

 Esse processo da presença educativa, ou pedagogia da presença, configura-se como 

uma inovação de melhoria, na medida em que agrega incrementos de interação e princípios 

que melhoram as relações escolares, algo já existente (TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008). 

Alteram-se posturas nos relacionamentos intraescolares, com uma visão mais positiva de 

valorização do trabalho em equipe, na perspectiva de melhorar a convivência como um todo, 

de forma a resultar, na concepção de Vargas et al (2013) de que, em uma inovação de 

melhoria, há alterações para melhor, mas sem alterar o sistema como um todo.  

 Na composição de uma escola de referência do estado de Pernambuco, verifica-se uma 

forte influência dos princípios adotados pelo Programa Integral e pela formação 

interdimensional realizada com os educadores, especialmente na comparação feita pelos 
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educadores sobre a transformação pela qual a escola passou, em especial, pela abordagem 

exposta de uma das educadoras que, durante o processo de implantação do Programa, 

desempenhou diferentes funções nesse contexto escolar, como pode ser percebido nas 

palavras a seguir:  

 
[...] eu iniciei aqui, e eu como professora, como educadora de apoio que eu sou, hoje 

eu voltei a ser professora, mas eu também fui educadora de apoio, e como diretora, 

gestora né, portanto, em duas situações, professora, educadora de apoio e diretora. 

Incrível a diferença que há entre a Escola Artur Barros, ontem, e a Escola Artur 

Barros, hoje. Em linhas gerais, em termo de disciplina, de metodologia de trabalho, 

de estratégias de trabalho, de resultados, principalmente, e porque isso se dá por 

várias coisas, mas entre elas eu vou apresentar duas: uma escola integral, de certa 

forma ela é exigente, ela dá mais, ela quer de volta, ela quer resultado, [...] para 

termos os resultados bons, nossa luta foi imensa, a questão da adaptação do aluno, 

professor, da equipe gestora pra essa nova realidade. A gente tem que lidar com esse 

espaço. Com a própria comunidade, a principio, tivemos problemas com os pais. 

Hoje nós temos muito apoio. De vez em quando aparece ainda um pai, mas é 

incrível quando há um pai que discorda de alguma medida que anteriormente tinha 

sido decidida, negociada. E incrível como a equipe da escola, a equipe gestora e os 

próprios pais, a própria comunidade vem em socorro da escola, como um todo. 

Então com isso a gente foi se tornando uma família mantendo a interação social 

muito boa e a diferença a gente percebe de modo bem claro nos resultados. Nós 

iniciamos em 2010 como o Programa integral.  E só perdemos regionalmente o 

primeiro lugar do IDEPE regional em 2010. A partir de 2011 nós já conseguimos o 

primeiro lugar regionalmente, então em 2012 foi uma boa pedida. Hoje somos o 

segundo lugar no Estado e estamos aguardando o resultado de 2014, ainda, 

(Professora Zuleide). 

 [...] pela previsão também será muito bom o resultado de 2014, porque nós também 

ainda temos essa preocupação de saber. Nós nos tornamos, nós somos seres 

humanos e como tal competitivos como não? Somos competitivos, então a gente 

gosta de saber quem é que está a nossa frente, como é que é, como foi que 

chegou lá, para que a gente também corra atrás, entendeu? (professores, Arlete 

Galvão e Erasmo Marques). 

 

 No depoimento anterior, encontram-se aspectos de interação social, de busca por 

alcançar as metas estabelecidas e de incentivo ao desenvolvimento de práticas inovadoras, na 

medida em que há uma disposição para melhorar, para buscar algo novo. Logo, a equipe da 

referida escola coloca-se como um grupo focado e competitivo, estabelecendo parcerias 

internas e externas que promovam um desempenho organizacional satisfatório com as metas 

traçadas, ao mesmo tempo em que valorize a integralidade dos educandos. 

 

Nós temos projetos já corriqueiros em todas as áreas do conhecimento. Nós da área 

de Letras, que envolve português, e Exatas, que envolve Matemática, além do nosso 

trabalho diário, nós ainda marcamos encontros semanais com eles. À noite com os 

terceiros anos para o projeto, o cursinho de português, com aulas ENEM-SAEPE, 

como também, semanalmente, tem esse encontro [...] se o aluno erra uma divisão eu 

começo a selecionar grupos de alunos, então eu tenho 12 alunos na sala que não 

sabem multiplicar e nem dividir, aí eu marco outro horário com eles e venho para 

ensinar a eles multiplicar e dividir. Ah, mas tem alunos que não sabem equações, aí 

em marco aulas com aquele grupo (Professor). 
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Percebe-se a presença de inovações de melhorias (VARGAS, et al, 2013), em que são 

usadas estratégias pedagógicas para se compreenderem alguns conteúdos curriculares, a partir 

de momentos específicos e do voluntariado docente. Essas inovações provocam um melhor 

desempenho escolar nos indicadores de monitoramento do Pacto pela Educação de 

Pernambuco, de acordo com as observações escolares (gráficos e fichas de acompanhamento), 

e as ações de voluntariado docente são uma das práticas inovadoras, uma vez que alteram o 

formato da prestação do serviço e passam a individualizar o atendimento do estudante com 

métodos e horários diferenciados que melhoram o serviço.  

Deve-se ressaltar que, entre as inovações empreendidas pela Escola Artur Barros, 

encontra-se o ‘Projeto Madrinha de Turma’, que melhora o monitoramento do desempenho 

estudantil. Ele pode ser classificado como uma inovação de melhoria, de acompanhamento 

estudantil de desempenho afetivo-disciplinar, pois modifica a característica dos serviços 

prestados, em que há uma interação com os procedimentos e as práticas motivacionais, de 

integração com a família e sistematização do acompanhamento individual e da turma, e 

estimula os diferentes membros da comunidade escolar a terem compromisso, segundo mostra 

o relato a seguir:  

 
[...] no Projeto Madrinha de Turmas, cada uma de nós é madrinha de uma turma. Eu 

sou madrinha do segundo ano, então eu tenho obrigação como madrinha do segundo 

ano A de incentivar o segundo A querer mais, a querer ser melhor. O segundo A, foi 

o melhor do primeiro bimestre, então a gente foi incentivando eles a querer ser, a 

turma toda, a melhor turma do primeiro bimestre, então a gente vai como madrinha 

incentivando, buscando conversar, dizendo a eles: olha gente, vocês tem que estudar 

em casa. A gente conversar com os pais, manda bilhetinho e assim vai. 

(Coordenadora). 

 

[...] aqui na cidade atualmente a gente não tem mais ensino médio nas escolas 

particulares, devido os resultados positivos que a gente tem. Antes os pais só viam 

nas escolas particulares um sucesso para o ingresso na universidade, mas agora eles 

já estão vendo que nossa escola tem esse potencial (Professor). 

 

 

Nos serviços de monitoramento escolar, adicionam-se ações e desenvolvem-se 

competências necessárias à melhoria do processo educativo, em que a própria gestão cria 

instrumentos de monitoramento (tabelas, gráficos, fichas) e altera os projetos de gestão de 

pessoas e de melhoria de desempenho. Nesse sentido, a equipe escolar desenvolve novas 

práticas de monitoramento interno dos desempenhos e de incentivos por meio do processo de 

meritocracia e integração escolar, aproveitando as oportunidades existentes e as habilidades 

dos seus membros. Nesses processos, há uma relação com a visão de Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008 p. 23) de que “a inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas”.  
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  As inovações incrementais e de melhorias observadas, em especial, a inovação de 

melhoria referente à presença educativa, contribuem não só como uma melhoria nas relações 

interpessoais entre os membros da escola, mas é uma via de mão dupla entre as inovações e a 

aprendizagem organizacional por promover uma integração de novas ideias entre os membros 

do grupo, visando tomar “atitudes diferentes daquelas do passado organizacional para 

aprovar, aceitar e apoiar uma inovação” (NOGUEIRA; ODELIUS, 2015, p. 92). A presença 

educativa, ou pedagogia da presença, incrementa o sentimento de pertencimento na escola por 

parte dos membros escolares e favorece o despertar de novas posturas positivas para o 

processo educacional. 

  O conjunto de inovações empreendidas na escola é fomentado por processos 

favorecedores, conforme pode ser observado na figura 8 e nos relatos anteriores: 
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Figura 8 - Principais inovações empreendidas pela Escola Artur Barros  

 

     Fonte: Elaboração própria, 2015. 

  Há, portanto, um conjunto de inovações e de habilitadores que condizem diretamente 

com os princípios da aprendizagem organizacional. A próxima seção, de acordo com os 
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achados, propiciará um melhor entendimento de suas contribuições para os processos 

inovativos da organização escolar. 

 

4.1.2.2. Aprendizagem organizacional 

 

  No complexo contexto escolar e social, são várias as oportunidades e os desafios para 

o desenvolvimento individual e organizacional e, entre essas oportunidades, estão os 

processos de aprendizagem, que são indispensáveis à adaptação e à sobrevivência desse 

indivíduo.  Desses processos, destaca-se o compartilhamento de experiências, que favorece a 

interação e gera novos conhecimentos nos diferentes níveis de aprendizagem, em que se 

ampliam as perspectivas de fomento de ações inovadoras, como pode ser notado nos relatos 

abaixo: 

 

Tudo é nas reuniões, para partilhar as ideias, a troca de experiências, o que deu certo 

pra um e o que tá com problema, o aluno que não está desenvolvendo bem, quem vai 

ajudar, quem vai conversar com ele, tudo é decidido em reunião (coordenadora). 

[...] então sempre que a direção tem algum trabalho novo pra gente, Leninha chega 

pra nós e faz uma reunião. Ela lança a proposta pra gente e discute: ó, tem isso pra 

fazer e como é que vocês acham que deve ser feito? Qual é a melhor proposta? Qual 

é o melhor jeito da gente fazer? Então nada é imposto. Por isso que a gente é sempre 

aberta às propostas, porque não há imposição. A gente decide a melhor forma de 

fazer, o melhor dia, o melhor momento, por isso que o grupo é tão unido, por isso 

que as propostas são bem aceitas, porque a gente discute (Professora, Edenice). 

 

  Esses processos de escuta, de discussão de ideias e de experiências refletem-se em 

decisões mais assertivas, o que consolida a tendência escolar para uma gestão democrática. 

Como chama a atenção Silva (2009, p. 110), “o que as pessoas aprendem, seja no nível 

individual ou de grupo, sofre a influência do modelo de gestão adotado pela organização”, e, 

ao que parece, as influências desse modelo de gestão democrática fomentam mais 

participação e comprometimento. Nesse sentido, a referida escola valoriza o papel das pessoas 

na geração do conhecimento, o que se torna um diferencial para o desempenho escolar e para 

o processo inovativo. 

Na questão pedagógica, nós melhoramos muito na questão pedagógica, Os 

professores se dedicam demais. Eles fazem aulas de reforço, buscam inovar, se 

desdobram, não medem esforços. Dos professores daqui a gente costuma dizer que 

eles são “cavalos e mulas”, porque eles não medem esforços para chegar aos 

objetivos e metas (Coordenadora). 

Com relação às mudanças, a resistência acontece um pouco, mas ela é diferenciada.   

A aqui a gente trabalha muito, é outro segredo dessa escola. Assumimos mais 

responsabilidades (Professores). 

Eu acho que todos nós somos abertos, porque, é como Erasmo colocou, a forma 

como trazem pra gente se for de imposição, você tem que fazer isso. – tenho que 
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fazer como? Então tem primeiro o questionamento por quê? A gente não absorve 

tudo não, a gente questiona (Professora). 

 

  Assim, no interior escolar, os níveis de aprendizagem individual, grupal e 

organizacional são interdependentes e se predispõem à busca de estratégias de 

aperfeiçoamento, por meio de questionamentos e de tomadas de decisões coletivas, 

considerando a complexidade da instituição e as transformações em curso. Esse processo faz 

referência ao pensamento de Fullan e Hargreves (2000, p. 48) de que “não há apenas uma via 

para a excelência, mas inúmeras [...] isso se aplica ao ensino e ao desenvolvimento 

profissional”, e vários desses caminhos perpassam a aprendizagem organizacional promovida 

no contexto escolar. 

 Ainda que, às vezes, ocorra de modo simples, o processo de comunicação é um fator 

preponderante para a aprendizagem organizacional, pois pode contribuir para o alcance e o 

aperfeiçoamento da “qualidade do conhecimento nas relações entre inputs, outputs, e suas 

implicações com o ambiente” (SILVA; 2009 p. 116), o que pode ser observado nos processos 

formais e informais de aquisição, compartilhamento e utilização de informações e 

conhecimentos, conforme se vê nesta fala: 

 

[...] Às vezes é informal. Rapaz, fulano tá assim, como é que a gente vai fazer com 

fulano? E o papo gira aqui cada um no seu birô [...] E chegamos à solução. Então 

quando a coordenadora apresentou o gráfico do primeiro bimestre, ela, lógico, 

premiou, mas mesmo assim cada um se responsabilizou por melhorar. A meta é 

coletiva, é na conclusão. Depois a gente já se reúne com ela e apresentamos 

propostas. Ela pergunta: como vocês vão fazer para atingir? Aí ficou assim, então 

vamos priorizar a recuperação por você, dar aquele conteúdo, fazer a atividade que 

não atingiu (Grupo de professores). 

A escola possui parceria com o SESC e com o Ministério Público. O promotor 

esteve aqui dando uma palestra sobre drogas, foi muito boa. As igrejas também são 

convidas a participarem de acontecimentos da escola (Grupo de professores). 

 

  De acordo com a observação e a análise, as maneiras adotadas pela escola para 

direcionar o aprendizado na organização é por meio de constantes reuniões internas, no 

processo de reflexão-ação-reflexão, parceiras com funcionários e com outros profissionais e 

integração com educandos, familiares e a comunidade local: 

Outra coisa que a gente percebe muito numa escola, se cada um fizer sua parte, é 

preciso que as pessoas façam um algo a mais, por exemplo, a gente tem a questão 

aqui dos meninos que são vigilantes. Eles ajudam muito a gente [...] Aqui ninguém é 

limitado as suas obrigações (Professores). 

Então, na verdade, a gente sempre troca experiências, porque a interação é sempre 

importante e a gente está sempre para ajudar um ao outro. Nós sempre fazemos isso. 

Sempre ajudamos. Uma experiência exitosa a gente repassa para o outro e vai 

ganhando experiência. A experiência trás experiência e a prática aperfeiçoa 

(Professora). 
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E a essa questão de aprender com as experiências passadas nós também, em 

conjunto, fazemos aquela autoavaliação sobre como nós podemos melhorar... 

Porque que isso não deu certo. Então a gente também faz isso em conjunto 

(Professora). 

 

  As aprendizagens vivenciadas nos espaços formativos da Escola Artur Barros unem 

seus membros e contribuem com as inovações empreendidas na escola em questão, na medida 

em que os processos de aprendizagem promovem mudanças, alterações e incentivam a 

formação de novas ideias, o que condiz com os princípios da prática de inovação. Essas 

considerações relacionam-se com a proposta de Gonzáles (2012 p. 83-84), segundo a qual “as 

organizações inovadoras são distinguidas por estruturas complexas que unem as pessoas de 

muitas maneiras e incentiva-as a fazer o que deve ser feito, em vez de confiná-las a fazer o 

que diz a carta de seu trabalho, de sua rotina, seu formato de poltrona ou acordo coletivo” 

(tradução nossa).  Foram evidenciadas várias situações incentivadoras da união e da 

integração dos membros escolares para promover a criatividade do fazer diferente e gerar 

novas oportunidades. 

Percebe-se que os processos de aprendizagem organizacional no contexto escolar, 

recebe a influência das parcerias firmadas com outras organizações, mesmo que de maneira 

informal, o que caracteriza um processo de aprendizagem interorganizacional, à medida que 

se realiza momentos de compartilhamento de experiências de intercâmbio com profissionais 

liberais, instituições com o SESC e universidades da região, de forma a promover uma estreita 

relação com os outros níveis de aprendizagem, que melhora o desempenho organizacional, 

gerando novas perspectivas para enfrentar os desafios do contexto social. 

Esses processos, que contribuem para a aprendizagem organizacional e para as 

inovações, podem ser observados na figura 9 a seguir: 
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       Figura 9 - Níveis de aprendizagem e suas contribuições para as inovações 

 
       Fonte: Elaboração própria, 2015. 
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4.1.2.3. Contribuições da capacidade de absorção 

 

  As organizações escolares são caraterizadas como ambientes dinâmicos e 

transformadores, o que pressupõe a necessidade de se fazerem adaptações e de promover 

melhorias em seus processos organizacionais (PICOLI; TAKAHASHI, 2013). É nesse 

contexto em que a capacidade de absorção ganha ênfase na instituição escolar em estudo.  

  Nas perspectivas de Cohen e Levintal (1990); Zahra e George (2002); VERSIANI, et 

al, (2010);  Picoli e Takahashi (2013), a  organização da EREM Artur Barros  apresenta-se 

com atitudes,  conhecimentos e relações positivas, com um empoderamento de sentimentos de 

integração, de cooperação, de compartilhamento de conhecimentos, de experiências e 

disponibilidade para captar e difundir experiências, que são fatores constituintes da 

capacidade de absorver que geram inovação e melhoria de desempenho. Essas considerações 

são condizentes com os depoimentos e as documentações avaliadas. 

  Há um aproveitamento dos conhecimentos prévios dos membros da organização, 

conforme exposto a seguir: 

 

[...] A equipe aproveita assim, porque a gente tem aqui uma equipe que é presente. 

Temos aqui protagonistas que são atores de uma companhia de teatro existente na 

cidade. Já é um conhecimento que eles têm de fora e que eles atuam aqui dentro da 

escola (Coordenação). 

 

  Segundo Cohen e Levinthal (1990), uma das premissas da capacidade de absorção é o 

conhecimento prévio dos seus membros, que contribui e relaciona-se ao processo de 

assimilação e utilização de novos conhecimentos. Na escola investigada, esses processos de 

assimilação e utilização de novos conhecimentos são facilitados pela formação acadêmica dos 

profissionais e de suas participações em cursos de aperfeiçoamento, bem como pela 

experiência de vida, já que um dos requisitos para ingressar nas escolas de referência é a 

experiência profissional. Esses fatores viabilizam o aumento da capacidade de 

armazenamento de novos conhecimentos na memória, para posteriores utilizações, o que gera 

desenvolvimento educacional para a organização.  

  Esse aproveitamento ocorre a partir das transferências de conhecimentos que se dão 

por meio de diferentes práticas, como por exemplo, em reuniões, formações e comunicações 

informais. Além disso, há uma valorização da presença dos familiares e de ex-estudantes na 

escola, que possibilita os processos de “aprender a aprender”, com as trocas de informações e 

de novas ideias. 
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  Há, nessa escola, um envolvimento efetivo do corpo docente no processo de 

comunicação interna, que efetua a relação de interdependência dos indivíduos que atuam entre 

as subunidades organizacionais. Essa comunicação interna é um dos fatores primordiais para 

se qualificar a capacidade de absorção. Nesse sentido, os níveis de experiências e de 

compartilhamento dessas experiências dependerão das facilidades ou dos obstáculos oriundos 

desse processo de comunicação (COHEN; LEVINTHAL, 1990), que pode ser demonstrado 

nos depoimentos apresentados a seguir: 

 

[...] A comunicação é efetiva. Não é cem por cento porque nunca é cem por cento. 

Com os professores foi criado um grupo de whatsapp. Então tudo que a gente quer 

divulgar, por exemplo, uma reunião de emergência, um problema A, B ou C, aí 

coloca no grupo, e aí já vem uma ideia, uma solução. Nós temos também o 

facebook, os cartazes de comunicação. Nós temos o monitoramento de telefone da 

frequência diária dos estudantes, onde a gente liga para o pai, avisa [...], para você 

escutar e a gente tem uma relação muito legal com os pais. A escola está sempre 

aberta. (gestora). 

[...] Até porque o corpo docente percorre por todas as dimensões da escola. Ele está 

com o discente, com o gestor, com a merendeira, com o vigia... Está entendendo? 

Ele interage. Qualquer aluno, quando está com um problema, aqui todos nós 

tomamos conhecimento. Então procuramos amenizar. Procuramos conversar e 

discutir sobre isso. A diretora, quando vem com um problema, nós já temos a 

solução para o problema. Vez em quando tem uns tapas e beijos (risos) (Grupo de 

professores).  

 

  Verifica-se a presença da comunicação muito forte, o que promove o aumento da 

capacidade de absorção, como declaram Cohen e Levinthal (1990, p. 380): “[...] as fontes da 

capacidade de absorção de uma empresa, concentramo-nos na estrutura de comunicação entre 

o ambiente externo e a organização, bem como entre as subunidades e também no caráter e na 

distribuição da experiência dentro da organização”. 

  Há, ainda, uma busca pelo aperfeiçoamento e pela integração das equipes docente e 

discente, e esses princípios corroboram o pensamento de Zanon e Nardelli (2008, p. 35), 

quando declaram que “a aquisição de novos conhecimentos, a busca permanente de 

atualizações e o processo de aprendizagem contribuem para o pensar inovativo, para gerar 

ideias, para ser criativo”. Essa disponibilidade constitui um diferencial, no sentido de procurar 

absorver informações, de transformar realidades, que torna o conhecimento útil por meio das 

relações estabelecidas, que fornecem subsídios ricos para o processo inovativo. No relato que 

segue, constata-se que há integração e disponibilidade para gerar novas oportunidades. 

 

Eu acho que a disposição e a disponibilidade do professor é um segredo para o 

sucesso aqui dentro, [...], eu moro em outra cidade. Eu sou do Crato-CE. Eu mesma 

levei treze alunos para a minha casa pra fazer vestibular, justamente porque a minha 

prioridade era o aluno rural [...] a gente também tem a preocupação de trazer 
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pessoas, profissionais pra conversar com eles, como também ex-alunos que já estão 

na faculdade, para passar suas experiências, e alguns profissionais de diversas áreas 

engenharia etc. A Feira de Profissões que a gente sempre faz, reúne alunos do 

terceiro ano e eles têm esse momento onde fazem exposição do que é a profissão, 

momento em que, também, tiram dúvidas (Professora Rita). 

 

  Verifica-se, também, pelos relatos a seguir, que a visão compartilhada e a difusão do 

conhecimento são essenciais, e esse fluxo de conhecimento entre os membros da escola e os 

indivíduos externos está presente na referida escola e fortalece o trabalho em equipe, por isso, 

é possível entender, incorporar e aplicar algo novo, que gere mudanças de práticas e atitudes 

(ZAHRA; GEORGE, 2002), o que caracteriza as dimensões da capacidade de absorção 

potencial e realizada, que é vivenciada pelos clientes/estudantes dos serviços organizacionais 

da escola. 

 
Trazemos professores para dar aulão durante a semana, como também universitários 

e ex-alunos para dar depoimentos... Tudo em prol do aluno (Professor). 

[...] Quando o professor sai, por exemplo, ele repassa, visita as escolas. Eu acho que 

a participação nas amostras culturais, as amostras de inovação pedagógica, eram 

uma riqueza enorme, porque a gente trocava experiências com outras escolas 

(Professora, Zuleide). 

 

  No processo de análise da documentação escolar adquirida, encontram-se um nível de 

formação acadêmica satisfatória, em que a maioria dos profissionais tem nível de pós-

graduação e um quantitativo de recursos humanos condizente com as demandas da escola, 

gerando uma força de trabalho e de colaboradores rica para a organização escolar. Esses 

aspectos corroboram antecedentes positivos (atributos da organização) para o processo de 

aquisição e aplicação dos conhecimentos, tanto na capacidade de absorção potencial quanto 

na realizada, o que favorece a comunicação e as parcerias com colaboradores e instituições 

externas, que resultam em mecanismos positivos para a implementação do processo de 

capacidade de absorção (VERSANI, et al, 2010). 

  Os níveis acadêmicos e relacionais entre os membros da organização são 

significativos, o que influencia diretamente as habilidades, a motivação, o conhecimento 

prévio e as relações com a comunidade. No caso da Escola em foco, há fatores 

impulsionadores, como o aproveitamento dos conhecimentos prévios e as trocas de 

experiências que ocorrem naturalmente no ambiente escolar, produzindo um crescente nível 

de capacidade de absorção, de forma a aplicar e a integrar com sucesso o conhecimento 

(MORGADO, 2013).  

  De acordo com as perspectivas abordadas por Zahra e George (2002, p. 191), os 

processos de capacidade de absorção potencial e realizada “têm papeis distintos, mas 
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complementares”. Entretanto, independentemente dos papéis assumidos pela organização, o 

princípio e a consolidação da confiança entre os membros são fundamentais para a prática da 

capacidade de absorção e, consequentemente, para a geração de inovações, como se pode 

perceber nos processos de trabalho vivenciados na escola, de acordo com o relato abaixo: 

[...] Na confiança, ela nos dá o poder de agir. Nós atuamos e em linha observatória, 

ela verifica se a gente está dando segmento ok ou não. Se não ela nos chama e 

conversa. É incrível como há uma boa relação. Essa interação é muito boa. Então ela 

nos delega o poder de atuar, sem imposição. Ela nos deixa livres para atuar. Agora, 

claro, acontecendo alguma falha, algum deslize, lógico que somos chamados 

atenção. Isso, em linhas gerais, acontece, não só nas questões pedagógicas, mas 

também nas questões disciplinares (Grupo de professores). 

 

No ambiente educativo analisado, encontram-se vários antecedentes e mecanismos da 

capacidade de absorção realizada, como a conectividade entre os membros da escola, um 

nítido sentimento de pertencimento, relações positivas e um acompanhamento sistemático das 

ações escolares, o que caracteriza a prática de ações transformadoras para o desenvolvimento 

de inovações. Nessa perspectiva, observa-se, com destaque para a dimensão da aplicação dos 

conhecimentos, a atuação de um modelo de gestão escolar que direciona a gestão 

democrática, o que favorece o comprometimento e a participação da equipe escolar em vários 

eventos educacionais e a vivência de compartilhamento de experiências práticas, formais e 

informais. Esses elementos geram oportunidades de práticas inovativas.  

  O quando 18, baseado nos fundamentos de Versiani et al (2010), consolida os achados 

referentes à capacidade de absorção na Escola Artur Barros. 

 

Quadro 18 – Capacidade de absorção e seus construtores na Escola Artur Barros Cavalcanti 

Capacidade de absorção e seus construtores 

 

Capacidade de absorção potencial  

 

 

Componente de aquisição 

Antecedentes Mecanismos 

- Atitudes positivas; 

-Cooperação entre os agentes 

escolares; 

- Formação acadêmica dos 

professores e dos funcionários. 

- Monitoramento de conhecimento; 

- Formalização; 

- Participação em eventos. 

 

 

Componente de assimilação 

- Conhecimento prévio relevante 

dos membros da comunidade 

escolar; 

-Formação acadêmica e 

experiência de vida. 

- Disponibilidade para as 

atividades escolares; 

-Monitoramento de resultados; 

-Trabalho em equipe; 

- Projetos; 

- Interfaces entre funções; 

-Avaliações coletivas da equipe 

escolar; 

- Dinamismo das atividades 

diárias; 

- Mecanismo de integração social 

(eventos, palestras, práticas 

conjuntas etc.). 
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Capacidade de absorção realizada 

 

 

 

 

 

Componente de Transformação 

Antecedentes Mecanismo 

- Conectividade (confiança, 

cooperação, e interação; 

-Relação positiva entre estudantes 

e professores; 

-Confiança entre os membros da 

equipe; 

- Atividade pedagógica de 

interação; 

- Sentimento de pertencimento; 

-Documentos formais 

educacionais. 

- Participação em formação 

continuada; 

-Desenvolvimento de projetos 

inovadores; 

-Socialização de experiências 

práticas, formais e informais; 

- Fontes internas e externas de 

informação para inovação; 

-Acompanhamento e sistemático 

das ações escolares. 

 

 

 

Componente de 

Aplicação 

- Formação; 

- Atuação do modelo de gestão 

crescente para o democrático; 

 - Nível de educação da força de 

trabalho; 

- Busca pelo aperfeiçoamento 

profissional; 

- Direcionamento de investimento 

em parcerias educacionais; 

- Conectividade. 

- Participação em eventos 

educacionais e formação 

continuada; 

- Aplicação de normas e 

procedimentos explícitos quanto às 

práticas de trabalho e à busca 

tecnológica; 

-Vivência de compartilhamento de 

experiências práticas, formais e 

informais. 

 

  Com os antecedentes e os mecanismos identificados, podem-se implementar inovações 

e melhorar os resultados da escola, promovendo ações, como as expostas a seguir: 

Nós temos a parceria com o SESC. Esse Órgão promove anualmente uma jornada 

literária, que é um projeto riquíssimo. Então ele traz até a escola poetas, escritores 

bodocoenses e de fora de Bodocó e faz uma exposição em uma manhã ou tarde, para 

que esse aluno explore, para que ele recite. Por esse motivo nós aderimos a esse 

projeto por que é muito rico, e em contrapartida tem também um benefício para a 

gente. Como a gente não tem quadra, o SESC cede quadras para os meninos 

treinarem. A gente tem parceria com as secretarias de cultura, de educação, de 

saúde. Fazemos solicitações de psicólogo para ajudar os alunos. [...] e a outra escola 

do Estado também é uma baita parceira. Quando a gente precisa de alguma coisa, 

um auditório, uma palestra, a gente tem essa parceria, coisa que eu posso contribuir 

lá e eles podem contribuir aqui (Gestora, Helena).   

 

  Mediante as observações apresentadas, é possível perceber a prática de atividades de 

socialização no compartilhamento de experiências práticas, formais e informais, que 

favorecem o processo da capacidade de absorção da Escola Artur Barros, como mostra esta 

fala:  

Na relação de convivência, eu acredito, temos conectividade. Eu acho que a gente 

nunca tem cem por cento, até por que cem por cento é perigo. Só dizer “amém”, mas 

assim, nós temos esse entrosamento [...] assim, eu primo muito pelo diálogo, pelo 

respeito, pelo tentar conseguir. Eu digo para o aluno, você consegue com o professor 

tudo, só precisa ter educação e saber se aproximar (Gestora). 

 

  Conforme o trecho que segue, pode-se acrescentar o mecanismo da união da equipe de 

trabalho como um fator significativo para as dimensões de transformação e aplicação da 

capacidade de absorção realizada no ambiente escolar em questão, o que subsidia um 

incentivo agregador de inovações educacionais.  

continuação 

Quadro 18 – Capacidade de absorção e seus construtores na Escola Artur Barros Cavalcanti 
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A grande vantagem daqui, eu acho que é o grupo que a gente trabalha. O grupo 

docente é muito unido. Isso é uma vantagem muito grande e a equipe gestora tem 

uma facilidade de trabalhar com a gente e nada é imposto pra gente (Professora, 

Luciana). 

 

  A figura 10 tem o propósito de apresentar os principais componentes que caracterizam 

a capacidade de absorção praticada na referida Escola: 

 

Figura 10 - Capacidade de absorção 

 
            Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

  De acordo com a consolidação demonstrada, conclui-se que os processos de 

capacidade de absorção ocorrem de forma interligada com os de aprendizagem 

organizacional. E apesar da complexidade da organização escolar e das especificidades das 

temáticas abordadas, pode-se concluir que a Escola Artur Barros utiliza processos inovadores, 

que são fomentados pela capacidade de absorção e pela aprendizagem organizacional, 

tornando-a uma escola que atua rumo a uma educação de boa qualidade e integral. 

Capacidade de absorção 

Capacidade de absorção 
Potencial 

 

 

 

 

 

 

Motivação; 

Disponibilidade para o 
trabalho; 

Parcerias com unidades e 
organizações escolares; 

Predisposição para o novo; 

Escuta e decisão coletiva; 

Formação dos educadores e 
dos demais funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de absorção 
Realizada 

Monitoramento dos 
resultados; 

Táticas de socialização/ 
reuniões; 

Produção de avaliações;  

Realização de palestras; 

Melhoria no processo de  
comunicação; 

Compartilhamento de 
experiências; 

Conectividade nas 
realizações entre os agentes 

envolvidos na escola. 
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  Na próxima seção, será analisado o terceiro caso, o que possibilitará um 

aprofundamento acerca das descobertas relacionadas às temáticas em estudo. 

 

4.1.3 EREM Professora Benedita de Morais Guerra 

 

A Escola Professora Benedita de Morais Guerra, situada no município de Macarapana, 

a 126 km de Recife, com, aproximadamente, 23 mil habitantes, em pouco tempo conquistou o 

respeito e o reconhecimento na região pelo trabalho realizado (PPP, 2014). O cenário 

geográfico desse município é composto por um relevo de vales profundos e localiza-se na 

unidade geoambiental do Planalto da Borborema, uma região formada por engenhos, usinas e 

fazendas.  

A escola, atualmente, está ocupando uma nova sede, construída e estruturada nos 

padrões adequados ao regime integral, com salas, laboratórios, auditório para teatro, quadra 

esportiva e espaços para o desenvolvimento de todas as atividades educativas. Entretanto, as 

conquistas de desempenho e seu processo educacional no Programa Integral de Pernambuco 

ocorreram em uma escola de espaço bastante reduzido, sem estrutura adequada e que, 

segundo os depoimentos, utilizava outros espaços da comunidade para fazer várias atividades 

educativas. 

Neste ano de 2015, a escola está atendendo a 351 estudantes, que formam dez turmas 

de 1º ao 3º ano do Ensino Médio Integral - quatro de 1º ano, três, de 2º, e três, de 3º, com 

cerca de 35 estudantes por turma e uma equipe gestora e de docentes de 25 profissionais e de 

14 demais funcionários. Seu regime de funcionamento é de horário integral. Dispõe de uma 

equipe escolar de profissionais com formação acadêmica, com graduações e especializações 

específicas em suas áreas de atuação e é composta dos membros de uma equipe 

gestora/pedagógica. 

 Compõe uma das 300 escolas de ensino médio integral do estado de Pernambuco, que 

integrando o Programa Integral na Secretaria Executiva e Profissional de Educação do 

referido Estado. Em 2013, obteve a pontuação de 5,83 no IDEPE e conquistou o primeiro 

lugar na classificação dos melhores resultados no Ensino Médio Integral de Pernambuco.  

De acordo com a documentação mencionada, na proposta político-pedagógica da 

escola, ela declara que tem como visão “tornar-se referência na esfera educacional pela 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem e gestão de pessoas, desenvolvendo e 

disseminando novas tecnologias, atuando assim como instituição inovadora e humanizada” 

(PPP, p. 5). Assim, conforme a observação direta e as análises dos achados, percebe-se que há 
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pertinência entre a visão escolar e suas práticas cotidianas, que ressaltam sua imagem perante 

a sociedade local e regional.  

 

4.1.3.1 Dimensão das inovações e dos processos favorecedores 

 

Em relação às inovações encontradas, destaca-se a Gincana Esportiva Cultural. É uma 

inovação incremental por adicionar novas competências e técnicas ao processo de construção 

e prática do projeto; caracterizar-se como uma nova abordagem de atividade integradora, que 

contempla o desenvolvimento das dimensões da integralidade do indivíduo na perspectiva da 

educação interdimensional (logos, pathos, eros e mytho). Na execução da gincana, ocorrem 

vários incrementos nas diferentes tarefas, cujo tempo de duração é de três dias de atividades, 

em que há uma participação ativa da comunidade externa, incrementando mais um 

diferencial. 

Nesse projeto da gincana, são adicionados fundamentos da várias disciplinas 

curriculares, em especial, de empreendedorismo e protagonismo juvenil. Gera-se um 

diferencial no processo de ensino-aprendizagem que lhe agrega valor. A gincana também 

perpassa o sentimento de pertencimento dos participantes em relação à escola e adentra a 

comunidade local, fortalecendo o vínculo da escola com seus parceiros externos. 

 Outro fator preponderante diz respeito a trabalhar os processos de liderança, de 

protagonismo juvenil, de competição, de espírito de equipe e demais habilidades e 

competências. Há uma nova forma de integrar os estudantes de diferentes séries e turmas, em 

que uma equipe é formada por estudantes de diferentes séries, agregando-se melhorias no 

processo de integração, de forma que cada equipe fomente a interação e o aproveitamento de 

diferentes habilidades e desempenhe diferentes funções no projeto da gincana.  

Esses procedimentos de interação e de troca de conhecimentos favorecem processos 

posteriores, como a aprendizagem organizacional e contribuem para a implementação de 

novas formas de inovar. Quando da realização das entrevistas com um grupo de estudantes, 

pôde-se perceber uma empolgação e veracidade no diferencial provocado por essa prática 

escolar e em outras falas, doravante comentada. A seguir, apresentam-se os trechos das 

entrevistas pertinentes ao projeto da Gincana e as concepções dos entrevistados a seu respeito: 

 

[...] na escola integral, os alunos, na acolhida, passam isso que é desafiante, que sua, 

literalmente, que cansa, que é desgastante, mas que ele tem um propósito de realizar 

o seu projeto de vida. Com isso nós valorizamos essa questão da acolhida. Nós 

temos, também, uma gincana esportivo-cultural, que é o maior evento que eu já vi  

realizar. Toda a comunidade é mobilizada porque desenvolve muito o sentimento de 
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pertencer. Nós temos várias modalidades, e não só esportivo-cultural. Todas as 

dimensões são trabalhadas nessa gincana e eles desenvolvem a liderança, o espírito 

de equipe, a rivalidade saudável. Eles competem, mas não viram inimigos, pois 

fazem parte da mesma escola e não há vencedores e perdedores. Todos ganham, 

porque todos crescem (Gestora). 

A gincana é uma estratégia da escola, porque, quando chega a turma do primeiro 

ano, os alunos dos terceiros anos já conhecem o pessoal do segundo ano, mas não 

conhece os alunos do primeiro. Aí a gincana vem para que todos interajam, criem 

laços de coleguismo e amizade. A gincana mistura os alunos de todas as turmas. Nós 

formamos equipes, e com isso a interação é mais completa (Estudante). 

 A gincana funciona assim: a gente para praticamente três dias, e dois desses dias é o 

nosso fim de semana, o sábado e o domingo. Um mês antes dessa data nós 

recebemos as provas e temos que começar a realizá-las. Algumas delas um mês 

antes. Cada gincana tem um tema, por exemplo, já tivemos sobre meio ambiente e 

também sobre Luiz Gonzaga, o rei do baião. A gente tem que preparar apresentações 

de dança, passa ou repassa de todas as matérias, e todas as formas são envolvidas 

nas atividades da gincana. Cada equipe tem um líder para perguntar se está tudo 

pronto (Estudante). 

Com a gincana nós também levamos em consideração o humano. O que se conversa, 

o que a gente faz. Temos a gincana como um marco. Todos eles se sentem mais 

escola. Essa preocupação é o diferencial (Professor). 

 

Na perspectiva da dimensão pedagógica é apontada uma série de práticas inovadoras 

em que ocorre o incentivo e o aperfeiçoamento das práticas metodológicas do processo de 

ensino aprendizagem, do protagonismo juvenil e da melhoria nos desempenhos das avaliações 

externas. Aponta-se, com relevância, o projeto do “Café Filosófico”, que constitui uma prática 

inovadora de melhoria, num processo de coprodução e construção interativa, alterando a 

prática cotidiana, em que a execução do projeto ocorre com o educador, estudantes e parcerias 

externas, tornando-se uma ação enriquecedora para os processos de aprendizagem. 

Nesse processo de construção de saberes, percebe-se que há um aumento nas 

possibilidades de ampliar ações inovativas que respondam ao complexo cenário 

contemporâneo, uma vez que oportuniza aos estudantes a aquisição de conhecimentos 

implícitos e explícitos quanto a diferentes temáticas, conforme observado nestes relatos: 

 

[...] Quando você perguntou sobre inovações, o professor da disciplina Filosofia 

criou com os alunos um momento de reflexão e batizou de Café Filosófico, 

momento em que eles demonstram muito esse protagonismo. Eles escolhem o tema, 

por exemplo, sexualidade, música, política e qualquer seguimento que seja. 

Pesquisam e debatem. Trazem pessoas de fora da escola, como por exemplo: o juiz 

da cidade, que veio discutir sexualidade; O responsável pela rádio local veio 

trabalhar música; Os vereadores da cidade vieram discutir sobre política, não com 

cunho político- partidário, mas política na sua essência. Os alunos organizam a parte 

de debate com a coordenação e os professores. O aluno não é passivo, mas as suas 

ações não são determinantes. Ele apenas monitora e coordena aquele trabalho. Eles 

providenciam lanches e ornamentação. Esse evento está no calendário escolar, e 

acontece na última quinta-feira de cada mês (Gestora) 

No Café Filosófico ocorrem debates sobre temas atuais e polêmicos. A gente tem o 

direito assistir e participar. Vêm outras pessoas para a gente construir ideias sobre 

aquele tema [...] E o bom do Café Filosófico é que o professor trás justamente 

pessoas que sabem do assunto. Um exemplo, a gente falou de política, e o professor 
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trouxe uma pessoa que estava se formando em Ciências Políticas. Quem vem são 

pessoas que realmente sabem do que estão falando e fazendo (Grupo de estudantes). 

 

Observam-se, nos relatos, as alterações ocorridas em relação ao formato das aulas 

cotidianas. Nesses momentos periódicos, há uma dinâmica diferenciada, em que o estudante 

se envolve de forma mais ativa e tem a oportunidade de captar novos conhecimentos e de 

criar novas ideias, o que se relaciona com os achados de Vargas et al (2013), que referem  que  

há alterações  nas características do  serviço  para melhor, sem alterar o sistema como um 

todo.  

Dando prosseguimento às inovações empreendidas na organização escolar e 

expandindo o repertório de achados e de ações para melhorar o desempenho escolar, no 

próximo tópico, serão mostradas essas evidências, ampliando-se a visão inovadora da escola 

em questão. 

 

4.1.3.1.1 Práticas inovadoras e de melhoria de desempenho 

 

As práticas inovadoras incrementais e de melhorias encontram-se em diferentes áreas 

da organização escolar. Na área das linguagens, há incrementos de técnicas de leitura e 

produção, que são realizadas de forma diversificada para ampliar as práticas metodológicas, 

contemplando a redação como ponto forte de trabalho. O objetivo é o processo seletivo do 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - e formar estudantes mais reflexivos e 

autônomos, o que corrobora as propostas de Gadotti (2009), Pacheco (1996) e Drumont 

(2007), no sentido de que as inovações são a criação de novas práticas e alternativas 

educativas, como pode ser observado nos seguintes depoimentos: 

As aulas de literatura também abordam os livros do Enem. Os livros literários a 

gente tem um momento bem diferente. Nós vamos para uma sala que tem uns 

tatames. Lá o professor vai ler o livro para nós e a gente começa a viajar no 

pensamento (Grupo de estudantes). 

Na minha área, que é literatura, por exemplo, a gente tem laboratório de literatura e 

artes, aonde uma vez por semana todas as minhas turmas, uma por uma, no horário 

específico, vai para o laboratório e lemos uma obra, um clássico. Eu faço sempre nas 

turmas de segundo ano. A primeira desse ano foi Iracema. Quando eu termino eu 

vou dando o tom de voz dos personagens. Quando eu termino a leitura, semanas 

depois eu pergunto "e ai, vocês querem parar aqui ou vamos ler outra obra. A 

resposta é unânime,  "Parar não. Queremos nova “obra”. E me perguntam qual será a 

próxima obra. Tem aluno que fica tão interessado na história que não consegue 

esperar para o próximo e já pede o livro para ler. No momento estamos lendo 

Senhora. Então é dessa maneira que eu trabalho (Professor). 

[...] nós temos momentos de leitura em que eles sentam no tatame para ler os livros. 

Têm vários momentos de leitura que eles apresentam peças relacionadas aos livros 

que leram, e ainda fazem redação. Eu vejo que os professores de Língua Portuguesa, 

eles corrigem, fazem a devolutiva de cada aluno (gestora). 

O professor Rogério estava ensinando redação à gente. Ele analisa uma por uma. 

Nós escrevemos numa cartolina e colocamos no quadro, assim todos podem ver 
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quais foram os erros. A gente aproveita o erro do outro para ele dar uma dica, 

corrigir e orientar [...] Eu acho que isso é fundamental. É um dos segredos para a 

escola estar se saindo tão bem em redação no Enem, principalmente, porque a gente 

tem esse acompanhamento. (Grupo de estudantes). 

 

Nas aulas de Química e de práticas laboratoriais, são encontrados processos inovativos 

de melhorias e incrementos, que fazem do educador um protagonista na criação de músicas 

ligadas aos conteúdos programáticos e do uso de novas técnicas metodológicas, para estimular 

as atratividades para a execução da prática educativa e despertar nos estudantes o interesse 

pela pesquisa e uma melhoria na transposição didática do educador, com inovações de 

melhoria e incremental na metodologia de trabalho, fazendo relação com as propostas de 

Vargas et al (2013), que preconizam alterar o produto para melhor, com a inovação de 

melhoria e o acréscimo de técnica como inovação incremental. Os relatos abaixo são 

exemplos dessa afirmativa: 

 
Eu percebo que, em química, o professor tem um diferencial. A gente tem um 

trabalho aqui bem interessante com músicas de autoria do próprio educador e através 

da música o menino aprende melhor, fixa melhor, torna-se também mais atrativo e 

eu percebo que eu tenho vários educadores que são apaixonados pelo que fazem, 

então paixão gera paixão (Gestora). 

No laboratório eu tenho usado o celular para eles fotografarem os experimentos que 

fazem, e depois, com as imagens, são montados painéis e cartazes, sendo 

apresentados a cada bimestre. Eles preparam os objetivos, as reações que acontecem 

ali na prática. Escrevem tudo e colocam as fotos sob a coordenação de um aluno. Há 

uma grande empolgação entre eles. Tem um projeto que estamos trabalhando agora, 

que tem como objetivo a discussão entre cientistas que eu os apresento para leitura. 

As leituras despertam admiração e geram discussão positiva. Esses debates são 

apresentados por eles no teatro, por meio, também de datashow, filmagens e todo 

aparato tecnológico que quiserem usar. (professor, Hercules) 

[...] trabalha-se com muita seriedade os conteúdos, mas de forma contextualizada. 

Eles problematizam, contextualizam, e não saem do laboratório, nem para a sala dos 

professores, porque eles ficam lá fazendo as coisas, demonstrando que têm uma 

paixão. Mesmo antes do laboratório nós tínhamos uma sala que era dividida: metade 

secretaria e metade laboratório, e a gente já tinha essa motivação. Já existia essa 

paixão pela disciplina. Então é bem dinâmico o trabalho, e de vez em quando você 

pode escutar aqui umas explosões. Estão sempre fazendo, tentando, experimentando, 

e é isso que faz com que eles aprendam a se apaixonar (Gestora). 

[...] Os alunos ficam lá, na parte de robótica, se ajudando, inclusive quando tem o 

campeonato de robótica eles vão juntos com a equipe, montam os nossos 

equipamentos como se fossem auxiliares de laboratório (Gestora). 

 

Essas ações oportunizam a participação e o bom desempenho dos estudantes em 

diferentes olímpiadas. Nesse sentido, destacam-se os trabalhos com as  tecnologias, em que os 

estudantes participam das olímpiadas de robótica, que são incentivadas por meio das oficinas 

de realizadas na escola. Vale salientar que uma das políticas educacionais do estado de 

Pernambuco é a distribuição de Kits de robótica para escolas integrais de ensino médio, que 
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busca proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico e favorecer inovações 

(PERNAMBUCO, 2015).  

Como são crescentes as possibilidades de se usarem das – tecnologias no espaço 

escolar, o empoderamento da utilização dos artefatos de robótica amplia a interação e o 

raciocínio, inventivo dos estudantes e dos educadores, de forma a expandir a melhoria das 

condições de ensino-aprendizagem, que, de acordo com Mallmann (2010), possibilita a 

construção de novos artefatos pedagógicos e a interatividade, que melhora e gera ações 

inovadoras.  

Essas considerações se confirmam nestes relatos: 

[...] a escola da gente tem um desempenho muito bom. Inclusive eles participaram 

de um campeonato de robótica no ano passado e foram bem classificados. Então, 

assim, eles vão buscando obter novos conhecimentos. O aluno sabe muito, às vezes 

até mais do que a gente, e nós precisamos valorizar isso e usar a nosso favor, lógico 

que administrando, porque, também, é uma faca de dois gumes. Às vezes a interação 

humana é deixada de lado por conta da tecnologia, mas a gente está com esse 

trabalho de ajudá-los a usar bem a tecnologia e potencializar as relações e as 

habilidades, pois, caso contrário isso pode ser danoso também para eles, porque às 

vezes a gente chega num determinado local e vê cinco alunos, todos conectados com 

pessoas distantes, mas o colega que está do lado ele não está participando. Então a 

gente tem esse trabalho. Na verdade a gente quer intensificar, porque a gente tem 

percebido que precisa ajudá-los a usar como uma ferramenta a favor do crescimento 

pessoal e coletivo (Gestora). 

Temos aqui, também, robótica. Tem um grupo que participa inclusive da olimpíada. 

A robótica trabalha bem essa questão de inovação (Estudantes). 

Sabemos que é necessária uma integração, mas também sabemos da necessidade 

material, humana e tecnológica. Para se ter uma ideia, desde a primeira participação 

em uma olimpíada, a gente vem ganhando medalhas de ouro, por exemplo: a 

olimpíada na OBF-Olimpíada Brasileira de Física; e na OBR-Olimpíada Brasileira 

de Robótica. Nas primeiras inscrições nós não tínhamos internet, então a gente fez 

parceria com um espaço particular de treinamento. Com isso interagimos ainda mais 

com a comunidade (Gestora). 

Quanto a didática dos professores isso é bem variado. A gente tem professor que 

utiliza, por exemplo, datashow, recursos tecnológicos em todas as aulas. Tem 

professor que quase não utiliza, mas prestamos atenção da mesma forma (estudante). 

No caso das olimpíadas, de matemática, de biologia, tudo isso é bem aproveitado. 

Na questão do Café Filosófico, quem gosta de falar, de argumentar, também é 

aproveitado (Estudante). 

 

 Além das ações inovativas já mencionadas, a organização escolar atua em outras 

frentes pedagógicas, em que desenvolve um projeto novo e uma inovação por recombinação e 

criou o Projeto GeoArtes, que agrega conteúdos das áreas de Geografia e de Artes, 

promovendo combinações de características das duas disciplinas, de maneira que se 

diversifica a prática educativa. Assim, criou um novo serviço pedagógico, para atender aos 

estudantes em suas diferentes aptidões e melhorar sua participação. As falas abaixo 

confirmam essa assertiva: 

Nós temos o projeto de espanhol, muito interessante. Eles fazem uma merenda 

argentina. Faz GeoArte, que é a professora de geografia com arte, e  temos também 
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o Café Filosófico, que são temas bem atuais e de interesse deles. Temos, ainda, 

projetos na área de feira de profissões, e na área de química, que envolve os vários 

estudiosos da área das ciências (Gestora). 

Aqui tem coisa para que todas as pessoas se encaixem, porque nem todos gostam de 

robótica, ou de literatura, ou de dança. Teve um projeto chamado GeoArtes. Juntou 

a professora de Geografia com a professora de Artes, ai a gente fez uma exposição 

de quadros do período colonial, onde nós relacionamos a geografia do tempo com a 

arte... Foi muito bom (Estudante). 

Tem também a bibliotecária, Severina. Ela sempre arruma um jeitinho de encaixar 

um projeto para renovar à cultura de um jeito que a gente nunca esqueça tipo a 

cultura pernambucana. Ela sempre trás folclore, São João, carnaval. Ela gosta muito 

e nós também (Grupo de estudantes). 

 

 Além das práticas inovadoras já mencionadas para o desempenho dos estudantes em 

avaliações externas, são implementadas inovações incrementais nos processos direcionados às 

avaliações, em que são adicionados novos procedimentos, entre elas, um cronograma de ações 

antecessoras ao ENEM e avaliações afins, e um período coletivo de escuta dos estudantes e 

posterior debate, que gera, de acordo com os relatos, mais confiança e interação entre 

estudantes e educadores. Registra-se o favorecimento da pedagogia da presença (COSTA, 

2010), que promove a efetivação de um vínculo positivo e um sentimento de pertencimento 

que atuam como equilibradores das emoções no período avaliativo. 

 O alcance de resultados positivos da escola, o aperfeiçoamento de processos 

avaliativos periódicos, em que toda semana se aplicam simulados com os estudantes, e o 

direcionamento de atividades impulsionadoras para a prática de dedicação ao estudo, 

contribuem de forma relevante para o processo inovativo, acrescentado técnicas e 

competências que indicam inovação incremental (VARGAS, et al, 2013). Essas ações 

voltadas para o êxito nos resultados escolares apresentam processos inovativos, como pode 

ser visto no relato a seguir: 

 

Sabemos que na LDB tem três aspectos que são fundamentais no ensino médio: a 

cidadania; o mercado de trabalho e o prosseguimento dos estudos. Então a gente 

trabalha a questão da cidadania permeando todas as disciplinas. A questão do 

mercado de trabalho, eu acho que a escola tem uma ênfase maior que é o vestibular. 

Da preparação pré-vestibular para essas avaliações externas, a gente percebe que a 

escola dá essa ênfase sem deixar de lado os outros aspectos. Fazendo assim, desde o 

início o aluno começa “respirando” ENEM, vestibulares. Quanto às avaliações, a 

gente tem o trabalho das atividades, que é a avaliação processual, mas a gente 

também faz as provas bloco. Como é que funciona? Toda segunda-feira eles têm 

quatro aulas de estudo supervisionado, e nessas aulas a gente tem um calendário 

prévio em que têm duas disciplinas, sempre de áreas diferentes, por exemplo, 

português e geografia, matemática e filosofia. Então toda semana eles têm 

avaliações e nessa segunda-feira à tarde, às vezes sofre alguma alteração, mas o 

comum é isso. Essas avaliações envolvem questões de múltipla escolha, questões de 

vestibular, de ENEM, e ainda de concursos públicos, que poderão fazer. Com isso já 

vão se adaptando. Aprendem a desenvolver o raciocínio lógico, então desde o 

primeiro ano eles já são treinados a isso. Também fazemos aulões que dão mais 

ênfase ao terceiro ano (Gestora) 
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Esse modelo nos impulsiona a estudar, porque assim a gente já passa de manhã e a 

tarde aqui, só que a noite ainda tem o que fazer. A gente tem que estudar mais, 

inclusive nos feriados e finais de semana. Se a gente sonha alto, a gente pode 

conquistar, não apenas por querer, mas por sermos impulsionados (Grupo de 

estudantes). 

 

 Essas práticas são complementadas com “aulões” de diferentes disciplinas, processos 

de monitoria de estudantes e a efetivação do cumprimento das aulas, como declarado nos 

próximos depoimentos. Vê-se que esses processos buscam responder às demandas educativo- 

sociais, que são fomentadas pelas políticas públicas educacionais, que, através de incentivos e 

dos programas, direcionam a busca por melhores desempenhos escolares. 

Quanto ao estudo da matemática, o que ajuda muito são  os exercícios. Mesmo que a 

gente não goste muito, é o que facilita o aprendizado, porque a gente está sempre 

praticando. O povo diz que é praticando que se aprende. A gente sempre está 

fazendo tarefa, e quando não sabe a gente pergunta a outro aluno da sala. Nós 

fizemos um quadro na sala para os alunos colocarem as dúvidas. Quem fez a questão 

vai lá, coloca o nome e ajuda o colega. Quando ninguém da sala sabe resolver, aí 

sim, o professor vai e responde (Estudante). 

A gente tinha essa preocupação: como vai ser esse primeiro resultado? A gente 

estava aflito e trabalhando como loucos para dar resultado, para atingir metas,  

porque queríamos construir. Nós sabíamos que dependia disso, o sucesso ou o 

fracasso, mas graças a Deus nós conseguimos uma meta de aproximadamente 

oitenta por cento de aprovação no vestibular. E nos anos seguintes, no ENEM, nós 

tivemos excelentes resultados em Matemática e nas demais áreas, e assim 

começamos a crescer. Graças a Deus fomos crescendo e hoje eu acredito que está 

consolidado, porque desde a formatura do primeiro terceiro ano, isso em 2011, nós 

temos mantido assim, praticamente, um mesmo percentual de aprovação (Grupo de 

professores). 

[...] antes a gente tinha mais dificuldade para ter o espaço... Liberar o salão 

paroquial. A gente levava para uma quadra que tinha perto da escola, e outros 

professores colocavam em média cem meninos numa sala de aula com cadeiras 

azuis. A gente tinha muito mais dificuldade. Hoje temos uma quadra na escola, 

temos um auditório que a gente pode fazer com mais tranquilidade. Uma vez um 

professor chegou e disse assim: “O que a gente vai fazer com aqueles meninos que 

não têm pretensão em vestibular?” Aí eu disse: Todos participam. Se ele fizer a 

opção de não fazer vestibular, tudo bem, mas, com certeza, respirando esse clima ele 

vai sentir o desejo. Então é isso que acontece com os alunos. Eles já entram fazendo. 

Eles fazem além de ENEM e vestibular, todavia, mais em função do ENEM. A 

gente também participa de outras avaliações externas (Gestora). 

Levando em consideração que isso foi apontado em cinco anos de escola, enquanto 

tem escola que já vai fazer um bom tempo, não querendo comparar, mas é que, 

realmente, aqui o ensino é muito bom (Estudante). 

 

 Ainda voltada para o atendimento das demandas por resultados e de interesse dos 

educandos, a escola realiza pequenas alterações no currículo, para adaptar suas propostas à 

realidade do contexto em que se insere, agregando novos conteúdos e substituindo outros, 

portanto, fazendo incrementos. Também colabora com novas alternativas educativas para o 

alcance de sua missão, de maneira a contribuir com as visões de Fullan e Hagreaves (2000) e 

Drumont (2011) sobre as perspectivas de práticas de alterações curriculares e inovativas, e 
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com Pacheco (1996), com o propósito de criar novos meios de organizar e implementar 

currículos.  

Como atividades complementares que visam nivelar a aprendizagem para a 

modalidade de ensino, a escola desenvolve projetos de melhorias para a aprendizagem, como 

os projetos de superação e de tabuada, que favorecem novas práticas. Os trechos seguintes 

mencionam as alterações curriculares e os miniprojetos implantados pela escola: 

 

[...] tem alguns documentos que subsidiam nosso currículo, mas uma coisa que fica 

muito clara para gente é que o currículo não pode ser uma grade. Ele não pode ser 

engessado. Vai depender muito da necessidade dos alunos e da escola, e, se precisar 

fazer alteração, a gente faz  na caminhada. Vemos se o aluno tem foco para o ENEM 

ou para determinado vestibular seriado. Aqui, vários alunos fazem vestibular na 

Paraíba. Identificamos quem são eles e procuramos incluir na matriz curricular, por 

exemplo, geografia e história da Paraíba, que não temos aqui. Nossa escola cria uma 

oportunidade para que eles estudem aqui mesmo a geografia da Paraíba, a história da 

Paraíba. Com isso eles têm clareza da flexibilidade com relação a acréscimo, a 

diminuição, a modificação de sequências. O professor de educação física verificou 

que a sequência não era viável nos conteúdos, então vai e rever a sequência. 

Fazemos essas modificações há anos. Com isso a certeza que a gente tem é da 

necessidade de flexibilidade, não com espontaneidade, nem de qualquer jeito, mas 

de acordo com a necessidade (Gestora). 

Já recorremos a métodos bem tradicionais, tipo a tabuada, que pode parecer bem 

antiquado, mas, no primeiro ano, a gente pede para o menino estudar a tabuada e a 

gente faz o mutirão da tabuada. Cada educador da escola senta com uma quantidade 

de meninos do primeiro ano para tomar a tabuada e assim, lógico, que é mostrado ao 

educando a questão da divisão multiplicativa, mas que ele também aprimore. É 

importante até porque, se na hora que ele estiver fazendo o ENEM, na hora que ele 

estiver no caixa de supermercado, se ele estiver contando nos dedos isso vai gerar 

muito tempo, então isso vai ajudá-lo. Com o uso da tabuada, como fazemos aqui, eu 

acho que o tradicional e a inovação se comunicam muito bem, sem preconceitos 

(Gestora). 

 

 Nos relatos anteriores, a observação direta e as interpretações deixaram claro que, na 

organização escolar, a gestão escolar apresenta posturas gerenciais de liderança, de espírito de 

equipe e de compartilhamento de responsabilidades. No depoimento da gestora, encontram-se 

elementos preponderantes para estimular a criatividade e inovar, principalmente quando se 

utilizam expressões de comprometimento, de força de vontade, de necessidade de valorizar os 

profissionais. Na organização escolar, essas expressões não se resumem a palavras “bonitas”, 

mas à prática, de forma a tornar a escola uma real referência, sem sermos ingênuos de não 

perceber que há muito a aperfeiçoar, conforme se observa nesta fala: 

[...] assim eu acredito que o humano faz a diferença, e eu não acredito que são os 

mais capazes que dão os melhores resultados. Capazes tecnicamente são os mais 

comprometidos, os mais dedicados e a educação precisa de gente que goste de 

educação, que goste de gente. O que falta na educação é valorização, é investimento, 

é ser prioridade nesse país, em cada Estado desse país. Mas nós não entramos 

enganados nessa profissão. Muitas das dificuldades, talvez, a gente não contasse 

com elas, mas nós sabemos que tem, e você só tem duas opções: cruzar os braços ou 

arregaçar as mangas, e a gente nessa escola resolveu arregaçar as mangas e fazer 

acontecer. Independentemente das dificuldades, agora eu acredito que essas 
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características têm cada lugar. Em cada escola que tenha educador comprometido, 

tem isso. Eu acredito que um diferencial é a gente procurar trabalhar como 

orquestra. Cada um se sentir responsável. Quando alguém dizia assim a mim - eu 

não sei se a gente consegue não, ai eu dizia, existe duvidas? Eu não tenho. A gente 

consegue, porque a gente se determinou a isso. Então outra vez alguém disse assim - 

se essa escola... Nós estávamos ainda um ano em funcionamento. Nós não tínhamos 

esses resultados, mas a gente já tinha um fazer diferente e já tínhamos conquistado o 

respeito da comunidade, então o objetivo não era o que a gente trabalhou com o 

objetivo de ser primeiro lugar ou de atingir cinco vezes as metas ou de se destacar 

no Estado. A gente trabalha para fazer a diferença, para fazer a diferença na vida do 

menino. O nosso compromisso primeiro é com o jovem que entra aqui e com os pais 

dele (Gestora) 

 

 O diferencial da escola mencionado pela gestora é de que “a gente trabalha para fazer 

a diferença, para fazer a diferença na vida do menino. O nosso compromisso primeiro é com o 

jovem que entra aqui e com os pais dele”. Essa essência é, de certa maneira, impulsionada 

pelas formações de implantação e pelo acompanhamento das escolas de referência do estado 

de PE, com a proposta de uma educação interdimensional baseada nos pressupostos de Costa 

(2010), que fomentam visões de compromisso social. Isso pode ser confirmado no relato 

abaixo: 

 
Eu passei por sete escolas. Essa é a oitava. Então eu vivi várias experiências em 

escola particular e escola pública daquelas que não tem nada, nem banco para sentar. 

Os alunos sentavam no chão. Não tinha cadeira para todo mundo, então, aqui eu me 

senti valorizado, respeitado pelos meus colegas e pelos meus alunos. Eu acho que os 

alunos foram fantásticos. O respeito que tenho pelos alunos, a admiração dos alunos, 

não é cem por cento, mas a gente sabe que a maioria olha para você e respeita você. 

Isso é demais. Eu não vi em nenhuma escola, e assim aprendi a trabalhar no grupo. 

A equipe é boa demais e a gente vai aprendendo um com o outro, e a confiança que 

eu tenho no trabalho, na escola onde até meus filhos estudam. Meu filho hoje está na 

UFCG, mas estudou aqui (Professor). 

 

 Na perspectiva de que as organizações bem sucedidas são formadas pela interação de 

vários processos e elementos que possibilitam o reconhecimento da capacidade de inovação e 

da sobrevivência da organização (FIGLIOLI, 2013), percebe-se que, nesse processo, a 

organização escolar recebe uma forte influência das diretrizes do programa integral, como 

força externa nas inovações em serviços, produzindo a disseminação das propostas da 

educação interdimensional, o que pode ser observado no trecho transcrito a seguir: 

Com a implantação da escola integral, tendo como DNA a questão da educação 

interdimensional, esse olhar para o estudante, como um todo, impulsiona a crescer e 

faz com que todos os educadores se unam para dar conta dessa tarefa singular de 

formar os jovens empreendedores, protagonistas e que tem sonhos. Antes eu não via 

os meninos sonharem, buscar a realização desse sonho e hoje pudemos ver mais 

nitidamente aqui. A gente tem observado isso, que o filho do agricultor, do cortador 

de cana, ele pode sonhar tanto quanto o filho do doutor ou o filho do prefeito. Ele 

pode sonhar e vai ter oportunidade de ter pessoas que ajudem na realização desse 

sonho. Antes não era dada essa possibilidade (Gestora). 
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 Nesse processo, a valorização de cada membro escolar é evidenciada como crucial 

para a qualificação do trabalho escolar. Sobre esse aspecto, Tidd, Bessant e Pavitt (2008, 

p.485) asseveram que “todo ser humano nasce com a capacidade de encontrar e resolver 

problemas complexos, e quando tal comportamento criativo pode ser aproveitado entre um 

grupo de pessoas com diferentes perspectivas, coisas extraordinárias podem ser alcançadas”, o 

que ampliar ações inovadoras, conforme os trechos a seguir: 

 

[...] devemos mostrar a importância de cada um. Que todos têm um papel 

fundamental e que ninguém tem menos valor e que a ausência de um trabalho 

comprometido de um educador pode comprometer toda escola, toda instituição. Eu 

acho que o primeiro passo foi cada um assumir e dar o seu melhor. Cada um 

sentindo que seu papel é importantíssimo, como se a escola dependesse de cada um 

individualmente, e é fato isso. Eu digo, sempre, um exemplo que eu uso comumente: 

a gente precisa funcionar como orquestra, se um instrumento desafinar vai ser 

comprometido a apresentação, a melodia vai ser comprometida então é isso. Eu 

sempre repito que a gente precisa caminhar de mãos dadas (gestora). 

O segredo de uma equipe é a valorização de cada ser como indivíduo único, como 

ser único, como um indivíduo. Cada um tem suas potencialidades e limitações, então 

a gente reconhece isso, percebe, se reúne quanto equipe gestora para analisar 

algumas questões, até para reconhecer e otimizar essas potencialidades e também 

ajudar o outro nas suas limitações. Há pessoas que tem limitação tecnológica, outras 

tem limitação humana, relacional, e a gente, às vezes precisa chegar perto para 

ajudá-los. Assim eu acredito que qualquer equipe que se preze tem que enxergar ter 

esse olhar de valorizar as potencialidades, as habilidades individuais, que, somando, 

vai ser muito importante para o funcionamento da escola, sem hierarquizar as 

pessoas, mas colocando que cada um tem o seu valor. Eu achei interessante quando 

no ano passado chegou um novo funcionário da limpeza, outro funcionário disse 

assim: Olhe, aqui você vai ver. Aqui a gente é tratada como gente. Aqui a gente tem 

o mesmo valor que qualquer professor daqui. Aqui é muito bom de trabalhar, gosto 

demais de trabalhar nesse lugar. Então é assim essa questão de valorizar. Por que 

tem que ser tratado diferente? E por que é que eu não tenho que ser tratado como 

gente? Porque o mundo hierarquiza as funções e a gente dá esse devido valor a cada 

pessoa. Eu acho que é uma marca dessa escola. A valorização. Para que cada um se 

sinta parte e se sinta importante na realização das atividades (Gestora). 

 

 Como foi apresentado nos trechos anteriores, a gestão escolar disponibiliza-se a 

aproveitar as habilidades e as potencialidades dos membros escolares, agregando valor às 

relações de convivência e às ações da equipe. Nesse contexto, evidenciam-se inovações e 

melhorias no gerenciamento escolar, de forma a buscar a satisfação no ambiente de trabalho. 

Além desses fatores, está implícito nas conversas e na observação um diferencial positivo da 

dimensão da espiritualidade da equipe escolar. 

 Outro aspecto positivo detectado nas análises é o sentimento de pertencimento escolar 

que os membros da organização transmitem em suas falas, como também nas expressões de 

satisfação atreladas às conquistas das metas e dos resultados. Esses sentimentos são 

identificados nos depoimentos seguintes e são detectados posteriormente nas dimensões da 
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aprendizagem organizacional e na capacidade de absorção como contribuintes dos processos 

inovativos que, conforme Coelho (2012), são as chaves para a inovação. 

 

[...] esse grupo decidiu arregaçar as mangas. Eu sempre faço com que eles se 

comprometam a cada dia. Eu pergunto, chega final de ano, chega fim de semestre e 

eu digo - minha gente, olhe, se a gente está aqui é porque a gente resolveu dar o 

nosso melhor independentemente das circunstancias, então quem fica é porque fica 

querendo dar o melhor. Então vamos. Vale a pena. Quando a gente vê menino ai de 

zona rural, que tem uma situação bem delicada financeira e culturalmente, a gente vê 

ai meninos fazendo Direito, Engenharia, menino fazendo Licenciatura, porque disse, 

eu quero ser professor e alguém por ai dizer você pode fazer engenharia química, 

não, eu quero ser professor de química então isso é muito bom. É gratificante ver no 

mesmo espaço a menina de um cortador de cana. O irmão já está na Universidade e 

ela está a caminho. O pai dela chegou aqui para conversar com a gente, e eu disse 

que tinha muito orgulho dele fazer parte da nossa comunidade. Então assim a gente 

se encontra. Os meninos ousando, fazendo cursos que antes eram privilegio apenas 

dos mais favorecidos, e hoje a gente tem meninos indo cursar medicina, engenharia 

e qualquer curso que ele queira, desde que seja para realizar o projeto de vida dele 

(Gestora). 

Eu acredito que o diferencial é o sentimento de pertencimento que essa escola tem. 

Acho que eles têm orgulho de pertencer, e isso é algo que a gente também procura 

alimentar. A princípio surgiu mais naturalmente, mas depois a gente viu que era 

muito importante investir nesse seguimento, então eles têm esse sentimento. Eles 

têm orgulho de pertencer a essa escola, não pelos índices da escola, porque os 

índices só vieram aparecer mais especificamente depois de 2011 com a conclusão da 

primeira turma, que nós iniciamos em 2009. Desde os primeiros momentos eles já 

sentiam esse sentimento de pertencimento, porque os educadores tinham orgulho de 

pertencer, então a gente fazia diferente, a gente vivenciava algumas coisas 

diferentes. Se for reunião de pais não vai usar só o momento informativo. Vamos 

trazer técnica para descobrir com esses pais, vamos escutá-los melhor (Gestora). 

 

 Há uma série de inovações de melhorias e incrementos, como mencionado antes, em 

diferentes espaços de atuação escolar, visto que ocorrem alterações, melhoramentos, 

substituições e adicionamentos de práticas nos processos organizacionais, com incrementos 

nos serviços prestados. Constatam-se, também, inovações de recombinação e inovações 

incrementais, em que são gerados novos projetos e novas formas de realizar práticas 

pedagógicas, cuja maioria tem a coprodução dos estudantes e uma construção interativa das 

inovações escolares.  

Para elucidar as inovações empreendidas pela Escola Professora Benedita Guerra, 

apresenta-se, na figura 11, a distinção das principais inovações, suas classificações e os 

processos que favorecem as ações e os resultados alcançados. 

 

 

 

 

 



120 

 

       Figura 11 - Principais inovações empreendidas pela Escola Benedita Guerra 

 

 
 

       Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 Na figura 11, acima apresentada, há um conjunto de diferentes inovações 

empreendidas pela organização que buscam, de forma orquestrada e diversificada, atender às 

demandas educativas e sociais em que a organização escolar se insere, de forma a qualificar a 

escola pública para o ensino médio, viabilizando positivamente as ações gerenciais 

pedagógicas, de forma sistêmica, nas esferas educativas e sociais vigentes. 

 De acordo com Fullan e Hargeaves (2000), Vargas e Zawislak (2006), Tidd, Bressant 

e Pavitt (2008), Gadotti (2009) e Vargas et al (2013), as inovações, com suas alterações e 
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melhorias, agregam valor ao desempenho organizacional, contribuem com as inovações 

educacionais e conferem à organização escolar indicadores que correspondem à ocorrência 

dos excelentes resultados e do seu destaque no cenário estadual de primeira colocada no 

IDEPE do estado de PE em 2013, entre todas as 300 escolas integrais do referido Estado, 

desvendando a constante busca pela qualificação dos serviços prestados à sociedade, que 

geram um círculo virtuoso de novas conquistas. 

 Na próxima dimensão, será feita uma abordagem sobre a aprendizagem organizacional 

e suas contribuições para a ampliação dos processos inovadores empreendidos na Escola 

Professora Benedita de Morais Guerra. 

 

4.1.3.2 Aprendizagem organizacional 

 

 Devido ao ritmo exponencial de mudanças no contexto social no qual a sociedade, e 

em particular, as organizações escolares estão inseridas, é imprescindível disseminar e 

ampliar os processos de aprendizagem, como construtores de competências inovativas para a 

sobrevivência humana e social. 

 Nesse cenário, são diversificados os desafios e as oportunidades relativos ao 

desenvolvimento dos sujeitos. E nesse processo de busca de alternativas, a Escola Profª 

Benedita Guerra apresenta princípios e processos da prática da aprendizagem organizacional 

que ampliam as perspectivas de inovações e que são contempladas, por exemplo, com uma 

significativa presença de compartilhamento de experiências que geram o aproveitamento e a 

produção de novos conhecimentos através dos processos e da presença dos diferentes níveis 

de aprendizagem.  

 Essas práticas individuais e coletivas influenciam diretamente as dimensões da 

integralidade dos indivíduos e a melhoria dos processos organizacionais, porquanto “a 

melhoria contínua requer um compromisso com a aprendizagem” (GARVIN, 2009, p. 580). A 

gestão escolar e os professores atuam no compartilhamento de ideias e na prática do diálogo e 

mostram a importância da participação de cada um no crescimento qualitativo da escola e no 

alcance de suas metas, de forma a promover o envolvimento em diferentes práticas que se 

relacionam com a aprendizagem organizacional e o favorecimento da criação de novas 

abordagens educativas. Estas falas confirmam essa assertiva: 

 

[...] a gente tem os líderes de turma. Eu acredito que não é muito formal. Eu digo 

que é muito informal se ouvir isso, de, a gente sentar e comer juntos e escutar eles. 

Depois chamar, vem cá por que está acontecendo isso... O que a gente pode fazer?, 

aquela turma está precisando melhorar? Então eu digo que assim é muito mais 
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informal do que formal. Acho até que é algo que a gente precisa avançar mais. É um 

plano meu reunir mensalmente os líderes de turma, mas eu acabo não fazendo isso 

por conta do tempo. Mas a gente está sempre em contato com eles ou eles nos param 

no corredor (Gestora). 

Eu acho que é quando o professor tenta ligar o lugar com o conteúdo e tentar com 

que você saia da sala de aula aprendendo de uma forma melhor (Estudante). 

 

 Observa-se que os processos de aprendizagem não são fomentados apenas nos 

membros da equipe escolar, pois contemplam, especialmente, os estudantes, nas perspectivas 

de promoção do diálogo, do compartilhamento de ideias, atitudes, em que a aprendizagem vai 

do nível individual para o organizacional e amplia o processo de propagação de 

conhecimentos implícitos e explícitos, que, de forma holística, favorece os processos de 

cidadania e formação humana, o que pode ser observado nos depoimentos exibidos: 

 
[...] a gente está o tempo todo mostrando isso desde o primeiro momento que ele põe 

os pés na escola. Que ele deve ser sujeito da sua aprendizagem, que ele não deve 

estar na arquibancada. Que ele deve estar no palco. Que ele deve assumir seus 

sonhos, identificar. Não deve ser marionete, então, assim, o primeiro passo é isso, e 

já valoriza pelo fato de querer e ele já demonstra que é protagonista, que é ousado 

pelo fato de escolher uma escola em tempo integral (Gestora). 

[...] a gente está muito longe do ideal, mas avançamos muito, porque o próprio 

educador sente essa responsabilidade. Ele sente que precisa fazer diferente, então eu 

acredito que como é avaliado mais português e matemática é dada uma ênfase maior 

a essas duas disciplinas. Eu vejo também as áreas de ciências da natureza de forma 

geral, e tendo essas oportunidades, o educador criativo e pesquisador, ele pode não 

ter o melhor laboratório, ele pode não ter as melhores condições, mas ele vai fazer 

diferente. Hoje o profissional tem fontes inesgotáveis via internet para buscar 

alternativas diferenciadas, então eu acredito que essas duas áreas, muito embora a 

gente trabalha percebendo que o conhecimento ele não deve ser fragmentado, todas 

as disciplinas buscam essa inovação embora eu perceba que a ênfase maior é nas 

disciplinas de química, física, matemática e língua portuguesa (Gestora). 

[...] ouvi-los, e isso é algo que a gente sente. Está sempre precisando crescer nessa 

situação. Então eles participam, eles questionam. Outro dia eles disseram que não 

tiveram muito tempo para se preparar para o simulado e que poderia ser em outra 

data e a gente estava achando difícil porque estava com o calendário bem 

apertadinho, mas, paramos, analisamos e percebemos que a proposta deles era a 

melhor, a final, tudo é voltado para que o jovem cresça, para a formação dele. Então 

a pessoa que tem que ser mais ouvida na escola é o estudante, porém eu digo que 

isso é um muito informal. Como uma família que nem sempre para fazer uma 

reunião, mas que está sempre conversando, ouvindo, falando, discordando. Tem 

horas que a gente discorda. Eu digo sempre aos alunos e aos educadores que a gente 

precisa entender o que é consenso e bom senso. Que nem sempre é o que eu quero. 

Nem sempre é o que o outro quer, mas é o que é melhor para a escola, o que é 

melhor para o jovem que está aqui (Gestora). 

 

 Encontra-se no interior da organização escolar e na atuação da gestão um enfoque 

maior na dimensão pedagógica, num processo gerencial, que traduz princípios oriundos de 

organizações aprendentes, que, conforme Burgelman (2012) direcionam a reflexões 

periódicas a respeito de práticas passadas e de aprendizagem através de seus erros, visando a 

aprendizagens significativas em seus diferentes e interligados níveis. 
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Realizam-se, conforme depoimentos posteriores, as etapas cognitiva, comportamental 

e de melhoria de desempenho, que Burgelman (2012) aponta como princípios que 

caracterizam a presença da aprendizagem organizacional e, consequentemente, a ampliação 

de oportunidades para empreender e aperfeiçoar as inovações da escola. Essas considerações 

são apresentadas nestes relatos:  

 

Eu acredito que o foco maior da gente é o pedagógico. Até coloco com muita 

tranquilidade que eu não sou uma gestora muito administrativa. Eu sou mais uma 

gestora pedagógica. Meu foco é o pedagógico, e embora eu saiba que as outras 

dimensões como a financeira, por exemplo, ela tem de estar a serviço, a gente tem 

esse olhar. A gente sempre vai usar o financeiro a serviço do pedagógico e 

priorizando o pedagógico, então, assim, a gente sempre tem visto isso que o 

pedagógico tem avançado, entretanto volto a dizer com tranquilidade que, nós aqui 

não somos uma ilha paradisíaca que tudo funciona as mil maravilhas não. Temos 

falhas na tentativa de acertar. A gente erra muito. Volta, avalia. A gente tem essa 

característica de avaliar sempre a trajetória. É uma característica que também nos 

ajudou. A gente fica avaliando a trajetória para redirecionar e tem horas que a gente 

diz, pra onde nós vamos? Que caminho vamos seguir?, Porque cada etapa 

vivenciada é uma etapa diferente que requer estratégias diferentes, então eu digo 

sempre em que a gente tem avançado ou investido, mais para avançar é o 

pedagógico, sabendo que as outras dimensões elas devem estar todas interligadas. 

Um diferencial dessa escola é que a base dela, desde o início, a gente tinha a clareza 

de que deveria ser uma escola atrativa, criativa e prazerosa. Então a gente não pode 

ficar vivenciando só projetos se o menino vai querer passar no concurso público, vai 

querer passar no vestibular. A gente faz o projeto que tenha um significado, seja 

atrativo, seja criativo e prazeroso que favoreça a preparação desse menino para que 

ele tenha uma bandeira de luta para se inserir socialmente. Não adianta ser uma 

escola legal, mas esse menino não sai preparado. "Que legal, que divertido". Tem 

que ser divertido, mas tem que ser eficaz e a gente tem medo em educação de falar 

em escola eficaz, de escola que dá resultados, de escola que se preocupa não só com 

fazer bem, mas que o menino saia preparado (Gestora). 

Uma vez um amigo meu fez um projeto de inglês, bem legal, com assuntos que 

envolvia todas as turmas, aí a gente passa para todas as turmas assistirem juntas na 

quadra de esportes, por ser do mesmo interesse (Professor). 

 

Segundo Silva (2009, p.140), “no contexto da ação gerencial, existe uma série de 

atividades que favorecem a aprendizagem, tais como os relacionamentos com pares, 

superiores e subordinados...”. Entre as ações gerenciais da escola em foco, encontra-se a ação 

da automotivação da gestão e de sua equipe, conforme se pode observar no trecho a seguir, 

como fator relevante para as trocas necessárias aos níveis de aprendizagem e constituindo 

uma contribuição inovativa para os processos de aprendizagem organizacional, como é 

salientado nesta fala: 

[...] a gente, enquanto gestão promove essa injeção de ânimo, pois a caminhada é 

árdua, mas que vale a pena, e que a gente precisa se fortalecer, se energizar. Por isso 

a gente, em vários momentos da trajetória, se reúne para se energizar, digamos 

assim, e isso não como falácias de autoajuda, mas assim, de mostrar que todos nós 

somos responsáveis pela nossa própria motivação, e que a motivação da gente não 

deve estar dependente de fatores externos. Quanto maior a dificuldade para que a 

gente cresça, mais resistência. E tem uma palavrinha que é um diferencial para nós, 
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que é, resiliência. A gente tem aprendido isso na prática. Crescer nas dificuldades, 

sejam estruturais, sejam relacionais, pedagógicas e de qualquer ordem. Eu acho que 

uma boa ação é essa, de reunir o grupo e dizer assim: Pare aí. Vamos afinar os 

instrumentos. Vamos tocar a mesma melodia. Vamos elencar o repertório. Qual o 

repertório que a gente vai tocar. O que é e o que não é importante. O que a gente 

precisa jogar fora. O que a gente precisa adquirir. Isso na questão pedagógica e na 

questão relacional. Eu digo que essa escola tem uma preocupação muito 

significativa no que diz respeito às relações. Quando você gosta daquele lugar, 

daquele espaço, você dá o melhor. Quando você gosta das pessoas que você trabalha 

você também produz melhor e a gente se preocupa com o fazer, mas também se 

preocupa com as pessoas, e não só com o trabalho das pessoas. Se o professor está 

passando por algum momento pessoal delicado a gente chega junto para dar 

assistência e a gente criou esse vínculo (Gestora). 

[...] todo mundo faz um pouco que termina dando esse resultado, por isso, além de 

ser integral tem mais tempo assim com o aluno. Eu acho que, também, no 

compromisso de todos, a união do grupo faz a diferença (Grupo de professores). 

 

 Dentre as reflexões observadas, é perceptível uma preocupação com a utilização do 

fator tempo, pois, mesmo sendo garantido um tempo maior de contato entre os membros da 

organização, a carga horária dos educadores é sobrecarregada de aulas ministradas em sala, o 

que, segundo os profissionais, tem prejudicado o atendimento aos estudantes, às visões 

interdimensionais que são propostas, como pode ser percebido nos relatos a seguir: 

 
Eu estava conversando com Laudicéa, que eu estou sentindo falta de dar mais 

atenção aos alunos. Eu estou dizendo isso porque o pessoal dizia assim "ah é o 

psicólogo". Têm muitos alunos e colegas que vêm a mim para conversar. Escuto, 

oriento, aconselho... Enfim. E eu não estou conseguindo mais fazer isso, porque esse 

é o tempo livre. Às vezes a minha resposta é bem superficial, e eu estou achando que 

isso está distanciando e eu não queria isso, porque eu sei que isso também é 

importante, mas nós estamos nesse processo (Professor). 

[...] No início a gente conseguia ter tempo para se reunir por área. Hoje a gente não 

consegue mais. A gente não tem mais tempo, até porque nós damos aula além do 

que deveria dar. Por exemplo: são vinte e oito horas/aulas e a gente dá trinta, trinta e 

duas (Professor). 

 

 No aspecto relativo à formação da força de trabalho da escola, há um quadro funcional 

bastante promissor com seus profissionais de educação, com formação acadêmica em 

graduações e pós-graduações específicas, por área de atuação, o que favorece o 

desencadeamento dos níveis de aprendizagem e favorece a internalização desses 

conhecimentos.   

 Nas relações organizacionais, constata-se uma visão integradora e acolhedora de 

opiniões dos diferentes segmentos da organização, o que demonstra um crescente 

compartilhamento de experiências. Esse processo é implementado por um diferencial na 

equipe escolar, que é o incentivo aos funcionários para que busquem formação acadêmica e 

contribuam com os processos escolares, como, por exemplo, a participação do vigilante 

(estudante de Engenharia Química) no apoio às atividades do laboratório de química, o que 
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indica uma predisposição e uma realização do trabalho em equipe, fatores primordiais para os 

processos de aprendizagem e de inovação. Sobre esse aspecto, vejam-se estes depoimentos: 

 

 Eu vejo que, até tem horas que é espontâneo dos alunos. Como o colega falou aqui, 

tem aluno do segundo ano que pede ajuda aos alunos do terceiro. Quando a gente 

chega lá no laboratório, na hora do almoço, está lá a turma estudando. Está o aluno 

do terceiro ano que tem mais experiência dando uma aula para os meninos do 

segundo. Eles fazem muito isso. Às vezes eles criam aqui essa identidade para 

estudar (Grupo de professores). 

Eu acho que aqui a gente constrói caráter, cidadania. Aqui se aprende a respeitar e 

não é da boca para fora. Há momentos que realmente a gente aprende essas coisas, 

entendeu? Aqui têm diversidades religiosas. A gente aprende o que é importante. 

Mas, sabemos que mais importante que ter uma profissão é ser um cidadão. A gente 

aqui é impulsionado a isso, a seguir o caminho certo (grupo de estudantes). 

Eu vejo que a própria escola já incentiva as pessoas se verem entrando na 

universidade. Por exemplo, temos aqui Leonardo, que é o nosso vigilante, está 

fazendo Engenharia, e auxilia voluntariamente o professor nas aulas de química. 

Sueli, que é da limpeza, está fazendo Pedagogia, Luciana estuda Letras. Dessa forma 

eu vejo que o próprio ambiente favorece [...] o ambiente também de liderança, na 

questão da gestão (Professor). 

Há alunos que têm mais facilidade para falar. Ao ser observado isso o professor 

chama esse aluno para o Café Filosófico. Não é nem porque é melhor, é porque tem 

mais facilidade para aquilo. Valdízia, mesmo, é muito boa nas exatas. Ela sempre 

passa nas olimpíadas. Aí os professores também ajudam, apoiam, mas não é só isso. 

Tem gente que gosta de dançar aqui na escola. Aí tem projetos de dança, tem 

quadrilha. Tem gente que gosta de teatro e com isso é chamada a atuar nas peças que 

Rogério faz. É sempre assim (Estudante). 

 

 Esses processos de compartilhamento das aprendizagens focam a “competência, por 

meio da qual unem esforços, trabalham em conjunto, visando aprender novos conhecimentos, 

e habilidades, descobrindo formas inéditas de pensar a vida organizacional” (SILVA, 2009 p. 

98), que acarreta a produção de novos conhecimentos e o aproveitamento dos preexistentes. 

Nesse sentido, observa-se que, criando e recriando os processos de aprendizagem, ocorrem 

contribuições significativas para as inovações empreendidas na escola. A respeito disso, 

vejam-se os seguintes depoimentos: 

[...] aqui todos participam. Têm oportunidade de opinar e é assim uma coisa mais 

que natural. A gente não discute só em assembleia, mas vão surgindo as discussões. 

Vários zeladores da escola opinam: por que a gente não faz assim? Por que a gente 

não resolve dessa forma? Então é assim. O pessoal da alimentação, o vigilante 

diurno da escola, e que estuda à noite, ele está fazendo Engenharia Elétrica. Chega e 

opina. O interessante é porque a escola acabou incentivando, não só os meninos 

estudarem mais, porém os próprios profissionais. Nós temos uma zeladora que está 

terminando Pedagogia e um vigilante que está fazendo Engenharia. Então todos aqui 

têm oportunidade de opinar e participar dessa discussão, questionar, chegar junto e 

ajudar, então isso é muito natural aqui na escola. Tem áreas que uns são mais 

falantes ou se posicionam mais, porém, às vezes aquele que é mais quietinho chega e 

questiona e dá uma ideia muito boa que ninguém pensou. A gente está indo por um 

caminho e um chega e diz que o melhor caminho não é esse. Devemos seguir por 

aqui, e todo mundo entende (Gestora). 

[...] na verdade, grande parte do que a gente faz a gente toma como base algo já 

existente, mesmo que fique totalmente diferente que as pessoas. “Caramba foi uma 

experiência exitosa, bacana, forma interessante de registrado, de ser refeito em 
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outros momentos”, mas, é com base na vivencia e experiência que nos dá condição 

de criar e de recriar ou pegar algo que já existe e tornar diferente, dar um diferencial 

a ele (Professor). 

A gente incentiva muito a didática cooperativa. Alguns alunos vêm para ajudar os 

colegas e eu acho que isso é interessante. Eu vi até acontecer mais que isso. Para ser 

sincera, a gente incentiva porque eles fazendo isso assimilam ainda melhor o 

conteúdo (Grupo de professores). 

 

 A cooperação no compartilhamento de ideias, de experiências na equipe, atua na 

passagem dos níveis de aprendizagem individual para o organizacional, em que o processo 

oriundo da equipe é um elo e, ao mesmo tempo, um fornecedor de apoio emocional para a 

aprendizagem individual, conforme preconiza Silva (2009). Esse trabalho em equipe agrega 

novos significados para a geração de ideias e para a inovação, o que é fomentado por um 

ambiente que dá abertura à prática do diálogo, do exercício da argumentação (SILVA, 2009; 

COSTA, 2010). A abertura para o desenvolvimento de novas posturas e novas práticas é 

desenvolvida, na maioria das vezes, com a participação em formações e cursos de 

aperfeiçoamento, em que o membro da organização transfere o conhecimento individualizado 

para a organização e valoriza o seu saber, pois “as ideias carregam um impacto máximo 

quando são amplamente compartilhadas em vez de mantidas em poucas mãos” (GARVIN, 

2010 p. 580). As falas abaixo sinalizam os processos mencionados: 

 

Olha só as nossas reuniões, agora tem o SISMÉDIO. Há uma preocupação da gestão 

quando a gente volta às aulas. Sempre tem dois dias de reunião. A gestão sempre 

teve a preocupação de preparar, de fazer uma pauta interessante que a gente, 

enquanto educador, tenha um estudo para que haja uma aplicabilidade. Por exemplo, 

a gente, no início do ano, estudou a "Pedagogia do Oprimido" de Paulo Freire. Com 

isso a gente reviu licenciatura, a gente revisitou isso, então, assim, sempre há uma 

preocupação de se fazer algo nesse sentido, mas, realmente, os momentos de estudo 

são poucos (Professor). 

Eu acho, David, que uma frase que a gente ouviu em uma das formações que é “a 

soma de pequenos nadas”. Nós não temos um grande projeto que sozinho, faça por 

si só, mas é a soma de “pequenos nadas” da minha aula, o compromisso, o 

planejamento somado a matemática e todo mundo com a mesma meta. A equipe tem 

a mesma meta, o mesmo objetivo, a mesma preocupação. A equipe senta, debate, 

arranca os cabelos, briga, conversa, enfim, para chegar num consenso. Então quando 

a gente está com algum problema se reúne, debate para cima e para baixo, conversa 

para aqui, conversa para lá, para resolver (Professor). 

 

 Vale salientar que o SISMÉDIO é um sistema integrado de monitoramento, execução, 

controle e inserção de dados que alimentam informações a respeito das ações e das estratégias 

do “Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Representa a articulação e a 

coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos estaduais e distrital, na 

formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio 

brasileiro” (BRASIL, 2015), e dentro do conjunto de ações, promove formações continuadas 
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para professores do Ensino Médio, em vários estados brasileiros, que vêm contribuindo com 

visões mais reflexivas sobre essa modalidade de ensino.  

A complexidade dos processos de gestão faz, naturalmente, o desencadeamento de 

oportunidades para produzir e compartilhar conhecimentos. E dentro dessa gama de processos 

de aprendizagem, o compartilhamento de responsabilidades e de saberes promove o 

envolvimento mais significativo dos membros da organização, o que, na escola em estudo, é 

identificado como subsídios do modelo de gestão, com disposições para o democrático, que 

não só aumenta o nível de envolvimento dos profissionais da escola, como também 

desenvolve ações de liderança compartilhada e de comprometimento com o progresso da 

instituição.  

 Assim, é possível perceber, no próximo relato, que a gestão escolar declara as práticas 

de compartilhamento de ações organizacionais, de forma a sinalizar a importância dos 

recursos humanos para a execução satisfatória das metas escolares, o que tem relação com as 

considerações de Silveira (2007, p.118 ), que afirma que a aprendizagem organizacional “será 

sempre mediatizada pela aprendizagem dos membros da organização, pois uma organização 

só pode aprender por intermédio das pessoas que dela fazem parte ou através dela atuam” o 

que reforça a importância da participação e do compartilhamento.  

Observa-se a participação ativa nestes trechos: 

Eu aprendi de uma forma muito intensa a questão da delegação planejada. Existe 

uma diferença entre delegar e transferir responsabilidade. Então a gente não 

transfere responsabilidade. A gente compartilha responsabilidade, e cada um aqui 

tem a clareza de que é muito importante. Todos que chegam aqui sabem que a gente 

funciona como um corpo, que os pelos do nariz podem não ter a mesma dimensão 

do cérebro, mas que são fundamentais para o funcionamento, então cada pessoa aqui 

sabe da sua importância e isso é algo que é constantemente desenvolvido para que 

ninguém esqueça que a gente não pode ficar limitado ao seu quadrado, pois em 

alguns momentos algumas pessoas, de alguma função, precisam exercer uma outra 

função. Nada impede de um zelador ouvir um telefone tocando, ir lá e atender. Em 

alguns momentos a gente não tinha segurança da gestora ir abrir e fechar a porta 

para um aluno, mesmo que a gente tivesse pouquíssimo tempo e às vezes 

comprometesse esse tempo. Por isso todos sabem que são responsáveis pela 

limpeza, mesmo nem todos sendo zeladores. Todos sabem que são líderes, mesmo 

ser exercer a função de gestor da escola, mas que todos são gestores pode não 

exercer a função de gestores, tem umas decisões que a gente não deve e nem pode 

transferir para ninguém, nem delegar para ninguém, mas a delegação foi algo muito 

tranquilo aqui, porque quando a gente chegou. Só tínhamos da gestão a própria 

gestora, então, tem professor que tem facilidade de fazer horário e a gente leva para 

casa o horário para fazer. Tem um outro que sabe mexer no som e se encarrega 

disso. Tem outro que tem um datashow em casa, e diz assim, eu trago para usar 

(Gestora). 

 

[...] Lizandra teve a experiência o ano passado de ser representante de turma e ela foi 

a líder da turma dela na gincana. Ela sabe que muitas vezes não podia impor o que 

ela queria. Ela precisava aceitar o que o grupo queria e a gente sabe que isso é 

liderança, é ter respeito e saber ser liderado também em determinados momentos 

(Estudante). 



128 

 

 A reflexão e a experiência aplicada ao processo de repensar as representações 

individuais e coletivas são imprescindíveis para o enriquecimento de situações de 

aprendizagem na perspectiva de Silva (2009). Nesse sentido, pode-se encontrar a presença 

dessas atividades de reflexões e mudanças comportamentais dos membros da organização 

escolar no transcorrer do texto. 

Vale ressaltar que, nos processos da aprendizagem organizacional, a promoção de 

reflexões acerca dos erros e das práticas inadequadas no cumprimento e no relacionamento 

oriundo de suas atividades é fundamental para o desenvolvimento da organização. E esse 

repensar é percebido como uma das qualificações da organização escolar em questão. As falas 

abaixo confirmam essa assertiva: 

 
[...] a gente precisa se desprender da autossuficiência e de achar que não falha. Nós 

somos humanos e estamos sujeitos a falhar, e, às vezes a ação nem é errada, mas não 

foi apropriada para aquele contexto. Quando isso acontece a gente precisa se 

desnudar dessa autoproteção de não reconhecer que erra. A gente precisa reconhecer 

que é possível errar. Só não erra quem não faz, por isso a gente está sempre 

avaliando, verificando se foi adequado, se não foi adequado. Da próxima vez como é 

que a gente vai fazer. Então a gente analisa, discute, reflete e procura encontrar 

caminhos que sejam mais viáveis que aquelas ações. Ou, também, que aquelas 

decisões não foram as mais adequadas, então a gente redireciona. Se preciso a gente 

conversa com os envolvidos. Se necessário se desculpa, porque não foi a decisão 

mais viável. Mas, como a gente está sempre tomando decisões coletivamente, então 

todo mundo assume a sua parcela. Isso aqui é muito comum, embora todo ser 

humano tenha mais facilidade de dizer eu acertei, e não eu errei, mas quando precisa 

a gente diz (Gestora). 

A equipe não é perfeita. Tem horas que a gente entra em desacordo. Sai com a cara 

amarrada, mas daqui uns dias se resolve, estão todos saem se abraçando (Grupo de 

professores). 

Eu acho que uma maneira de concertar os nossos erros, é que o professor, ele não 

chega na gente dizendo assim: você está errado nisso. Eles fazem com que a gente 

perceba que nós estamos errados. Eu acho que isso faz toda diferença para que a 

gente tente se concertar (Estudante). 
 
 Na organização escolar, a aprendizagem interorganizacional é apresentada como 

contribuinte para os outros níveis de aprendizagem, em que há troca de experiências com 

outras organizações escolares e universidades, com o intuito de subsidiar novas formas de 

trabalho e ações pedagógicas. Essa assertiva corrobora os apontamentos de Silva (2009) e 

Burgeman (2012), que fazem referências à importância das experiências e das práticas 

recomendadas de outras organizações para a ampliação das aprendizagens.  Isso favorece 

inovações entre as organizações. 

Todas as considerações efetivadas traduzem-se em processos interligados e 

interdependentes, que redirecionam variadas rotinas de trabalho e posturas profissionais. Os 
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níveis de aprendizagem formam um sistêmico processo de contribuições para a criação de 

novas inovações e a melhoria do desempenho organizacional.  

Para elucidar os níveis de aprendizagem e as principais contribuições para as 

inovações escolares, elaborou-se a figura 8, que ilustra os níveis de aprendizagem detectados 

na Escola Professora Benedita Guerra.  

 

Figura 12 – Níveis de aprendizagem e suas contribuições 

 
        

        Fonte: Elaboração própria, 2015. 
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escola, o que significa que a escola em questão realiza práticas de aprendizagem que 

contribuem para o fomento de inovações educacionais e do sucesso organizacional. Todas as 

contribuições apresentadas são importantes subsídios para o desenvolvimento de novos 

projetos, de novas ações institucionais e para novas conquistas educacionais. 

Na próxima seção, apresentam-se as contribuições fomentadas pela capacidade de 

absorção para a organização escolar e suas práticas de inovação.  

 

4.1.3.3. Capacidade de absorção  

 

 As organizações vivenciam um período de constantes transformações, de complexas 

relações e da necessidade de enfrentar desafios pertinentes a esse ambiente. Diante do 

exposto, é fundamental o processo de adaptação e de desenvolvimento de melhorias que 

contribuam para que a organização sobreviva e evolua (PICOLI; TAKAHASHI, 2013).  Nesse 

contexto, as organizações escolares, com sua natureza complexa, também buscam praticar 

melhorias e processos que atuem no desenvolvimento de capacidades de evolução 

organizacional.  

Nesse sentido, as perspectivas de Cohen e Levintal (1990), Zahra e George (2002) e 

Versiani et al (2010) indicam que a Escola Professora Benedita de Morais Guerra vivencia 

processos, atitudes, comportamentos e relações positivas, aproveitamento de conhecimentos 

prévios, compartilhamento de ideias e experiências, integração, disponibilidade para a 

formação profissional e a difusão de experiências, que são características e fatores pertinentes 

da capacidade de absorção organizacional, que inovam e melhoram o desempenho 

organizacional. 

 Os depoimentos e as observações demonstraram que, na escola em estudo, os 

conhecimentos prévios dos membros da organização são aproveitados, e isso se caracteriza 

como um processo, sobremaneira, positivo para ampliar a capacidade de absorção, porque o 

conhecimento prévio relacionado “confere uma capacidade para reconhecer o valor das novas 

informações, assimilá-las e aplicá-las” (COHEN E LEVINTHAL, 1990 p. 377).  Dessa 

forma, a prática coletiva do aproveitamento dos conhecimentos prévios favorece o 

desenvolvimento da ação-reflexão-ação, que gera a capacidade de absorção da escola e 

contribui para as inovações.  

Nas dimensões anteriores, constataram-se, em várias passagens, algumas declarações 

de valorização dos conhecimentos prévios, de forma a registrar que a escola pode ampliar o 
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processo, que é fundamental para a capacidade de absorção e indica o propósito de ampliar 

essa visão, como pode ser observado no relato abaixo: 

Assim como uma casa sem a base não existe, essa casa tem que ser fortalecida e 

reconhecida.  Então cada um chega com seus conhecimentos e precisam ser 

reconhecidos e valorizados, Às vezes também ele precisa refletir sobre esse 

conhecimento prévio que por vezes é equivocado. Acontece isso. Os alunos às vezes 

chegam aqui na escola com conhecimentos deturpados da realidade. Então a 

oportunidade de formação é para construção e desconstrução, mas isso não a 

fórceps, mas o próprio sujeito, educador. O educando ele precisa tomar essa 

consciência do conhecimento que tem e do quanto precisa aprender. Então são 

valorizados sim. Cada um tem essa consciência. E outra coisa, não é só valorizado, 

mas são otimizados, porque é essa diferença que dá uma grandeza ao outro  

(Gestora). 

 

 No depoimento anterior, a gestora aborda a valorização do conhecimento 

prévio dos educadores e dos educandos e chama à atenção para a oportunidade de se formar e 

conscientizar para aproveitar bem mais os conhecimentos e a posição da organização escolar 

nesse processo. Cohen e Levinthal (1990) asseveram que o conhecimento fundamental 

consiste tanto no conhecimento técnico substantivo, quanto na consciência de onde reside o 

conhecimento complementar dentro e fora da organização. 

A próxima fala revela que, na gestão escolar, há a busca e valorização da capacidade 

de absorção realizada, em aproveitar conhecimentos já pertinentes ao ambiente escolar, de 

forma a relacionar os conhecimentos existentes com a pesquisa de novos, com a prática de 

trabalho, aperfeiçoando os processos pedagógicos e organizacionais.  

 

[...] é importante que se busque, mas é importante valorizar, se apropriar de 

conhecimentos que já existem e dando, às vezes, ressignificando aquele 

conhecimento e também assim criando. Tem algumas questões que são aproveitadas, 

que já existem na escola, que já foram vivenciadas pelos profissionais, mas também 

de criar certos conhecimentos, ir buscando. O professor precisa entender que ele é 

um pesquisador. Que precisa analisar a sua prática e buscar novos conhecimentos, 

então essas duas realidades estão sempre interagindo, crescendo e fortalecendo 

(Gestora). 

 

 Nesse depoimento, a intenção é de entender a importância de se pesquisar para o 

aperfeiçoamento profissional dos membros da organização, visando melhorar a capacidade de 

absorção individual dos membros da organização e posterior crescimento da capacidade de 

absorção organizacional. Nesse contexto, à medida que o “conhecimento prévio permite a 

assimilação e o aproveitamento do novo conhecimento” (COHEN E LEVINTAL, 1990, p. 

383), a capacidade de absorção ganha implicações positivas para o desempenho inovador da 

organização escolar.  

O processo de aquisição dos conhecimentos e da difusão no ambiente organizacional 

ganha um importante diferencial, quando são adquiridos com a efetivação do processo 
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comunicativo, em que, para transferir a informação e os conhecimentos e compartilhar 

experiências entre os setores organizacionais, utilizam-se diferentes meios, o que perpassa 

procedimentos escolares formais e informais, como se pode observar nos depoimentos 

doravante apresentados: 

 
Eu acredito que a comunicação é efetiva, mas em algum momento a gente percebe 

que precisa encontrar outros caminhos, mais eficazes. O tempo todo a gente está 

vendo que precisamos melhorar nisso. Quando tem alguma mudança de horário, por 

exemplo, se um professor naquele momento estava no médico, a gente, a cada dia, 

está criando novas estratégias, mas ela acontece através do contato direto da reunião. 

É sempre necessário. Toda semana a gente está se reunindo, mesmo que seja 

informalmente na sala dos professores. Então acontece a reunião direta (gestora). 

[...] A gente tem um grupo no whatsapp da escola, e também utilizamos esse 

recurso. Só que, aí, a gente telefona. Também utilizamos e-mails... contanto que 

chegue a informação ao outro. Se acontecer alguma necessidade durante um período, 

uma mudança durante o período de recesso, e a gente precisa entrar em contato, liga 

individualmente. Assim a gente cria estratégias necessárias desde que a informação 

chegue ao outro (Gestora). 

 [...] acho que a todo tempo a gente está se reunindo para alinhamento, para que essa 

comunicação flua melhor. Em algum momento a gente diz: não, a gente precisa 

organizar mais essa questão da comunicação, das informações para elas circularem 

melhor, então a gente está se comunicando periodicamente (Gestora). 

Os professores têm momentos de aula atividade em que eles não estão em sala de 

aula, mas estão na sala dos professores. A gente faz essas reuniões. No momento em 

que um grupo está livre a gente reúne num horário em que às vezes um profissional 

está livre e ele não teve acesso àquela informação, então a gente repassa também, e 

assim a gente vai criando estratégias (Gestora). 

 

 Observa-se que os processos comunicativos são diversificados e, no ambiente 

organizacional, são reservados vários momentos para reuniões informais, o que gera um fluxo 

maior de informações e a participação dos membros da organização e reforça as 

considerações de Cohen e Levinthal (1990) e Zahra e George (2002) a respeito da importância 

de se efetivar o processo comunicativo. Os depoimentos denotam uma intencionalidade para a 

construção de novas estratégias que viabilizem a melhoria da efetivação da comunicação, o 

que será rico para os processos de capacidade de absorção potencial e realizada.  

Nos processos de capacidade de absorção, outro aspecto que se apresentou relevante 

nos achados foi a importância do nível de educação da força de trabalho da organização, pois 

se verificam a busca por formação acadêmica e a participação em momentos de trocas de 

experiências fomentadas interna e externamente. Isso propicia os antecedentes e os 

mecanismos para se efetivar a capacidade de absorção organizacional.  

 Nesses momentos de formação e compartilhamento, percebe-se que tanto a gestão 

escolar quanto os demais membros da organização vivenciam a capacidade de direcionar 

novas maneiras de atuação escolar, com discussões argumentativas e reflexões que promovem 

um aperfeiçoamento de suas práticas educativas, modificam, às vezes, as rotinas de trabalho e 
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ampliam as competências da equipe escolar. Esses processos fazem relação com as propostas 

de Cohen e Levinthal (1990) e de Zahra e George (2002), que referem que as transferências 

internas de conhecimentos e as melhorias das rotinas de trabalho ampliam a capacidade de 

absorção.  

Além do crescimento no nível de educação dos membros da organização, os 

momentos direcionados à participação e à troca de experiências favorecem a integração e a 

socialização dos conhecimentos, a demonstração das visões de mundo e as intenções pessoais 

e organizacionais. Essas visões e intenções são declaradas, em alguns momentos, pela 

manifestação de sentimentos de cooperação, satisfação e confiança em suas habilidades e na 

equipe e atitudes positivas sobre o ambiente de convivência. Essas considerações podem ser 

observadas nos depoimentos a seguir: 

 
[...] na verdade a pesquisa individual, a leitura de artigos, de livros, tem formação 

continuada. Tem alguns professores que não tinham especialização e que estão 

fazendo, tanto especialização como também mestrado. A gente tem profissionais que 

hoje estão fazendo outra graduação, então, tanto individual como a busca mais 

formal dessa formação. Nos momentos de formação continuada a gente escolhe 

determinado livro para estudar, ex.: Jussara Hoffmann, Gadotti, Paulo Freire etc., 

[...] refletir sobre outros. Então, dessa forma, os momentos de formação continuada 

também são momentos muito ricos (Gestora). 

[...] aqui a gente vê que pode fazer diferente. Terminei o mestrado lá na UFPB e 

andando por lá eu encontrava sempre um aluno meu: "Professora, e ai?". É uma 

satisfação imensa saber que ele está lá e que eu fiz parte daquilo. E mais: em relação 

aos colegas de trabalho, nas outras escolas, por exemplo, não tinha nenhum tipo de 

aproximação. Falava normal no dia a dia: oi, tudo bem? Mas para você chegar, 

sentar, conversar como você está com um problema, ter aquela confiança naquelas 

pessoas, tudo isso eu vim aprender nessa escola. Nunca tinha passado por isso 

(Professor). 

 

As experiências descritas pelos entrevistados da organização escolar indicam a 

realização de incentivos às buscas pessoais pela aquisição e assimilação de conhecimentos 

para a organização escolar. Ao mesmo tempo, demonstra uma disposição para a prática de 

parcerias, que agreguem informações, como o acesso a conhecimentos científicos do mundo 

universitário e do aproveitamento desses conhecimentos para ampliar as competências da 

organização.  

É oportuno observar que, ao propiciar uma aproximação e compartilhamento de 

experiências com outras organizações educativas, a escola em questão atua como assimiladora 

e geradora de conhecimentos, de forma a criar novos significados, nova práticas de trabalho, 

que impulsionam os processos criativos e inovadores. Assim, a capacidade de absorção 

contribui tanto para os processos de aprendizagem organizacional quanto para as práticas de 

inovação escolar, conforme podemos constatar nestas declarações:  
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A gente entende a necessidade do professor se ausentar da escola por necessidade de 

avançar no conhecimento. Ele deve buscar esse conhecimento no seu dia a dia, 

dentro da escola, na sua vida pessoal, porque ele não é só professor da escola. Ele é 

um educador, então ele deve investir nisso, porque é a vida profissional dele. Então 

existe esse incentivo, dessa busca individual, da pesquisa, das leituras e tal, mas 

também sempre que surge oportunidade a gente não mede esforços para criar 

condições para o professor participar de congressos, de uma formação fora da 

cidade, ou que ele pague, ou que seja a despesa promovida pela secretaria de 

educação. Há sempre um incentivo nesse sentido (Gestora). 

Nós temos profissionais que vieram da Paraíba, que são paraibanos. Eles fazem 

contato. A gente tem esse vinculo. Aí os alunos vão vivenciar um pouquinho da 

Universidade por meio de excursão. Eles vão e passam o dia na Universidade, 

visitando laboratório, salas de aula, conhecendo como é o funcionamento da 

Universidade, encontrando universitários que foram alunos daqui e que estão lá, 

escutando os desafios deles. Já aconteceram apresentações de trabalhos de 

profissionais da escola em algumas Universidades, e os profissionais irem como 

estudantes também, inclusive em São Paulo e Campina Grande. Mantemos essa 

parceria informal também com outras escolas (Gestora). 

[...] Mantemos uma relação muito boa com outras escolas, onde já apresentamos: 

isso em uma escola de São Vicente, uma escola de Itambé, uma escola de 

Itaquitinga. Eles também já vieram para cá. Têm algumas escolas que querem trazer 

os alunos para saberem como é que funciona aqui. Existe assim uma interação muito 

boa. Às vezes a gente faz um evento na escola e convida alunos de outras 

instituições municipais, estaduais ou particulares para participar. Não existe um 

convênio formal, mas existe essa interação com a universidade tanto em 

Pernambuco como na Paraíba (Gestora). 

Existe parceria com a prefeitura local, por exemplo, independentemente de partido. 

Mesmo tendo havido mudança de gestão, a Prefeitura local continua nos apoiando 

na medida do possível. Quando a gente precisa de algumas coisas eles atendem, 

sempre na medida do possível. Também é assim com o comércio local (Professor). 

 

Outro aspecto relevante é o empoderamento do espírito de equipe, que é traduzido na 

apreciação positiva quanto à reputação escolar, que é um mecanismo interno relevante, 

segundo Cohen e Levinthal (1990), para a capacidade de absorção. Apresenta-se em vários 

depoimentos, em que os membros da organização valorizam a qualidade educacional da 

instituição, demonstrando confiança, não só como seus profissionais, mas também como 

usuários sociais (pais de alunos). Essa confiança e visão positiva constituem antecedentes 

favoráveis para o aumento do nível de capacidade de absorção. Entre os diferentes 

depoimentos que traduzem as considerações expostas, destaca-se o seguinte: 

[...] minha filha está aí terminando o terceiro ano e eu tô confiante que ela vai passar 

no vestibular, e, se ela não passar esse ano não foi por falta de conhecimento porque 

aqui ela teve conhecimento para passar. Se ela não passar, Deus sabe de todas as 

coisas e sabe o tempo certo. Se não passar não foi pela escola. Não foi a escola que 

pecou. Não foi a escola que errou. Aqui a gente aprende muito convivendo com os 

problemas. Eu poderia ter deixado meus filhos na escola particular, mas eu disse: 

"não, o lugar deles aprenderem é aqui, convivendo com todas as diferenças sociais. 

Convivendo com pobre, com gente que não tem muita coisa na vida, convivendo 

com aquele que tem um pouquinho mais, convivendo com todo mundo e saber 

conviver bem com as pessoas ". E graças a Deus não me arrependo. Sou muito feliz 

aqui. Se um dia eu sair daqui vai ser um terror mesmo. Eu gosto demais daqui 

(Professor). 
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Em meio às escutas e à observação, o estudo mostrou que os educadores, os educandos 

e a sociedade local estão demonstrando mais confiança na escola pública. Isso pode sinalizar 

mais um fator contribuinte do processo de capacidade de absorção da escola em estudo, de 

forma a ser mais atrativo o processo de captação de parcerias e o aumento de aquisição e 

aplicação dos conhecimentos. Essas perspectivas são observadas neste relato: 

 

[...] há momentos de dificuldade, de discussão, de divergência, mas para mim essa 

escola é uma família. Pode me considerar piegas, dizer que isso não existe. Dizer 

que a família é somente a minha esposa e meus filhos. Diga quem quiser, mas a 

minha família também é essa escola (professor).  

Eu acho que a sociedade aqui de Macaparana tem uma expectativa muito grande em 

cima da escola, até mesmo pelos resultados que a escola já vem dando, e essa 

expectativa causa um pouco de medo em nós que somos terceiro ano, porque a gente 

tem que manter. Acho que isso causou um impacto na sociedade de Macaparana. 

Hoje aqui tem engenheiros, tem advogados que saíram aqui dessa escola, e antes nós 

não tínhamos isso. Eram contadas nos dedos as pessoas que saíram daqui para a 

capital, por exemplo, para fazer algum curso, e a nossa escola trouxe esse privilegio 

para a comunidade (Aluno). 

 

 Entre as contribuições dos educadores, destaca-se a fala de um professor que 

participou desde o início da implantação do Programa Integral e que demonstra um 

sentimento alto de pertencimento e de corresponsabilidade pelo desempenho escolar, 

agregando mecanismos de contribuição para a capacidade de absorção e para a aprendizagem 

organizacional e perspectivas de mais inovações educacionais: 

 
Como eu estou junto com David desde a fundação, aí depois chegou Valdecir, 

Ercles e outros, mas nós estamos aqui desde o primeiro dia. Então não tem como eu 

não me sentir “dono da escola”. Parece que ela é minha. Ela não é do governador 

"x" ou "y"... É minha. Para entrar na minha casa tem que ter a minha autorização. 

Então, é assim que eu sinto, é assim que eu enxergo meu relacionamento com os 

colegas. Eu gosto demais de estar com os alunos. Na verdade eu passo mais tempo 

aqui do que em casa. Então essa escola é minha, é minha, entendeu? E se um dia eu 

sair daqui ela vai continuar sendo minha porque eu estou na base dela, então me 

sinto diretamente responsável pelo sucesso e pelo fracasso, é assim que eu enxergo, 

é assim que eu me sinto. Eu não me sinto parte da escola. Eu me sinto o dono 

(Professor). 

 

 O conjunto de processos realizados pela Escola Professora Benedita Guerra eleva a 

capacidade de absorção da organização escolar, o que contribui para implementar e criar 

ações inovadoras. A seguir, apresenta-se o quadro 19, com os principais antecedentes e 

mecanismos que fomentam a capacidade de conquista da escola em estudo, utilizando-se os 

fundamentos tratados por Versiani et al ( 2010): 
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Quadro 19 - Capacidade de absorção e seus construtores na Escola Profª. Benedita Guerra 

Capacidade de absorção e seus construtores 

 

Capacidade de absorção potencial  

 

 

 

Componente de aquisição 

Antecedentes Mecanismos 

- Atitudes positivas; 

-Cooperação entre os agentes 

escolares; 

- Dimensão espiritual observada; 

- Formação acadêmica dos 

professores e dos funcionários; 

- Valorização dos conhecimentos 

prévios. 

- Práticas de integração; 

-Incentivo à formação; 

 - Participação em eventos. 

 

 

 

 

 

Componente de assimilação 

 

 

-Conhecimento prévio relevante 

dos membros da comunidade 

escolar; 

- Formação acadêmica e 

experiência de vida; 

- Práticas de diálogo; 

- Proatividade. 

- Disponibilidade para as 

atividades escolares 

 -Trabalho em equipe; 

- Projetos escolares; 

- Interfaces entre funções; 

-Avaliações coletivas da equipe 

escolar; 

- Dinamismo das atividades 

diárias; 

- Mecanismo de integração social 

(eventos, palestras, práticas 

conjuntas etc.). 

Capacidade de absorção realizada 

 

 

Componente de transformação 

Antecedentes Mecanismo 

- Conectividade (confiança, 

cooperação, e interação; 

-Relação positiva entre estudantes 

e professores; 

-Confiança entre os membros da 

equipe; 

- Atividade pedagógica de 

interação; 

- Liderança compartilhada; 

- Sentimento de pertencimento; 

- Documentos formais 

educacionais. 

- Participação em formação 

continuada 

-Desenvolvimento de projetos 

inovadores 

-Socialização de experiências 

práticas, formais e informais 

- Fontes internas e externas de 

informação para inovação 

- momentos de automotivação. 

- Envolvimento com a comunidade 

local; 

 

 

 

 

Componente de 

aplicação 

- Formação 

- Atuação do modelo de gestão 

crescente para o democrático; 

 - Nível de educação da força de 

trabalho; 

- Busca pelo aperfeiçoamento 

profissional; 

- Conectividade; 

- Corresponsabilidade 

- intraorganizacional. 

- Participação em eventos 

educacionais e formação 

continuada; 

- Aplicação de normas e 

procedimentos explícitos quanto às 

práticas de trabalho e busca 

tecnológica; 

-Vivência de compartilhamento de 

experiências práticas, formais e 

informais. 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

As contribuições do quadro 19 e os relatos anteriores expressam a relevância da 

capacidade de absorção intraorganizacional entre os segmentos escolares, das posturas de 

proatividade e sentimentos de confiança, cooperação e pertencimento, além da valorização 

das trocas de conhecimentos científicos e de experiências de vida por meio de intercâmbios 
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entre escolas e universidades, de maneira a expandir a capacidade de absorção e as inovações 

na escola em análise. 

 Além do quadro 19, optou-se por consolidar as principais ações promotoras das 

capacidades de absorção potencial e realizada, a partir da figura 13, de forma a favorecer o 

entendimento dos principais achados. 

 

Figura 13 – Capacidade de absorção 

                                

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 De acordo com o exposto, entende-se que os processos de capacidade de absorção 

estão intimamente ligados aos processos de aprendizagem organizacional e que ambos 

contribuem fortemente com os processos inovadores empreendidos pela escola em questão. 

Capacidade de absorção 

Capacidade de absorção 
Potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atitudes positivas;  
motivação; 

-automotivação; 

-Sentimento de pertencimanto; 

- Participação em cursos de 
aperfeiçoamento; 

- Parcerias com unidades e 
organizações escolares e 

universidades; 

-autoimagem  organizacional 
positiva; 

-Parceria com a comunidade; 

- Formação para educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade de absorção 
Realizada 

 

 

-Táticas de socialização: 
Reunião; 

- Melhoria dos resultados 
escolares; 

- Periodicidade  de avaliações; 

- Projetos e diferentes práticas 
educativas ( gincana esportiva 

cultural); 

- Realização de palestras, 
eventos etc.; 

- Melhoria dos processos de 
comunicação; 

- Compartilhamento de 
experiências; 

- Conectividade nas relações de 
agentes escolares. 
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Compreende-se, ainda, que, devido à complexidade da organização escolar e às próprias 

peculiaridades das dimensões abordadas, é difícil mensurar o grau de intensidade desses 

processos. Contudo, constata-se que a Escola Professora Benedita M. Guerra recorre aos 

processos em estudo para se tornar uma organização escolar mais inovadora e com boa 

qualidade educacional. 

 Ao proceder à análise individual das organizações escolares, foi possível conhecer as 

inovações empreendidas e as contribuições dos processos de aprendizagem organizacional e 

da capacidade de absorção para as práticas inovadoras educacionais nas escolas pesquisadas. 

Com essa análise cruzada, será possível confrontar os casos em questão, viabilizando as 

percepções acerca das convergências e das discrepâncias entre eles. Esse será o conteúdo a ser 

tratado na próxima seção. 

 

4.2. ANÁLISE CRUZADA DOS CASOS (CROSS CASE) 

 

 Concluída a análise individual de cada caso, é relevante fazer o cruzamento das 

informações encontradas em cada organização escolar, para conhecer pontos convergentes e 

divergentes entre as escolas pesquisadas. Esta seção apresenta uma análise cruzada de dados 

(cross case), de maneira que as subseções estarão em harmonia com as dispostas no capítulo 

anterior (inovações e processos favorecedores, aprendizagem organizacional e capacidade de 

absorção).  

 As Escolas Aura Sampaio Parente Muniz (Caso 1); Artur Barros Cavalcante (Caso 2) 

e Profª Benedita Morais Guerra (Caso 3) foram analisadas concomitantemente. 

 

4.2.1 Dimensão das inovações e dos processos favorecedores 

 

 Nas análises das concepções sobre inovação, inovações educativas e demais processos, 

foram deflagradas visões compartilhadas e aproximadas das concepções e dos postulados de 

autores como Fullan e Hargreaves (2000), Tidd, Bessante e Pavitt (2008), Coelho (2012) e 

Vargas et al (2013), que abordam a inovação e as inovações educacionais, apresentadas pelos 

entrevistados das três organizações escolares pesquisadas, que se assemelham às concepções 

sobre inovação da maioria dos autores renomados. 

 As análises individualizadas demonstraram que as inovações, nas organizações em 

estudo, retratam o contexto em que são vivenciadas, a existência da busca pela geração de 

novas possibilidades e de novos processos inovadores, que combinem os conhecimentos 
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tácitos e os explícitos, com o intuito de mobilizá-los para o êxito do desenvolvimento 

educacional. 

 O foco dos três casos analisados é o atendimento no ensino público, direcionado às 

diferentes classes sociais, com predominância na de baixa renda, o que é similar em todos os 

casos e exige um olhar diferenciado para promover a equidade e nivelar oportunidades.  

 Nas concepções apresentadas, a tônica é de abordar diretamente as inovações em prol 

da aprendizagem dos estudantes, que perpassam vários contextos presentes no cotidiano 

escolar, em que surgem necessidades oriundas do processo de formação humana e de 

perspectivas ligadas à melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, contemplando os 

processos de gestão e de ensino-aprendizagem.    

A maioria das inovações empreendidas pelas organizações escolares foi detectada 

como inovações incrementais nos serviços prestados. Segundo OCDE (2005 p.47), “as 

atividades de inovação em serviços também tendem a ser um processo contínuo, consistindo 

em uma série de mudanças incrementais em produtos e processos”, o que é evidenciado em 

vários momentos da pesquisa.  

 Nas organizações investigadas coincide o que se relaciona com as inovações 

incrementais, por adotarem alterações e aperfeiçoamentos em várias práticas pedagógicas e 

gerenciais. Quanto ao monitoramento, ao controle do acesso e à permanência dos estudantes 

nas escolas, são adotados, nos casos 1 e 2, incrementos como a efetivação do código de 

conduta, o uso de carteiras de estudantes e crachás de identificação de forma bem explícita, o 

que não foi detectado no caso 3.  

Nas três escolas, há inovações de melhorias voltadas para as práticas referentes às 

avaliações externas e o seu acompanhamento. Vargas et al (2013, p. 10) propõem que as 

inovações de melhoria “resultam da alteração de alguma característica do produto, para 

melhor, supostamente, sem alterar o sistema como um todo”, o que remete aos interesses 

escolares de contribuir para o desempenho dos estudantes e, ao mesmo tempo, continuar 

atingindo os primeiros lugares na classificação estadual de desempenho escolar, para garantir 

uma educação de boa qualidade.  

As melhorias empreendidas pelas escolas na implantação do Programa Integral, por 

vezes, caracterizam inovações que abrangem aspectos internos e externos à organização, pois 

envolvem tanto os membros da comunidade escolar (equipe gestora, docentes, discentes, 

funcionários e familiares) quanto a comunidade local. 

 No que diz respeito ao monitoramento e ao acompanhamento do desenvolvimento e do 

desempenho dos educadores e dos estudantes, as inovações apresentaram-se como de 
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melhorias nos casos 1 e 3, com alterações nos processos de reforço, avaliações e práticas em 

sala de aula, seguindo o monitoramento habitual da rede estadual. Já a organização escolar 

(caso 2) ampliou o monitoramento escolar com uma inovação de recombinação, criada pela 

equipe gestora, para monitorar e acompanhar os índices de desempenho dos educadores e, 

respectivamente, dos estudantes. Esse monitoramento interno do caso 2 destaca-se pelo alto 

grau de confiabilidade dos estudantes na equipe gestora e pela capacidade de incentivar 

intervenções pedagógicas para melhorar o desempenho e, através da prática da meritocracia, 

que privilegia o mérito para a obtenção de resultados satisfatórios, melhorar os serviços com a 

participação simultânea dos professores e dos estudantes em prol das metas. 

 No tocante ao desenvolvimento de projetos escolares, nas três organizações escolares 

analisadas, desenvolveram-se projetos de inovações incrementais e de melhoria, como a 

Gincana Esportiva Cultural, o Projeto de Dança, o Projeto Arte Catacumbária, a maioria deles 

voltada para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, os quais são contemplados nas 

considerações de Vargas et al (2013), como processos que envolvem a adição de novas 

competências e técnicas ou que alteram o produto para melhor, o que, para o contexto escolar 

que ora se estuda, ocorre como algo novo, nos casos dos projetos citados, e nos outros casos, 

com alterações para a melhoria de processos preexistentes.  

Nos casos 1 e 3, as inovações nos projetos de melhorias ampliaram o público-alvo e, 

além dos estudantes, incluíram os familiares e os membros da comunidade local, para 

promover uma significativa interação entre a escola e a comunidade, fomentando as 

perspectivas de Gadotti (2009) e Coelho (2012), que defendem que é preciso romper com o 

comportamento corriqueiro do ambiente educativo e construir novas concepções, com 

pluralidade de possibilidades pedagógicas e organizacionais. 

 Ainda na abordagem de projetos escolares das organizações analisadas, percebem-se 

algumas diferenças quanto aos objetivos das organizações. No caso da escola 2, o “Projeto 

Pedalando”, que atua como uma inovação de melhoria, é direcionado  para melhorar o 

desempenho interno dos estudantes, com foco nos resultados acadêmicos. Entretanto, no caso 

3, o projeto em destaque - a Gincana Esportiva Cultural - atua mais fortemente nas dimensões 

da educação interdimensional e na interação com a comunidade, modificando os processos de 

interação escolar social. 

 Na dimensão administrativa pedagógica relacionada à atuação dos órgãos colegiados 

nas organizações em análise, no caso 1, apresenta-se uma inovação incremental com a 

ampliação do conselho de classe e no acompanhamento dos estudantes, diferenciando-se dos 

demais casos. Na visão de Vargas et al (2013, p. 10), existe a “adição de determinada 
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característica técnica ou competência necessária para a produção ou o uso do produto” de 

forma que, no processo de constituição do conselho, ocorre a adição de novos integrantes, 

ganhando assim novas competências. 

 No aspecto referente ao uso de  tecnologias e ao processo de inovações, percebe-se 

que, no caso 3, há algumas ações de recombinações no uso dos kits de robótica pelos 

estudantes e educadores, visando atingir um dos objetivos da política educacional do Estado e 

gerar a criatividade e o raciocínio lógico dos estudantes, com práticas e oficinas que 

promovem bons desempenhos em campeonatos de robóticas e outras olímpiadas afins, o que, 

segundo Mallmann (2010), possibilita a construção de novos artefatos pedagógicos e de 

interatividade. 

No caso 1, os destaques foram para as participações em olimpíadas e feiras de ciências, em 

que a escola amplia os serviços voltados ao incentivo da prática de iniciação científica, o que, 

conforme apontam os depoimentos, contribui para inovações cotidianas de melhoria 

(VARGAS, et al, 2013). 

 Segundo Costa (2010, p.17), “quando a experiência do dia a dia é valorizada, a rotina 

se transmuda em aventura”, e no processo de análise direcionado a aspectos da educação 

interdimensional implantada nas organizações escolares em estudo, a Escola Artur Barros 

(caso 2) apresenta um diferencial nos processos voltados para a pedagogia da presença, em 

que há uma valorização da experiência cotidiana dos membros da organização, em especial, 

dos estudantes. Esses processos foram abordados pelos participantes como uma melhoria nos 

relacionamentos escolares, que resulta em sentimentos de pertencimento, de confiança e de 

muito diálogo. Esses aspectos foram percebidos, também, nas falas de docentes, no caso 3, e 

em menor intensidade, no caso 1. 

 Em relação ao trabalho pedagógico das disciplinas escolares, observa-se que, em 

ambos os casos, há uma influência marcante das áreas de Matemática, Química e Biologia, 

matérias que, no cenário escolar da maioria das escolas de ensino médio, apresentam-se com 

indicadores de dificuldade cognitiva pelos estudantes. Contudo, no caso 3, há mais 

diversidade de práticas inovadoras em diferentes disciplinas, com ênfase em Língua 

Portuguesa, com método diferenciado, e em Filosofia, com o incremento de debates sobre 

temas da atualidade e a interação com profissionais da região, o que é feito periodicamente, o 

que demonstra um processo mais sistêmico da atuação e da integração das matérias. 

 Dando seguimento à análise dos casos, constatou-se que os casos 1 e 3 coincidem 

quanto à realização de alterações curriculares, porquanto promovem inovações que, de acordo 
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com Fullan, Hagreaves (2000) e Drumont (2007), resultam na criação de novas alternativas 

educativas que respondem às necessidades de mudança e do contexto escolar.  

No caso 1, essa inovação é considerada de melhoria, por constituir-se da criação de 

novas disciplinas, com novos formatos, melhorando-se o sistema, e, ao mesmo tempo, 

incremental, por promover a substituição de disciplinas da base curricular (VARGAS, et al, 

2013). Quanto ao caso 3, as alterações são uma inovação incremental, pois adicionam 

conteúdos curriculares diferenciados dos da base curricular do estado de Pernambuco, para 

atender a contento aos interesses estudantis e às demandas da sociedade do conhecimento 

(MORGADO, 2013), de forma a gerar mudanças graduais dos conteúdos curriculares 

(VARGAS, et al, 2013). 

 Na análise do caso 3, houve uma inovação de recombinação, em que são utilizadas 

diferentes características das disciplinas Geografia e Artes, para a produção de um novo 

projeto - o “GeoArtes” - fazendo relação com Vargas et al ( 2010, p. 11), que referem que “a 

inovação de recombinação está relacionada à criação de novos produtos a partir de diferentes 

combinações de características ou produtos existentes em novos usos”, portanto, 

diferenciando dos demais casos. 

  Por meio da análise individual de cada organização escolar, foram 

identificados os tipos de inovação empreendida por cada escola. E para observar melhor as 

similaridades e as divergências entre elas, optou-se pela apresentação do quadro 20, para 

confrontar a análise cruzada. 

 

 Quadro 20- Síntese da classificação das principais inovações escolares dos casos 

 

Inovações 

escolares 

Caso 1 

EREM Aura Sampaio 

Caso 2 

EREM 

Artur Barros 

Caso 3 

EREM 

Benedita 

Guerra 

Mudanças no 

currículo 

Inovação incremental e 

de melhoria 

- Inovação incremental 

Projetos Escolares 

Inovadores 

Inovação incremental e 

de melhoria 

 

Inovação de melhoria 

Inovação incremental e de 

recombinação 

Práticas 

direcionadas às 

avaliações 

externas 

Inovação de melhoria  Inovação de 

recombinação 

Inovação incremental 



143 

 

Ampliação do 

acompanhamento 

estudantil 

Inovação incremental Inovação de melhoria Inovação incremental 

Projeto de 

monitoramento 

interno do 

desempenho dos 

educadores e dos 

estudantes 

- Inovação de 

Recombinação e de 

melhoria 

- 

Práticas 

laboratoriais, 

oficina de 

robótica  

Inovação incremental - Inovação incremental 

Pedagogia da 

presença 

Inovação incremental Inovação de melhoria Inovação incremental 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 No quadro 20, há similaridades em algumas inovações entre as escolas, fazendo com 

que existam convergências quando realizada a análise cruzada. Convém esclarecer que, em 

relação aos projetos escolares, nos três casos, ocorrem singularidades quanto à área e ao 

direcionamento da atuação dos projetos, conforme foi mencionado. As similaridades atuam, 

principalmente, em relação às inovações de melhorias e incrementais ligadas aos processos de 

melhoria nas avaliações externas, de monitoramento pedagógico e de projetos educativos. 

 No quadro 21, evidenciam-se, de forma sintetizada, as principais inovações e os 

processos favorecedores encontrados nas organizações escolares. Observados de forma mais 

detalhada na análise cruzada, percebem-se os incrementos e melhorias por meio do conteúdo 

das inovações e dos processos favorecedores. 

 

Quadro 21- Principais inovações e seus processos favorecedores 

 

INOVAÇÕES 

 

CONTEÚDO DAS INOVAÇÕES PROCESSOS 

FAVORECEDORES 

Mudanças no Currículo 

  

 

Implantação de novas disciplinas (iniciação 

científica e protagonismo juvenil) em substituição 

da disciplina de estudo dirigido. As mesmas 

valorizam os métodos científicos e o estudante 

pesquisador (1) 

Maior participação em 

olimpíadas, feiras 

científicas, concursos e 

eventos educativos (1) 

- Fortalecimento dos 
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 Ênfase em ações voltadas aos princípios da 

educação interdimensional e ao protagonismo 

juvenil. (1). 

Pequenas alterações no currículo (3) 

- Introdução de conteúdos curriculares de outros 

Estados que não pertence à base curricular escolar 

para melhorar o desempenho estudantil em 

avaliações externas. (3). 

processos de diálogo, 

escuta e do exercício da 

cidadania; (1). 

- Adaptação do currículo 

para atendimento 

estudantil; (3) 

Projetos escolares 

diferenciados que inovam nas 

temáticas abordadas e na 

associação de diferentes 

disciplinas 

 

 

 

 

Vivência de diferentes projetos escolares que 

recombinam práticas pedagógicas de diferentes 

disciplinas; 

 

Arte catacumbária ( 1) 

Projeto de dança ( 1) 

Projetos inovadores nas feiras escolares ( 1) 

Projeto “Aluno Pedalando” (2) 

Gincana Esportivo Cultural (3) 

Projeto GeoArtes (3) 

Atuação na melhoria do desenvolvimento cultural 

estudantil e no fortalecimento entre escola e 

comunidade ( 3). 

Análise mais detalhada do desempenho estudantil 

em diferentes dimensões e incentivo a melhoria 

de desempenho (2). 

 

 

- Produções  culturais (1 e 

3); 

- Práticas laboratóriais ( 1 

e 3); 

 

 

- Interação estudantil e 

com a comunidade (3); 

Práticas da educação 

interdimensional (2 e 3); 

-Incentivo a melhoria do 

desempenho e ao processo 

de meritocracia estudantil 

(2); 

 

Práticas direcionadas às 

avaliações externas  

- Divulgação intensiva dos processos avaliativos 

externos e alteração dos processos avaliativos 

internos em detrimento  dos externos (1 e 2) 

- Combinação de reforço escolar de conteúdos 

disciplinares e a aplicação de novos 

procedimentos avaliativos (2) 

-Melhoria no 

gerenciamento do tempo 

para a execução das 

avaliações externas (1, 2 e 

3); 

- Maior diversidade das 

atividades didáticas e 
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- Aplicação sistemática de simulados semanais de 

disciplinas diferenciadas e atividades 

complementares de nivelamento da aprendizagem 

namodalidade de ensino (3)         

avaliativas (2 e 3); 

- Investimentos em novas 

estratégias de 

aprendizagem (3); 

- Realização de aulões e 

projetos internos (1, 2 e 3). 

Ampliação do 

acompanhamento estudantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Controle do acesso e permanência na escola com 

uso diário da apresentação e entrega de 

carteirinhas estudantis de identificação (1); 

- Registro e autorização para saída dos estudantes 

no ambiente escolar apenas pela equipe gestora e 

pais, com atuação efetiva dos porteiros escolares  

(1); 

- Contrato de convivência e efetivação do código 

de conduta ( 1 e 2) 

Práticas de acompanhamento das avaliações 

externas  e monitoria  estudantil( 1 e 3) 

-Monitoria por turma, diálogo, escuta e motivação 

(2) ; 

 

- Ações de voluntariado docente para a melhoria 

do desempenho estudantil; uso de crachás de 

identificação (2) 

 

Incentivo a monitoria estudantil e a atividades 

complementares e de desafios para a superação de 

dificuldades e nivelamento de aprendizagem na 

modalidade (3) 

 

Acompanhamento do 

acesso e permanência  (1 e 

2); 

- Efetivação do contrato de 

convivência (1 e 2); 

- Monitoramento por turma 

(1, 2e 3); 

- Acompanhamento 

individual (2); 

- Desenvolvimento da  

prática da motivação e 

escuta ( 2 e 3); 

 

Preparações extra 

escolares para avaliações 

externas (ENEM, 

vestibulares, SAEPE) (2 e 

3); 

Projeto de monitoramento 

interno do desempenho dos 

educadores e dos estudantes  

Ampliação dos serviços de monitoramento 

escolar, adicionando-se instrumentos internos de 

monitoramento, novas práticas e incentivos por 

Desenvolvimento de 

proposta interna da gestão 

escolar (2); 
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meio do processo de meritocracia docente e 

integração escolar ( 2). 

Integração da equipe 

gestora e estudantes e 

aplicação da meritocracia 

para premiação (2). 

Práticas laboratoriais e 

oficinas de robótica  

Ampliação da abordagem científica e 

desenvolvimento de projetos laboratoriais (1 e 2) 

-Práticas laboratoriais, produção de músicas e 

oficinas de robóticas (1) 

Ampliação da abordagem 

científica ( 1 e 2); 

- Método diferenciado, 

pesquisa, produção de 

música e atratividade(3). 

Presença educativa\Pe 

dagogia da presença ( nos três 

casos, com ênfase no caso 2) 

Práticas direcionadas aos princípios da educação 

interdimensional, por exemplo, como  aprender a 

fazer-se presente, ao princípio de aprender a 

conviver. Bem como, o desenvolvimento de  forte 

vinculo entre a equipe de funcionários e 

estudantes (2) 

Integração da equipe 

escolar com os estudantes 

(1, 2 e 3); 

- Confiança 

- Motivação; 

- Escuta 

-Sentimento de 

pertencimento 

Legenda: 1- Caso 1; 2- Caso 2; 3- Caso 3 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 Os graus de intensidade nas inovações incrementais variam de organização para 

organização, conforme a natureza do serviço prestado. Para as três organizações, os processos 

mais favorecedores da prática inovativa dizem respeito ao diálogo, à escuta e a práticas de 

princípios da educação interdimensional, que buscam atuar no desenvolvimento integral dos 

jovens e, consequentemente, dos adultos que os rodeiam, de forma definitivamente assertiva 

por meio de processos de aprendizagem organizacional e da capacidade de absorção 

praticados pelas organizações escolares. 

A seguir, apresentam-se as considerações acerca da análise cruzada referente à 

dimensão da aprendizagem organizacional.  

 

4.2.2 Aprendizagem organizacional 

 

 A aprendizagem organizacional é um campo de estudo indispensável para as 

organizações que buscam a sobrevivência e a melhoria de desempenho. Ela é um campo fértil 
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para o desenvolvimento individual e profissional dos membros de uma organização e 

necessária em um ambiente social cada vez mais transformador e sedento de novas 

perspectivas para o enfrentamento das demandas da sociedade do conhecimento. 

Com as análises individualizadas, foi possível constatar que a aprendizagem 

organizacional perpassa as três organizações analisadas, para melhorar o desempenho e 

fomentar as inovações escolares, à medida que seus princípios são vivenciados nos contextos 

escolares, mesmo com intensidades variadas. Nesse contexto, existem correlações, 

principalmente, com os apontamentos de Fullan e Hargreves (2000), Silva (2009), Garvin 

(2012), e Nogueira e Odelius (2015), que abordam princípios e práticas detectadas e 

desenvolvidas nos ambientes escolares em estudo.  

No que concerne ao processo de aquisição de conhecimentos, observa-se que, nos três 

casos, há um bom nível de condições de aquisição dos conhecimentos pela equipe escolar, já 

que a força de trabalho tem formação acadêmica favorável à sua prática de trabalho e 

participa de formações e cursos internos e externos, com destaque para o caso 3, que 

evidencia mais ênfase às formações internas de estudos. Nos três casos analisados, tem-se o 

nível individual, em que “as pessoas são agentes diretos ou indiretos no processo de 

aprendizagem, e a passagem do nível individual para o grupo é essencial para a compreensão 

do processo de aprendizagem” (SILVA, 2009 p. 109), a fim de criar condições e 

oportunidades para o processo criativo e para inovar as ações organizacionais. 

Observa-se que, nos três casos, encontram-se um alto grau de compartilhamento de 

experiências, que influenciam os processos de aprendizagem individual e grupal e colaboram 

com a aprendizagem organizacional, o que corrobora os apontamentos de Silva (2009), Fullan 

e Hangreaves (2000), que enfatizam o poder do compartilhamento do grupo na geração do 

desenvolvimento individual e organizacional, de forma a conduzir uma transformação 

significativa para melhorar os processos oriundos das organizações escolares.  

No caso 1, predomina a realização de reuniões mais formais e bastante periódicas, em 

que, segundo depoimentos, são aproveitados os momentos de aulas atividades presentes no 

calendário escolar. Nos casos 2 e 3, além das trocas de experiências em reuniões periódicas, 

são feitas reuniões informais em momentos diversificados, conforme as necessidades 

cotidianas, de maneira a relacionar-se com os apontamentos de Garvin (2012) a respeito da 

transferência de conhecimento, que indica que seu conhecimento se espalha de maneira rápida 

e eficiente por toda a organização, o que é efetivado com a presença dos membros escolares 

nas reuniões formais e informais.  
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As trocas de experiências acontecem nas transferências de informações e de 

conhecimentos, tanto nas esferas profissional e pessoal quanto na organizacional, em que são 

divulgadas as experiências de vida, o que é intrínseco ao processo de aprendizagem. Esses 

aspectos relativos ao compartilhamento de experiências pessoais são bem mais claros nos 

relatos dos casos 2 e 3, o que imprime a relação com as considerações de Silva (2009, p.78) 

de que “a reflexão e a experiência são atributos essenciais, e isso também implica repensar 

esquemas individuais e compartilhados, o que torna o processo rico em situações de 

aprendizagem”. Essas trocas influenciam os diferentes e intercalados níveis de aprendizagem 

e impulsionam os processos criativos e inovativos das organizações.  

Nas três escolas analisadas, ocorrem a participação ativa e o desenvolvimento de uma 

visão integrada com os objetivos das organizações. Essa visão integrada apresenta-se de 

forma mais contundente nos casos 2 e 3, em que o grupo expressa coletivamente perspectivas 

integradoras. O caso 1 expressa essa visão de forma mais acentuada nas relações entre a 

equipe docente e os estudantes, com novas perspectivas para o processo de aprendizagem. 

Nos três casos, há uma relação intensa de interação entre a equipe escolar e os 

estudantes, o que torna o processo de aprendizagem organizacional mais efetivo, com ênfase 

em diferentes situações de escuta e diálogo, que estimulam as aprendizagens individuais e 

grupais e conduzem ao processo de aprendizagem organizacional, na perspectiva de criar 

condições de aprender, reaprender e mudar atividades cotidianas das organizações, conforme 

indicam Nogueira e Odelius (2015), como forma de adaptação e sobrevivência das escolas. 

Nos casos 1 e 2, coincidem a valorização para o autodirecionamento de projetos e 

atividades de aprendizagem, e no caso 3, além do autodirecionamento, há um processo de 

incentivo à automotivação, como forma de ampliar novas visões e fortalecer as aprendizagens 

individuais e organizacional, efetivando a valorização do potencial humano na aprendizagem 

da organização, que, segundo Bertolin, Zwick e Brito (2013), no caso de instituições públicas, 

pode incentivar as inovações e o compromisso com a ética pública e estimular o 

compartilhamento de conhecimentos, novas práticas e aprendizagem coletiva. 

De acordo com Silva (2009), os níveis de aprendizagem não se limitam ao individual, 

ao grupal e ao organizacional, mas se ampliam também entre organizações, quando as 

organizações atuam em parceria, realizando trocas de informações, conhecimentos e 

experiências, com o intuito de manter uma estreita relação com os outros níveis de 

aprendizagem o que se constitui na aprendizagem interorganizacional. No processo de análise, 

nos três casos, a aprendizagem interorganizacional se configura.  
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No caso 1, a aprendizagem interorganizacional ocorre com ênfase nos intercâmbios 

entre as escolas e as universidades, tais como, UNIVASF, Instituto Federal, especialmente, na 

divulgação de práticas pedagógicas e gerenciais que se apresentam eficazes para o processo 

educativo.  Nos casos 2 e 3, o desenvolvimento da aprendizagem interorganizacional se 

materializa na prática de parcerias locais, com escolas, profissionais liberais, comércio local e 

universidades da região, processo de busca de conhecimentos e compartilhamento de 

experiências e recursos, a fim de construir novas práticas de atuação pedagógica nas escolas e 

nos ambientes diferenciados do universo escolar. 

Mediante a análise cruzada das organizações escolares, foram selecionadas as principais 

evidências relacionadas aos processos de aprendizagem organizacional, as quais podem ser mais bem 

observadas no quadro 22 a seguir. 

 

Quadro 22- Principais evidências dos processos de aprendizagem nas escolas 

Práticas Adotadas Nível de Aprendizagem Casos 

Aquisição do conhecimento- Alto 

nível de formação acadêmica da 

equipe; 

Formação e aperfeiçoamento em 

cursos internos e externos; 

Nível individual 

 

Nível individual e grupal (por área 

de conhecimento) 

Casos 1, 2 e 3 

Compartilhamento de 

conhecimento; 

Troca de experiências e de 

conhecimentos em reuniões 

periódicas e projetos escolares; 

Experiências de vida 

Reflexividade da prática 

Nível grupal e organizacional 

 

Nível grupal e organizacional 

 

 

Nível grupal e organizacional 

Casos 1, 2 e 3 

 

Casos 1, 2 e 3 

 

 

Caso 2 e 3 

Caso 2 e 3 

Realização de reuniões periódicas 

e formais 

Realização de reuniões informais  

Nível organizacional 

 

Nível organizacional 

Casos 1, 2 e 3 

 

Casos 2 e 3 
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Visão integrada com os objetivos 

da organização; 

Interação entre os docentes e 

estudantes ( vínculo); 

Interação entre a equipe escolar e 

estudantes; 

Valorização do auto 

direcionamento; 

Automotivação 

Tarefas bem definidas 

Nível organizacional 

 

Nível organizacional 

 

Nível organizacional 

 

Nível organizacional 

 

Nível organizacional 

Nível organizacional 

Casos 1,2 e 3 

 

Caso 2 

 

Casos 1, 2 e 3 

 

Caso 1 

 

Caso 3  

Casos 1,2 e 3 

Parcerias externas 

Trocas de experiências externas 

Geração de novas perspectivas 

Nível interorganizacional 

Nível interorganizacional 

Nível Interorganizacional 

Casos 1, 2 e 3 

Casos 1, 2 e 3 

Casos 1, 2 e 3 

 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 
 

Todas as considerações apresentadas relacionam-se imediatamente com os processos 

inovadores encontrados nas organizações escolares pesquisadas e têm ligação direta com os 

processos de capacidade de absorção, conforme será analisado adiante. Isso indica que esse 

processo contribui significativamente para as inovações escolares identificadas. 

 

4.2.3 Capacidade de absorção 

 

 As organizações escolares apresentam-se como ambientes dinâmicos e complexos, o 

que pressupõe a necessidade de adaptações e de melhoria em seus processos organizacionais 

(PICOLI; TAKAHASHI, 2013). Nesse contexto, identifica-se a presença dos princípios e dos 

processos da capacidade de absorção nas organizações escolares em estudo.  

Cohen e Levintal (2013); Zahra e George (2002); Versiani et al (2010); Picoli e 

Takahashi (2013), em suas respectivas pesquisas, apresentam e destacam princípios, fatores e 

atitudes que caracterizam a capacidade de absorção e suas dimensões potencial e realizada.  A 

partir da pesquisa, verifica-se a presença de alguns deles nos contextos escolares em estudo, 

com ênfase em atitudes positivas, aproveitamento dos conhecimentos preexistentes, 

compartilhamento de conhecimentos e a difusão de experiências, que são encontrados nos 

relatos e nas documentações escolares analisadas.  

Mediante as análises individualizadas, foi possível constatar a presença de atitudes 

positivas referentes aos processos de busca e compartilhamento de conhecimento nos três 
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casos estudados, de forma a gerar aberturas positivas para os processos cognitivos e 

processuais da capacidade de absorção. Nos casos 2 e 3, houve declarações mais contundentes 

a respeito da proatividade e das atitudes positivas pelos diferentes segmentos pesquisados. Já 

no caso 1, observam-se essas atitudes com mais ênfase no grupo de professores e no de 

estudantes. Essas atitudes e procedimentos fazem referência às considerações de Zahra e 

George (2002) e Versiani et al (2010) sobre a capacidade de adquirir e de assimilar os 

conhecimentos. 

Nos três casos, ocorre o aproveitamento dos conhecimentos prévios, um dos 

principais fundamentos da capacidade de absorção, segundo Cohen e Levinthal (1990), o que 

favorece o desenvolvimento da capacidade de absorção e impulsiona o processo criativo 

individual e organizacional. Nesse sentido, observa-se que o caso 3 contempla com mais 

descrição a valorização dos conhecimentos próprios da organização escolar. O “conhecimento 

prévio relacionado confere uma capacidade para reconhecer o valor das novas informações, 

assimilá-las e aplicá-las” o que direciona o desenvolvimento das organizações (COHEN E 

LEVINTHAL, 1990 p. 377). 

O processo de capacidade de absorção nas escolas em estudo conta, nos três casos, 

com uma formação acadêmica de seus membros condizente com a área de atuação, o que 

propicia uma melhor capacidade de assimilação e influencia as capacidades de absorção 

potencial e realizada, já que o nível da força de trabalho contribui de forma positiva para 

outros antecedentes e mecanismos propostos por Zahra e George (2002) e Versiani et al 

(2010), que conferem o desenvolvimento e a efetivação da capacidade de absorção 

organizacional. 

Nesse sentido, quanto mais elevado o nível de educação, mais aptos os membros da 

organização estarão para adquirir e explorar o novo conhecimento, o que se destaca no caso 3.  

Além do corpo docente e do membro da equipe gestora, os demais funcionários estão 

buscando qualificações, e isso é um fator relevante para o acréscimo da capacidade de 

absorção. 

As análises mostraram, ainda, um crescimento no nível da capacidade de absorção 

influenciado pelas habilidades, o conhecimento prévio, a motivação e as relações com a 

comunidade. Quanto à integração e à parceria da escola com a comunidade, nos três casos, é 

notória sua presença, com envolvimento significativo nos casos 1 e 2 e com uma expressiva 

parceria da comunidade no caso 3, o que gera perspectivas tanto para a capacidade de 

absorção quanto para o desenvolvimento de práticas inovadoras. 
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Outro aspecto relevante no processo da capacidade de absorção organizacional é a 

influência dos processos comunicativos que, segundo Cohen e Levinthal (1990), são fontes da 

capacidade de absorção e concentram-se na estrutura comunicativa entre o ambiente externo e 

a organização, bem como entre as subunidades organizacionais. Esses processos de 

comunicação foram identificados de maneira significativa nos três casos, porém com mais 

relevância de atuação nos casos 2 e 3, de forma a fomentar um nível maior de troca de 

conhecimento e seu melhor aproveitamento na organização, o que faz jus aos apontamentos 

de Zahra e George (2002) e Versiani et al (2010)  sobre a importância desses processos para a 

capacidade realizada a partir do aperfeiçoamento de suas rotinas de trabalho e da 

transformação dos conhecimentos adquiridos. 

A comunicação entre os membros internos às escolas é favorecida pela realização de 

reuniões, conversas informais, grupo de whatsApp, publicações em facebook escolar, 

realização de projetos integradores com diferentes profissionais, que contribuem 

significativamente com a capacidade de absorção, o que, de acordo com Cohen e Leveinthal 

(1990), são mecanismos internos promissores para isso. 

Em relação aos apontamentos de Zahra e George (2002) e Versiani et al (2010) sobre a 

capacidade de absorção realizada, as três organizações escolares têm, de forma bastante 

significativa, os antecedentes de conectividade (confiança, cooperação e interação), que 

predominam nos casos 2 e 3, com vários depoimentos de todos os segmentos, e no caso 1, a 

predominância dos estudantes e educadores. Essa conectividade é fortalecida, nos três casos, 

pelo sentimento de pertencimento que perpassa as escolas e tem influência dos princípios da 

educação interdimensional. 

O estudo constatou, também, a importância da participação em formações e eventos, 

das parcerias e das fontes de capacidades de absorção, de forma a atuarem tanto na 

capacidade potencial quanto na capacidade realizada. Nesse sentido, verifica-se mais 

efetivação no processo de participações de intercâmbios externos e internos no caso 1, o que é 

evidenciado, principalmente, na área de Ciências da Natureza e de Matemática e nas 

socializações entre organizações educacionais.  

Diante dos achados, verifica-se que, nos três casos analisados, há uma gama de 

socializações práticas, como reuniões periódicas, participação em projetos integradores de 

diferentes disciplinas, apresentações culturais, conversas informais, entre outras, para gerar 

troca de experiências formais e informais, que promovem a aquisição, a assimilação e a 

aplicação de diferentes conhecimentos e efetivam as capacidade de absorção potencial e 
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realizada, defendidas por Zahra e George (2002) e identificadas nos antecedentes e nos 

mecanismos propostos por Versiani et al (2010).   

Recorrendo às análises efetivadas, apresenta-se o quadro 23, com as principais 

evidências dos antecedentes e mecanismos observados nas capacidades de absorção potencial 

e realizados das escolas pesquisadas. 

Quadro 23- Principais evidências da capacidade de absorção potencial e realizada nas escolas 

Capacidade de absorção potencial  

 

 

 

Componente de 

aquisição 

Antecedentes Mecanismos 

- Atitudes positivas; 

- Cooperação entre os agentes 

escolares; 

- Dimensão espiritual observada; 

- Formação acadêmica dos professores 

e dos funcionários; 

- Valorização dos conhecimentos 

prévios. 

- Práticas de integração; 

-Incentivo à formação; 

 - Participação em eventos. 

 

 

 

 

 

Componente de 

assimilação 

 

 

- Conhecimento prévio relevante dos 

membros da comunidade escolar; 

- Formação acadêmica e experiência 

de vida; 

- Práticas de diálogo; 

- Proatividade. 

- Disponibilidade para as atividades 

escolares 

 -Trabalho em equipe; 

- Projetos escolares; 

- Interfaces entre funções; 

-Avaliações coletivas da equipe escolar; 

- Dinamismo das atividades diárias; 

- Mecanismo de integração social (eventos, 

palestras, práticas conjuntas etc.). 

Capacidade de absorção realizada 

 

 

Componente de 

transformação 

Antecedentes Mecanismo 

- Conectividade (confiança, 

cooperação, e interação; 

- Relação positiva entre 

estudantes e professores; 

- Confiança entre os 

membros da equipe; 

- Atividade pedagógica de 

interação; 

- Liderança compartilhada; 

- Sentimento de 

pertencimento; 

- Documentos formais 

educacionais. 

- Participação em formação continuada 

-Desenvolvimento de projetos inovadores 

-Socialização de experiências práticas, formais e 

informais 

- Fontes internas e externas de informação para 

inovação 

- momentos de automotivação. 

- Envolvimento com a comunidade local; 

 

 

 

 

Componente de 

aplicação 

- Formação 

- Atuação do modelo de 

gestão crescente para o 

democrático; 

 - Nível de educação da 

força de trabalho; 

- Busca pelo 

aperfeiçoamento 

profissional; 

- Conectividade; 

- Corresponsabilidade 

- Intraorganizacional. 

- Participação em eventos educacionais e formação 

continuada; 

- Aplicação de normas e procedimentos explícitos 

quanto às práticas de trabalho e busca tecnológica; 

-Vivência de compartilhamento de experiências 

práticas, formais e informais. 

Fonte: Elaboração própria, 2015. 
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Destaca-se, ainda, no processo da capacidade de absorção, a valorização dos 

conhecimentos próprios da organização e da busca por qualificação de demais funcionários   

(caso 3); da estrutura comunicativa (casos 2 e 3) e dos intercâmbios externos ( caso 1). É 

oportuno mencionar que todos esses fatores ocorrem de forma interligada com os fatores que 

processam a aprendizagem organizacional e que contribuem efetivamente com as inovações 

educacionais empreendidas pelas organizações escolares.  

Ao longo das análises efetivadas na pesquisa, ocorreu a ampliação da Figura 2- fatores 

internos e externos que influenciam os processos aprendizagem organizacional, capacidade de 

absorção e inovação. Na dimensão da aprendizagem organizacional, fez-se presente, em 

vários contextos, evidências acerca da reflexividade da prática em seus fatores internos, de 

forma que a própria organização escolar busca refletir seus problemas e intenções, aprender 

com ela mesma e gerar conhecimentos na busca de soluções para os seus desafios. 

Esse processo de reflexividade da prática ocorre gradualmente em todos os níveis de 

aprendizagem, entretanto, percebe-se que está mais presente no nível grupal, que envolve 

profissionais por área de conhecimento. Quanto ao nível organizacional, realizam-se reflexões 

coletivas sobre sua prática e, ao mesmo tempo, promove-se ações de mudanças educativas  

nas atividades do cotidiano escolar.  Esse fator processual da reflexividade ocorre nos três 

casos, mas com maior intensidade nos casos 2 e 3. 

Na dimensão da capacidade de absorção da Figura 2, convém assinalar nos fatores 

internos, os processos de participação, cooperação, colaboração e compromisso presentes nas 

relações entre os diversos segmentos escolares, o que oportuniza as aquisições e aplicações de 

conhecimentos internos e externos, uma vez que as ações cooperativas e o fomento do diálogo 

no processo de participação criam compromissos que contribuem com ações conjuntas nas 

relações entre os segmentos escolares, em especial, nas relações entre a gestão escolar, 

docentes e estudantes. Esses processos de participação, cooperação, colaboração e 

compromisso foram evidenciados nos três casos, entretanto, de acordo com as observações 

realizadas e pelos depoimentos coletados, o caso 2 demonstrou maior tonicidade nos 

processos de participação e compromisso.  

Ainda, ampliando-se os elementos influenciadores da dimensão da inovação no 

modelo proposto pela figura 2, percebe-se a importância da liderança na gestão escolar como 

um fator interno relevante que é caracterizado em várias situações dos contextos escolares 
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pesquisados. Essa liderança se traduz em uma condução administrativa pedagógica, carregada 

de valores, intenções e articulações que buscam a efetivação das missões escolares almejadas, 

e que colaboram na influência de processos inovadores, o que a torna um catalizador de várias 

práticas educacionais promissoras para as organizações escolares. Esse fator é recorrente nos 

três casos, com maior ênfase no caso 3, bem como se percebe no caso 2 uma liderança 

compartilhada entre os membros da equipe, em que há pelos depoimentos, reuniões formais e 

informais, indicativos também do processo de gestão democrática. 

Apresenta-se abaixo a figura 15 com a consolidação de um modelo integrado das 

temáticas trabalhadas, de forma a evidenciar suas relações de contribuições e interligações 

que fomentam a melhoria da qualidade educacional nas organizações escolares. 
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Figura 15- Ampliação dos fatores internos e externos que influenciam os processos de 

aprendizagem organizacional, capacidade de absorção e inovação. 

 
             Fatores internos                                                                                              Fatores externos 

               que influenciam                                                                                               que influenciam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Fonte: Elaboração própria, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 Historicidade escolar 

 Troca de ideias 

 Mudanças nos processos 

escolares 

 Melhoria no desempenho 

 Compartilhamento de crenças 

e percepções 

 Visão integrada e sistêmica 

 Eficácia do processo de 

comunicação. 

 Reflexividade da pratica 

 *  

 ** 

  

 

 

 

 
Aprendizagem 

Organizacional 

 

 Apoio à reestruturação da 

prática pedagógica 

 Acompanhamento aos 

professores 

 Acompanhamento aos 

estudantes 

 Participação em cursos de 

aperfeiçoamento. 

 SISMÉDIO¹. 

 

 
 Atitudes positivas relativas à 

mudança.  

 Motivação 

 Formalização 

 Nível de formação dos membros 

da equipe 

 Conhecimento prévio dos 

membros da equipe 

 Incentivo à participação em cursos 

 Conectividade – táticas de 

socialização (compartilhamento de 

experiências práticas, formais e 

informais 

  Comunicação interna 

 Participação, cooperação, dialogo e 

compromisso 

 Difusão das práticas educativas. 

 

 

 Formação e curso de 

aperfeiçoamento 

 Parcerias com instituições 

governamentais e não 

governamentais 

 Monitoramento do sistema 

de ensino 

 Participação em eventos da 

área 

 Difusão de práticas 

educativas externas 

 Oferta de curso. 

 

 

 
Capacidade de 

Absorção 

 

 Organização escolar 

 Formação educacional da equipe 

 Processos de ensino-aprendizagem 

 Contrato de convivência/ 

Regimento Escolar 

 Construção dos projetos escolares 

 Manutenção escolar 

 Aplicação de recursos 

 Uso de tecnologias nos processos 

educacionais 

 Nível de mudança 

 Liderança 

 

 

 Pacto Nacional pela Educação 

(PNE) 

 Oferta de formação profissional 

 Remuneração 

 Participação das famílias 

 Suporte legal para os processos 

e os documentos escolares 

 Modelo de gestão 

 Estímulo governamental à 

inovação 

 Diretrizes curriculares. 

 PROEMI² 

 

 

 

 
Inovação 

 

¹ SISMÉDIO – Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, Resolução/CD/FNDE nº51, de 11 de dezembro de 2013. 
² PROEMI – Programa Ensino Médio Inovador, Portaria nº971, de 9 de outubro de 2009. 
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Na figura 15, observam-se, através das setas e das correlações, constantes interações 

entre as temáticas trabalhadas. Esses temas estão interligados e são influenciados por fatores 

internos e externos. Nesse sentido, pode-se evidenciar que a presença do processo de 

aprendizagem organizacional nas organizações pesquisadas impulsionam a prática da 

capacidade de absorção das escolas, subsidiando-se, assim, o desenvolvimento das inovações 

empreendidas, de forma a contribuir com a melhoria do desempenho das escolas em estudo. 

Mediante a realização das análises individuais e cruzada, cabe ainda realizar algumas 

reflexões gerais acerca de determinados aspectos que integram todos os tópicos abordados. 

Essas considerações serão dispostas no capítulo conclusivo.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa buscou responder aos objetivos específicos de compreender as 

características das principais inovações empreendidas nas escolas integrais; diagnosticar o 

papel da aprendizagem organizacional no favorecimento das inovações nas escolas integrais e 

analisar como a capacidade de absorção contribui para as inovações nas escolas integrais, com 

o propósito de alcançar o objetivo geral, que foi de analisar como as escolas públicas 

integrais, subsidiadas pela aprendizagem organizacional e pela capacidade absortiva, estão 

inovando na educação do ensino médio em Pernambuco. 

Mediante as evidências comprovadas ao longo da pesquisa, pode-se afirmar que as 

escolas integrais de Ensino Médio que foram pesquisadas estão inovando para ter sucesso na 

educação dos estudantes do ensino médio de Pernambuco. 

Os resultados refletem que os objetivos foram alcançados, porque, nas organizações 

escolares, foram identificadas inovações educacionais que, subsidiadas pela aprendizagem 

organizacional e pela capacidade de absorção, contribuíram, de forma consistente, para 

melhorar o desempenho das escolas em estudo. Percebe-se que as inovações empreendidas 

provocam uma série de melhorias, conforme os relatos registrados através das entrevistas, da 

observação direta e da análise de documentação. 

De acordo com as inovações encontradas, constatou-se que as inovações estão 

presentes em diferentes processos educativos, em especial, nas dimensões pedagógicas e de 

gerenciamento. Elas ocorrem em íntima relação com a aprendizagem organizacional, em que 

a aprendizagem, através de seus níveis e processos, subsidia a criatividade e o 

compartilhamento de conhecimentos explícitos e implícitos ao complexo ambiente escolar. 

As inovações nas escolas pesquisadas retratam o contexto em que estão inseridas, a 

existência da disposição de gerar novas possibilidades e novos processos inovadores, que 

combinem os conhecimentos preexistentes com novos conhecimentos, de forma a mobilizá-

los para o êxito educacional de cada organização escolar. 

Nas inovações, são atribuídas respostas aos processos oriundos da formação humana 

dos sujeitos escolares e de perspectivas para o enfrentamento dos desafios próprios da 

modalidade de ensino, ligadas à melhoria de desempenho acadêmico dos estudantes, 

contemplando os processos de ensino-aprendizagem e de gestão escolar. De acordo com as 

inovações encontradas, foi possível perceber que, nas escolas pesquisadas, os processos 

inovadores ocorrem de forma contínua e aberta a adequações, visto que o ambiente 
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educacional é bastante complexo e exige, naturalmente, mudanças que atendam às demandas 

sugeridas em seu cotidiano, a fim de melhorar seus processos. 

Por meio dos dados coletados, foi possível constatar que, nas organizações escolares 

pesquisadas, parte das inovações empreendidas é de inovações incrementais, o que é 

relevante, porque o surgimento de um novo serviço ocorre a partir daqueles já existentes, da 

reutilização das competências internas dos diferentes segmentos escolares, visando 

desenvolver novas práticas educativas e complementares as já existentes. Essa é uma forma 

de contribuir para elevar os níveis de aprendizagem e de desempenho educacional.  

Com expressivo empreendimento, constatou-se a execução de inovações de melhorias 

presentes em todas as escolas pesquisadas, que se destacaram pela forma contínua com que 

podem ser desenvolvidas nos serviços públicos e pela facilidade de fazer qualquer alteração 

que modifique o serviço, agregando ou substituindo características que melhorem a qualidade 

do serviço prestado. Assim, foram identificadas inovações de melhorias especialmente nas 

práticas direcionadas às avaliações externas e aos projetos escolares, que se caracterizaram em 

melhoramentos e na busca por alcançar os objetivos escolares evidenciados nas propostas 

pedagógicas das escolas em estudo, o que evidenciou os interesses escolares em contribuir 

para o desempenho dos estudantes e, ao mesmo tempo, continuar atingindo os primeiros 

lugares na classificação estadual de desempenho escolar, para garantir uma boa qualidade 

educativa e social. 

Outro ponto relevante é a presença de inovações de recombinação que, com menos 

frequência, mas de significativa contribuição, foram identificadas nas Escolas Artur Barros e 

Profª. Benedita Guerra, em atividades escolares diferentes, uma delas, na prática de ações 

direcionadas às avaliações externas, e a outra, em um projeto escolar. Tudo isso atuando com 

a combinação de diferentes características, dando novos usos a serviços existentes. 

No tocante às práticas inovadoras, foram observados, nas escolas analisadas, fatores 

que favorecem continuamente o processo de empreendimento inovador, como os sentimentos 

de pertencimento, comprometimento, conectividade, que são intensificados pelo trabalho em 

equipe, pela participação em projetos integradores e pela motivação para fazer o melhor pela 

organização escolar, utilizando-se de princípios oriundos da valorização do indivíduo em sua 

integralidade. Ressalte-se que foram encontradas essas posturas e processos nas três 

organizações pesquisadas. 

O trabalho mostrou, ainda, que vários fatores internos e externos, como a 

conectividade, as táticas de socialização, o compartilhamento de experiências práticas formais 

e informais, a participação em cursos de aperfeiçoamento, a participação das famílias, as 
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parcerias, entre outros fatores, atuam de forma interdependente com as temáticas em estudo e 

contribuem, de forma recíproca, para a implantação e a implementação de ações inovadoras. 

Quanto às inovações abordadas e às inovações educacionais em serviços, tais 

conclusões levam à ampliação de contribuições teóricas e práticas relacionadas às concepções 

de autores como Tidd, Bessant e Pavitt (2008), Fullan e Hargreaves (2000), Coelho (2012), 

Garvin (2012) e Vargas et al (2013), mas também fomentam a importância de 

aprofundamentos teóricos que favoreçam o entendimento da qualificação dos processos 

inovadores, educacionais e organizacionais. 

O resultado da pesquisa impulsionou à reflexão sobre a real interdependência entre as 

inovações, as práticas e o comprometimento dos professores, o que confirma os apontamentos 

de Fullan e Hargreaves (2000) e Coelho (2012), quando elevam a importância do 

envolvimento e da interação entre professores e estudantes e evidenciam a necessidade e a 

riqueza de possibilidades que esses processos podem originar. 

No estudo, observou-se a presença dos diferentes níveis de aprendizagem que se 

relacionam de forma interdependente e que contribuem para a aprendizagem organizacional, 

subsidiando as inovações desenvolvidas. A pesquisa também mostrou a presença do nível de 

aprendizagem interorganizacional, que auxilia também as trocas de experiências externas e 

parcerias que contribuem para a capacidade de absorção. 

Apesar do vasto e complexo processo de aprendizagem, há um empoderamento das 

três escolas nas práticas de aprendizagem individual, grupal e organizacional, que é traduzido 

em processos de compartilhamento de experiências, efetivo processo comunicativo, 

socializações entre os pares e integração coletiva, o que corrobora os apontamentos de Silva 

(2009) e Garvin (2012). Esses processos estão interligados com os processos de capacidade de 

absorção, que se constitui, fundamentalmente, como contribuinte para o desenvolvimento de 

práticas inovadoras e cujas dimensões e processos são evidentes nas três organizações, com 

antecedentes e mecanismos que promovem as capacidades potencial e realizada. Esses 

processos conferem subsídios significativos para a obtenção do sucesso educacional das 

escolas públicas de Pernambuco. 

As contribuições práticas desta pesquisa concentram-se no reconhecimento de 

inovações educacionais e de fatores internos e externos que influenciam o cotidiano escolar e 

no fato de que o modelo de gestão democrático contribui para que gestores escolares e demais 

profissionais da educação possam usufruir de mais integração com a comunidade escolar. 

Assim, as inovações que obtiveram destaque nos casos estudados podem direcionar para a 
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reflexão e a ação de novos caminhos que atendam aos anseios da educação pública, logo, esta 

pesquisa serve de fundamento para esse propósito. 

Para o campo acadêmico, a pesquisa buscou contribuir com estudos voltados para as 

inovações educacionais, a aprendizagem organizacional e a capacidade de absorção em 

organizações educacionais públicas de ensino médio. Foi possível aprofundar conhecimentos 

em relação às correlações entre as temáticas pesquisadas e as concepções adotadas na 

literatura, os quais convergem em resultados para algumas inovações mais adotadas pelas 

escolas que atuam no ensino médio. 

Entre as contribuições teóricas e práticas, a pesquisa trouxe subsídios educacionais que 

poderão servir de referência para as inovações empreendidas em escolas públicas integrais de 

sucesso educativo, novos caminhos para o serviço público educacional, referências e 

exemplos práticos nas dimensões pedagógicas e administrativas, que podem ser difundidos 

para outras organizações e expandir a literatura e servir de motivação para o desenvolvimento 

de novas práticas inovadoras em ambientes educacionais. Também poderá levar contribuições 

para o meio acadêmico, e seus resultados serem utilizados para a implantação de novas 

politicas educacionais que favoreçam o desenvolvimento integral dos jovens estudantes do 

ensino médio integral.  

Expostas as conclusões desta investigação, apresentam-se, a seguir, algumas 

limitações e recomendações para estudos futuros. 

 

5.1     Limitações 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, algumas dificuldades foram vivenciadas. 

Uma delas foi a identificação de algumas inovações em serviço, devido às semelhanças e à 

natureza do serviço. 

 Em virtude do tempo disponível para a pesquisa, que foi muito curto, e do quantitativo 

dos dados coletados, houve dificuldades para aprofundar mais as análises. Levando-se em 

consideração que todo o processo de pesquisa é composto por pessoas, suscetíveis a 

equívocos, surgem limitações, que, ocasionalmente, dificultam a evolução do conteúdo. 

 A utilização da pesquisa qualitativa, por vezes, pode dificultar a interpretação das 

informações em relação à realidade pesquisada, visto que a pesquisadora pode ser 

influenciada pelas próprias concepções, que poderão intervir nos resultados alcançados. 
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5.2 Recomendações para estudos futuros 

 

 Diante dos resultados alcançados e considerando a relevância de fornecer subsídios 

teóricos e práticos para a educação do ensino médio, em especial, no âmbito nacional, 

sugerem-se novas abordagens a serem desenvolvidas, tais como: a) Investigar os fatores que 

provocam a existência ou a ausência de inovações educacionais em escolas integrais de ensino 

médio, com baixo desempenho nas avaliações externas; b) Investigar o processo de 

aprendizagem organizacional e a capacidade de absorção nas equipes gestoras de programas 

educacionais destinados ao ensino médio; c) Analisar as influências da aplicação dos 

princípios da educação interdimensional nas escolas integrais, para a promoção de inovações 

educacionais; e d) Analisar as contribuições e os impactos da prática da capacidade de 

absorção em escolas públicas de ensino médio. 

 Sugere-se, ainda, que as pesquisas com educação integral no ensino médio sejam 

ampliadas para as várias regiões brasileiras, na perspectiva de melhorar a abordagem teórica 

prática da educação nacional. 
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APÊNDICE A - Carta de apresentação da pesquisa 

 

Prezado (a), 

 

 Mediante o exposto em diálogo prévio via telefone sobre sua participação na pesquisa 

descrita abaixo, venho, por meio desta, apresentar os objetivos e o contexto da pesquisa a ser 

empreendida em sua organização. 

 Estou elaborando uma dissertação intitulada ‘Inovação, Aprendizagem 

organizacional e Capacidade de Absorção: Evidências em Escolas Públicas Integrais de 

Pernambuco, cujo objetivo é de Analisar como escolas públicas integrais, subsidiadas pela 

aprendizagem organizacional e pela capacidade absortiva, estão inovando na educação do 

ensino médio em Pernambuco. A pesquisa visa aprofundar o conhecimento sobre inovação e, 

a partir dos conhecimentos da tríade inovação, aprendizagem organizacional e capacidade de 

absorção, revelar as inovações empreendidas em sua organização escolar. Essa é uma 

oportunidade de aprofundar o conhecimento acadêmico e social no que se refere a essa 

temática, de forma a contribuir com a qualidade da educação. Entender as inovações 

empreendidas nas escolas públicas de Pernambuco seria de grande valor não apenas para a 

Academia, mas também para todo o sistema educativo, na medida em que os resultados da 

pesquisa forneçam perspectivas e subsídios ainda não diagnosticados nos processos 

educacionais.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi entrevistado um conjunto de pessoas para 

esclarecer os caminhos que poderiam ser trilhados para se alcançarem os objetivos 

estabelecidos. Nesse sentido, intenciona-se conversar com o gestor escolar, o coordenador 

pedagógico, o representante dos professores e o representante de estudantes, consideradas 

peças fundamentais no processo da organização escolar. 

As entrevistas, agendadas previamente com os envolvidos, foram realizadas nos meses 

de junho e julho do corrente ano. Sua concessão trará contribuições relevantes para esclarecer 

as inovações empreendidas no âmbito da organização escolar. Saliento que os dados coletados 

nesta pesquisa seguem as normas éticas de comportamento, e que a identidade dos 

entrevistados e da organização será preservada, caso exigido. Reforço, ainda, que tal pesquisa 

tem fins exclusivamente científicos. 

Agradeço antecipadamente por sua essencial participação. 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários para a 

realização do trabalho. 

 

 

Cordialmente, 

 

Elisângela da S. Araujo Carvalho  

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Gestão de Organizações Aprendentes 

Universidade Federal da Paraíba 

eliscarvalho19@hotmail.com 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista 1 

Entrevista Nº ____ 

 

 

 

 

 

 

COLETA DE DADOS 

Aluna: Elisângela da Silva Araujo Carvalho 

 Prof. Dr. André Gustavo Carvalho Machado 

 

 

Escola:  Entrevistado: Contato: 

Data /Hora: Cargo:  E-mail: 

Autoriza divulgação do 

nome da Escola? 

Deseja receber os resultados da pesquisa? 

 

 O objetivo geral desta pesquisa foi de analisar como as escolas públicas integrais, 

subsidiadas pela aprendizagem organizacional e pela capacidade absortiva, estão 

inovando na educação do ensino médio em Pernambuco. Para o alcance do objetivo 

supracitado, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos. 

 

1) Compreender as características das principais inovações empreendidas nas escolas 

integrais; 

 

2) Diagnosticar o papel da aprendizagem organizacional no favorecimento das 

inovações nas escolas integrais; 

 

3) Analisar como a capacidade de absorção contribui para inovar as escolas integrais. 

 

 

 

1. Qual a sua percepção do que seja inovação? Comente.  

 

2. Como você compararia a organização escolar antes da implantação do programa 

integral e após a implantação? Justifique. 

 

3. Em sua concepção, a escola vem passando ou passou por algum tipo de melhoria/ 

Objetivo específico 1- Compreender as características das principais inovações 

empreendidas pela escola selecionada.  

Nessa etapa, espera-se compreender as características das principais inovações 

empreendidas, onde são aplicadas e de que forma são percebidas pela gestão escolar. 
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inovação? Quais são essas mudanças? Em que setores você percebe essas mudanças e 

com que intensidade? (OCDE, 2005; ANTONELLO, 2005; TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008; VASCONCELLOS; MARX, 2011; VARGAS, et al, 2013). 

 

4. Existem ações voltadas para a realização de práticas inovadoras? Você destacaria 

alguma área? Comente (OCDE, 2005; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 

VASCONCELLOS; MARX, 2011; VARGAS et al, 2013). 

 

5. Que ações/ estratégias são desenvolvidas pela escola que refletem o sucesso 

educacional conquistado pela organização escolar? Comente. (VARGAS; 

ZAWISLAK, 2006; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; VASCONCELLOS; MARX, 

2011; VARGAS, et al, 2013). 

 

6. Você poderia relatar como e de que maneira são geradas e geridas as ações 

educacionais que fomentam os resultados escolares alcançados por essa organização 

escolar? (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; VASCONCELLOS; MARX, 2011; 

VARGAS, et al, 2013). 

 

7. Como ocorre a participação dos estudantes nos projetos escolares? 

 

8. De que maneira ocorre o protagonismo juvenil? Quais as atividades vivenciadas pelos 

estudantes? 

 

9. Como são utilizados os recursos tecnológicos na escola? 

 

10. Diante do cenário educacional do ensino médio (ENEM, vestibulares, etc.), como o 

estudante dessa escola é incentivado a buscar novas oportunidades educativas? 

 

11. Que projetos educativos você destacaria como diferentes que são vivenciados por sua 

escola? 

 

12. Como são utilizados os recursos financeiros repassados para a escola? E os recursos 

técnico-pedagógicos? 

 

13. A gestão escolar atua em várias dimensões (administrativa, financeira, pedagógica, 
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etc). Em qual ou quais delas podem ser observadas melhorias/ modificações nos 

métodos de trabalho? Comente.  (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; DRUMONT, 

2011, GADOTTI, 2009; VASCONCELLOS; MARX, 2011; VARGAS, et al, 2013). 

 

14. Em sua opinião, quais as contribuições fomentadas pelo uso das tecnologias no 

ambiente educativo e de que forma elas são aproveitadas para a implantação e a 

implementação de práticas inovadoras? (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; 

BURGELMAN; DOZ, 2012; GARVIN, 2012; NOGUEIRA; ODELIUS, 2012). 

 

15. Em sua opinião, quais as características que diferenciam a educação oferecida por sua 

escola em relação às demais instituições da rede de ensino? Comente. 

 

16. Quais os principais serviços inovadores realizados pela escola a fim de promover 

mais integração com a comunidade (pais/ vizinhança)? Explique, por gentileza. 

(SUNDBO; GALLOUJ, 1998; GARCIA, 2009). 

 

17. Que atividades educativas ocorrem nessa organização escolar que você destacaria 

como referência para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e a aprendizagem 

organizacional? (GARCIA, 2009; FULLAN; HARGREAVES, 2000). 

 

18. Há programas ou projetos na escola ou subsidiados pelo sistema de ensino que 

incentivem a equipe escolar e os estudantes a promoverem ações inovadoras, que 

visem melhorar a qualidade educacional e social? Comente. (MESSINA, 2001; 

GARCIA, 2009; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; VASCONCELLOS; MARX, 

2011; DRUMONT, 2011; VARGAS, et al, 2013). 

 

 

19. Os educadores são abertos a propostas de inovação nessa organização escolar, ou 

ocorre um processo de resistência às mudanças? Comente. (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000; GARCIA, 2009). 

 

 

 

Objetivo específico 2 - Diagnosticar o papel da aprendizagem organizacional no 

favorecimento das inovações nas escolas integrais. 
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20. Em sua escola, usam-se softwares, programas ou ferramentas tecnológicas que 

auxiliem o processo de coleta, análise e monitoramentos dos resultados obtidos pela 

escola? Como se dá esse processo? 

 

21. De que forma funcionam os conselhos escolares? Como é feita usa constituição? 

 

22. Nos grupos de trabalho escolar, que segmento ou quem geralmente apresenta novas 

ideias? Elas são discutidas? Como isso ocorre? 

 

23. Devido à natureza complexa de uma organização escolar, como são vivenciados os 

processos abaixo? 

 Currículo escolar; 

 Planejamento coletivo e individual dos membros da organização; 

 Execução dos planejamentos. 

 

 

24. De que forma as atividades cotidianas da escola são acompanhadas? Existe algum 

roteiro de trabalho? Comente. (GARVIN, 2012; BURGELMAN; DOZ, 2012; 

NOGUEIRA; ODELIUS, 2015). 

 

25. Como a gestão escolar delega as atividades administrativas e pedagógicas aos 

membros da equipe e de que forma incentiva e supervisiona a execução dessas 

atividades? (GARVIN, 2012; BURGELMAN; DOZ, 2012; NOGUEIRA; ODELIUS, 

2015). 

 

26. Como são vivenciados os momentos de repasse de informações, troca de experiências 

e formulação de estratégias para a melhoria da aprendizagem escolar? 

(ANTONELLO, 2005; SILVA, 2009; BERTOLIN; ZWICK; BRITO, 2013). 

 

27. Como o conhecimento é difundido e compartilhado na organização escolar? 

(NOGUEIRA; ODELIUS, 2015; GARVIN 2012; BURGELMAN, DOZ, 2012; 

SILVA, 2009). 

 

28. De que forma e com que periodicidade os projetos escolares são socializados no 

interior da organização escolar?  (ANTONELLO, 2005; PARDINI; SANTOS; 

GONÇALVES, 2008; NOGUEIRA; ODELIUS, 2015). 
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29. Como os recursos tecnológicos presentes no ambiente educativo e social influenciam 

os processos de aprendizagem organizacional na escola? Comente. (NOGUEIRA; 

ODELIUS, 2015) 

 

30. Citarei algumas atividades de qualificação para as organizações aprendentes.  Peço 

um parecer sobre sua presença e intensidade nessa organização escolar. (GARVIN, 

2012) 

 

a) Resolução sistemática de problemas; 

b) Experimentação; 

c) Aprender com as experiências passadas; 

d) Aprender com os outros; 

e) Transferir conhecimentos. 

 

31.  Em sua visão, a organização escolar atua de maneira mais efetiva na aquisição de 

novos conhecimentos, estimulando a descoberta (exploration) ou nas ações de 

aproveitamento e geração de eficiência do conhecimento existente (exploitation)? 

Comente. (PARDINI; SANTOS; GONÇALVES, 2008). 

 

32. Quando são detectados erros e equívocos nos processos internos da organização 

escolar, que medidas são tomadas para redirecionar os padrões, as normas etc., a fim 

de melhorar o atendimento, a eficiência e a produtividade? (SILVA, 2009; GARVIN, 

2012; BURGELMAN; DOZ, 2012; NOGUEIRA; ODELIUS, 2015). 

 

Objetivo específico 3- Analisar como a capacidade de absorção contribui para inovar 

as escolas integrais. 

Nesta seção, apresentam-se os subsídios referentes á capacidade de absorção, de forma 

a analisar sua contribuição para as inovações empreendidas no contexto escolar. 

 

 

33. A gestão escolar incentiva os funcionários a participarem de formações, capacitações, 

cursos de aperfeiçoamento etc.? Como ocorrem o incentivo e a socialização dos 

conhecimentos? (MORGADO, 2013; VERSIANI, et al, 2010). 
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34. A organização escolar faz parcerias com outras instituições de ensino, órgãos 

públicos ou empresas privadas? Em que consistem essas parcerias e quais são os seus 

resultados? (MORGADO, 2013). 

35. Quais as principais formas e os procedimentos utilizados pelos membros da 

organização escolar para adquirir novos conhecimentos e aplicá-los em prol da 

organização? (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 

36. Qual a periodicidade das reuniões internas da escola? Que características você 

apontaria como predominantes nas ideias propostas? Por quê? 

 

37. Como são organizadas as atividades de estudos internos (horas atividades)? Você 

apontaria algum processo diferente na execução dessa atividade? Justifique. 

 

38. Os conhecimentos prévios dos estudantes e funcionários são valorizados internamente 

pela equipe escolar? Comente. (ZAHRA; GEORGE, 2002) 

 

39. Como ocorre a comunicação entre os membros da organização escolar? É efetiva ou 

deficiente? Por quê? (COHEN; LEVINTHAL, 1990; VERSIANI, et al, 2010) 

 

40. Como a organização identifica e obtém conhecimentos de fontes externas? De que 

maneira e com que intensidade o uso dos recursos tecnológicos favorece a 

identificação e a obtenção desses conhecimentos? (COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

ZAHRA; GEORGE, 2002, VERSIANI, et al, 2010). 

 

41. Como a organização analisa, interpreta e compreende o conhecimento adquirido 

externamente? Para favorecer esses processos, quais os recursos tecnológicos 

utilizados? (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002, VERSIANI, et 

al, 2010). 

 

42. Como são organizadas, desenvolvidas e aperfeiçoadas as atividades que facilitam a 

combinação de conhecimentos existentes como conhecimento adquirido e 

assimilado? (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002, VERSIANI, 

et al, 2010). 
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43. Como a organização incorpora os conhecimentos recém-adquiridos em seus 

processos, competências e estruturas organizacionais? (COHEN; LEVINTHAL, 

1990; ZAHRA; GEORGE, 2002, VERSIANI, et al, 2010). 

44. Como são aproveitadas as habilidades dos educadores, dos estudantes e dos 

funcionários para melhorar e ofertar uma educação de boa qualidade?  (VERSIANI, 

et al, 2010; PICOLI; TAKAHASHI, 2013) 

 

45. Nas relações de convivência entre os atores escolares, seus espaços de atuação e a 

comunidade, são sentidas atitudes e/ou ações que caracterizem a conectividade 

(confiança, cooperação e interação) entre eles? Exemplifique. (VERSIANI, et al, 

2010, ZAHRA; GEORGE, 2002) 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista 2 

Entrevista Nº ____ 

 

 

 

 

 

 

 COLETA DE DADOS 

 Aluna: Elisângela da Silva Araujo Carvalho 

 Prof. Dr. André Gustavo Carvalho Machado 

 Escola:  Entrevistado: Contato: 

Data /Hora: Cargo:  E-mail: 

Autoriza divulgação do 

nome da Escola? 

Deseja receber os resultados da pesquisa? 

 

O objetivo geral desta pesquisa é de analisar como as escolas públicas 

integrais, subsidiadas pela aprendizagem organizacional e pela capacidade absortiva, 

estão inovando na educação do ensino médio em Pernambuco.  Para o alcance do 

objetivo supracitado, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Compreender as características das principais inovações empreendidas nas escolas 

integrais; 

 

2. Diagnosticar o papel da aprendizagem organizacional no favorecimento das inovações 

nas escolas integrais; 

 

3. Analisar como a capacidade de absorção contribui para inovar as escolas integrais. 

 

 

 

1) O que você entende por inovação? Comente. 

 

2) Os educadores são abertos a propostas de inovação nessa organização escolar, ou 

há um processo de resistência às mudanças? Comente. (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000; GARCIA, 2009). 

Objetivo específico 1- Compreender as características das principais inovações 

empreendidas pela escola selecionada.  

Nessa etapa, espera-se compreender as características das principais inovações 

empreendidas, onde são aplicadas e de que forma são percebidas pela gestão escolar. 
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3) Na escola, há programas ou projetos subsidiados pelo sistema de ensino que 

incentivem a equipe escolar e os estudantes a promoverem ações inovadoras, que 

visem à qualidade educacional e social? Comente. (MESSINA, 2001; GARCIA, 

2009; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008; VASCONCELLOS; MARX, 2011; 

DRUMONT, 2011; VARGAS, et al, 2013) 

 

4) Em sua opinião, quais as características que diferenciam a educação oferecida por 

sua escola das demais instituições da rede de ensino? Comente. 

 

5) Em sua opinião, quais os projetos que você destacaria como inovadores e 

promotores de sucesso realizados por essa escola? Por quê? 

 

 

 

6)De que forma e com que periodicidade os projetos escolares são socializados no interior 

da organização escolar? (ANTONELLO, 2005; PARDINI; SANTOS; GONÇALVES, 

2008; SILVA, 2009; NOGUEIRA; ODELIUS, 2015). 

 

7)Como os recursos tecnológicos presentes no ambiente educativo e no social influenciam 

nos processos de aprendizagem organizacional na escola?  Comente (NOGUEIRA; 

ODELIUS, 2015). 

 

8)Como os educadores utilizam os recursos tecnológicos em sala de aula? 

 

9)Nesta escola, você pratica atividades que utilizam diferenciadas ferramentas          

tecnológicas? Quais são elas e como são utilizadas? 

 

10)Como os educadores aproveitam as dificuldades apresentadas pelos estudantes para 

reformular as práticas de sala de aula? Os erros são avaliados e redirecionados? 

Objetivo específico 2- Diagnosticar o papel da aprendizagem organizacional no 

favorecimento das inovações nas escolas integrais. 

Partindo da identificação das inovações empreendidas pela escola, nesta seção, apresenta-

se o diagnóstico do papel da aprendizagem organizacional no favorecimento das 

inovações empreendidas. 
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Objetivo específico 3- Investigar como a capacidade de absorção contribui para as 

inovações nas escolas integrais. 

Nesta seção, apresentam-se os subsídios referentes à capacidade de absorção, de forma 

a analisar a contribuição da capacidade de absorção para as inovações empreendidas 

no contexto escolar. 

 

11)Como ocorre a comunicação entre os membros da organização escolar? Ela é 

efetiva ou deficiente? Por quê? (COHEN; LEVINTHAL, 1990; VERSIANI, et al, 

2010). 

 

12)Os conhecimentos prévios dos estudantes são valorizados internamente pelos 

educadores? Comente (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 

13)Como são aproveitadas as habilidades dos educadores, dos estudantes e dos 

funcionários para melhorar e ofertar uma educação de boa qualidade?  (VERSIANI, et 

al, 2010; PICOLI; TAKAHASHI, 2013) 

 

14) Nas relações de convivência entre os atores escolares, seus espaços de atuação e a 

comunidade são sentidas atitudes e/ou ações que caracterizem a conectividade 

(confiança, cooperação e interação) entre eles? Exemplifique. (VERSIANI, et al, 

2010, ZAHRA; GEORGE, 2002). 
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APÊNDICE D - Roteiro de observação 

 

O roteiro de observação terá como embasamento a adaptação dos itens ilustrados no 

“Guia de observação para estudo de casos de ensino integrado” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p. 229). O processo de observação procurará elucidar as informações acerca da disposição do 

contexto e dos sujeitos para as práticas inovadoras, conforme a lista de itens mostrada a 

seguir: 

 

- Ambiente escolar 

 

* Físico 

* Histórico 

*População estudantil 

* População funcional 

*Acesso à escola 

* Vizinhança 

* Localização 

* Reputação 

* Formação dos educadores 

* Disponibilidade de recursos tecnológicos 

 

- Ambiente de aprendizagem 

 

* Contexto de aprendizagem 

* Relação com o estudante 

* Disciplina e controle 

* Uso de tecnologias (TIC) 

* Conectividade  
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ANEXO A - Evidências fotográficas da EREM Aura Sampaio Parente Muniz

 

 

A.1-Fachada da escola 
A.2-Estudantes, gestora e 

pesquisadora 

A.3- Caderno de 
acompanhamento 

A.4- carteiras de acesso e 
acompanhamento 

A.5- Formulário de 
acomapnhamento 
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EXO A - Evidências fotográficas da EREM  Aura Sampaio Parente Muniz- continuação 

 

 

 

 

 

A.6 Resultados escolares 

A.7- código de convivência /conduta 

A.8 Painel de Resultados A.9- formulário de controle 

A.10- capa de um livro do 
professor 

A .10.1 Capa de livro 
de um professor da 

escola 
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ANEXO A - Evidências fotográficas da EREM  Aura Sampaio Parente Muniz- continuação 

 

 

 

 

A.11-Laboratório de química A11.1-Laboratório de Química 

A.12- Laboratório de 
matemática 

A.13-Paineis de projetos escolares 

A.14- Laboratório de Física 
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ANEXO A - Evidências fotográficas da EREM Aura Sampaio Parente Muniz- continuação 

 

 

 

 

A.15- Projetos de Feiras  
A.16- Biblioteca escolar 

A.17- Maquete da escola 
A.18- Espaço escolar 

A.19- Prêmios e incentivos A.19.1- Prêmios e incentivos 
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ANEXO B- Evidências fotográficas da EREM  Artur Barros Cavalcanti 

 

 

 

 

 

 

 

B.1-Banner de incentivo na 
fachada da escola 

B.2-Docentes pesquisados e pesquisadora 

B.3-Docentes pesquisados 
B.4-Espaço de refeições e de convivência 

B.6-Estudantes pesquisados 
B.6.1-Esudantes pesquisados e pesquisadora 
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ANEXO B- Evidências fotográficas da EREM  Artur Barros Cavalcanti- continuação 

 

 

 

 

 

B.7-Espaço de convivência e informação B.8-Gestora escolar , pesquisadora e 
coordenação escolar 

B.9-painel para desafios semanais  
B.10-Biblioteca escolar 

B.10-Espaço  de convivência 
B.10.1-Espaço de convivência 
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ANEXO B- Evidências fotográficas da EREM  Artur Barros Cavalcanti- continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.12-Difusão de informações e incentivo 

B.13-Historicidade escolar 
B.14-Material de  monitoramento interno 

B.15-Pasta com 
resultados 

B.16-Resultados de monitoramento 
B.16.1-Resultados de projeto de 

monitoramento 

B.11-painel de projetos 
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ANEXO B- Evidências fotográficas da EREM  Artur Barros Cavalcanti- continuação 

 

 

 

B.17-painel de resultados e inccentivo 
B.17.1-Painel  de resultados  e incentivo 

B.17.2-Painel  incentivo ao desempenho 
escolar 

B.18-Prêmios e incentivos 
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B-19-painel de incentivo B.20-Divulgação  de monitoramento 
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ANEXO C- Evidências fotográficas da EREM Professora Benedita de Morais Guerra 

 

 

ANEXO C- Evidências fotográficas da EREM Professora Benedita de Morais Guerra-

continuação 

C.1-Fachada de escola 

C.2- Alguns docentes pesquisados ,gestora 
escolar e pesquisadora C.3-Laboratório de química 

C.4-Estudantes no laboratório 
de Biologia e  quimica 

C.5Biblioteca escolar 
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ANEXO C- Evidências fotográficas da EREM Professora Benedita de Morais Guerra-

continuação 

C.6-incentivo e trajetória da escola 

C.7-Estudantes e incentivo a cultura com a 
gestora e a pesquisadora 
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ANEXO C- Evidências fotográficas da EREM Professora Benedita de Morais Guerra- 

continuação 

B.8- Evidências do Projeto 
Gincana Cultural esportiva 

C.9-Jardim da escola 
C.10-Quadra coberta escolar 
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C.11-Formulários de presença 

C.12- Evidências de resultados e 
participação em concursos 
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ANEXO C- Evidências fotográficas da EREM Professora Benedita de Morais Guerra-

continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-13- Texto de incentivo 

C.14-Evidências de projetos 

C.15-Prêmios /incentivos 
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ANEXO C- Evidências fotográficas da EREM Professora Benedita de Morais Guerra-

continuação 

 

 

 

 

C-16-Horario geral dos docentes 

C.17-Espaço de convivência 

C.18-Secretaria escolar e frases de incentivo 

C.19-Divulgação de resultados e Incentivo 


