
 

UNIVESIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FE 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE ASPECTOS FORMADORES DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE UMA ESCOLA BILÍNGUE DE LIBRAS 

 E PORTUGUÊS ESCRITO 

 

 

PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, DF 
2017 

  



II 
 

PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE ASPECTOS FORMADORES DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE UMA ESCOLA BILÍNGUE DE LIBRAS 

 E PORTUGUÊS ESCRITO 

 

 

 

 

Trabalho Final de Curso apresentado, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciado em Pedagogia, à Comissão 
Examinadora da Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília, sob a orientação da 
professora Dra. Ana Maria de Albuquerque 
Moreira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, DF 
2017 



III 
 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 

 

 

ANÁLISE DE ASPECTOS FORMADORES DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE UMA ESCOLA BILÍNGUE 

 

 

 

Trabalho Final de Conclusão de Curso apresentado, como requisito parcial para 

obtenção do título de Licenciado em Pedagogia, à Comissão Examinadora da 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora 

Drª Ana Maria de Albuquerque Moreira. 

 

 

Comissão Examinadora: 

 

 

Profª Drª Ana Maria de Albuquerque Moreira  

Orientadora 

 

Profª Drª Maria Zélia Borba Rocha  

Examinadora 

 

Profª Drª Danielle Xabregas Pamplona Nogueira  

Examinadora 

 

Profa Dra Catarina de Almeida Santos 
Suplente 

 

 

 

 

Brasília-DF, julho/2017 



IV 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus, primeiramente, por toda força e motivação que me 

proporcionou durante esses quatro anos de curso e por não me ter abandonado em 

momentos difíceis que passei durante esse período. Duas figuras que não podem 

ser deixadas de lado de maneira alguma nos agradecimentos pela finalização, não 

apenas do meu trabalho de conclusão de curso, mas de toda a minha graduação, 

são meus pais Maria e Luis, que sempre se esforçaram ao máximo para que a 

minha vida acadêmica fosse tranquila e produtiva. Além deles, agradeço a toda 

minha família que sempre se preocupou comigo e me ajudou também nesse 

processo importante da minha vida.  

Agradeço também a todos os amigos que fiz no primeiro semestre de 

Faculdade de Educação e me acompanharam por toda a minha formação como 

pedagogo e a todas as pessoas da faculdade que contribuíram de alguma forma 

para que eu hoje pudesse estar-me graduando como pedagogo.  

Das pessoas que não fazem parte do mundo da Faculdade de Educação e 

que contribuíram de forma considerável, fica o meu agradecimento para toda a 

equipe da Escola de Formação Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – 

TJDFT que me apresentaram não apenas outras visões da pedagogia, mas a 

educação como um todo e o quão essa é importante para toda a sociedade, sendo 

aplicada em órgãos públicos que não sejam escolas regulares em si. Por lá, conheci 

pedagogas de extrema capacitação e que me abriram os olhos para uma nova visão 

de educação, da importância do serviço público para a sociedade brasileira e da 

importância de levar um trabalho pautado pela ética. 

Deixo também os meus sinceros agradecimentos a toda Faculdade de 

Educação e sua equipe administrativa. Todos os docentes que me ajudaram nessa 

caminhada até a formalização da minha graduação, em especial professores do 

Departamento de Planejamento e Administração do qual minha professora e 

orientadora Ana Maria de Albuquerque Moreira faz parte e que sempre teve muita 

paciência e disponibilidade para que o meu trabalho de conclusão de curso fosse 

guiado pelos melhores caminhos.  

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus e aos meus 

pais que sempre se esforçaram para que 

a minha graduação fosse a melhor 

possível e a todas as pessoas que 

contribuíram para isso dentro e fora da 

Faculdade de Educação. 

 



VI 
 

SUMÁRIO 

 

RESUMO ................................................................................................................................. VII 
APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................... IX 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ....................................................................................... XI 

PARTE I - MEMORIAL EDUCATIVO .................................................................................. XI 
1. CULTURA ORGANIZACIONAL IMPLÍCITA EM MINHA VIDA ESCOLAR ................... XII 

PARTE II – MONOGRAFIA .................................................................................................. 21 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 22 

2. PROBLEMA ............................................................................................................................. 23 

3. REFERÊNCIAL TEÓRICO .................................................................................................... 24 

4. REFERENCIAL METODOLÓGICO ..................................................................................... 42 

5. O BILINGUÍSMO E A ESCOLA BILÍNGUE DE LÍBRAS E PORTUGUÊS ESCRITO . 47 

6. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO .................................................................................. 55 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................. 73 

8. PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS .................................................................................... 76 

9. REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 77 

APÊNDICES .................................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

SILVA, Pedro Henrique Fernandes da. Análise de aspectos formadores da 

cultura organizacional de uma escola bilíngue. 2017. 86 p. Monografia 

(Graduação de Pedagogia) – Faculdade de Educação – Universidade de Brasília – 

UnB, Brasília – DF. 

RESUMO 

O presente trabalho analisa aspectos formadores da cultura organizacional de uma 
escola bilíngue de Libras e português escrito e como estes se apresentam em seu 
cotidiano. Após a apresentação do problema da pesquisa feita e de seus objetivos 
geral e específicos, para um melhor entendimento do estudo, no referencial teórico 
há uma abordagem histórica sobre a centralidade dos estudos da gestão, da relação 
dessa com a cultura e com a escola. Posteriormente, faz-se necessário para melhor 
compreensão não só do tema, mas da sua importância para a gestão, a 
conceituação de cultura organizacional e dessa com a escola e como a cultura 
organizacional da escola é formada. São apresentados ainda no referencial teórico 
os aspectos formadores da cultura organizacional pesquisados na Escola Bilíngue: 
expectativas de resultados, liderança, tomada de decisões, relação com a 
comunidade, comunicação, relações interpessoais e ambiente emocional, 
organização interna e como a escola lida com mudanças. A metodologia utilizada foi 
um estudo de caso exploratório e as técnicas de pesquisa foram a análise 
documental, entrevistas semiestruturadas e observação. Uma breve introdução das 
filosofias educacionais destinadas aos surdos para o entendimento da educação 
bilíngue no Brasil, as leis nas quais essa é amparada e os tipos de escola bilíngue 
são apresentados no capítulo posterior junto a apresentação da Escola Bilíngue, sua 
unicidade e forma de funcionamento e na análise de dados foi constatado que para 
cada aspecto pesquisado, há uma contribuição e relação para o desenvolvimento 
dos estudantes. 
 
Palavras – Chave: Cultura Organizacional. Escola Bilíngue. Libras. Português-

Escrito. Surdos. 
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SILVA, Pedro Henrique Fernandes da. Analysis of formative aspects of the 

organicational culture of a bilingual school. 2017. 86 p. Monography (Graduation 

of Pedagogy) - College of Education - University of Brasília - UnB, Brasilia - DF. 

ABSTRACT 

The present study deals with the aspects that shape the organizational culture of a 

bilingual school of Libras and Portuguese and how they present themselves daily 

After the problematic presentation of the research done and its general and specific 

objectives, for a better understanding of the study, in the theoretical referential there 

is a historical approach on the centrality of the management studies, the relation of 

this with the culture and with the school. Subsequently, it is necessary for a better 

understanding not only of the theme, but of its importance for the management, the 

conceptualization of organizational culture and that of the school, and how the 

organizational culture of the school is formed. Also presented in the theoretical 

referential are the organizational aspects of organizational culture researched at the 

Bilingual School: results expectations, leadership, decision making, community 

relations, communication, interpersonal relationships and emotional environment, 

internal organization and how the school deals with changes. Educational 

philosophies for deaf people are approached for the understanding of bilingual 

education in Brazil that is enacted in law for the deaf. The methodology used for data 

collection in this exploratory case study was documental analysis, semi-structured 

interviews and observation. The Bilingual School and its uniqueness and way of 

functioning are presented in the later chapter and in the data analysis it was found 

that for each aspect researched, there is a contribution and relation for the 

development of the students. 

 
Keywords: Organizational Culture. Bilingual School. Pounds. Portuguese-Written. 

Deaf people. 
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APRESENTAÇÃO 

Dividido em duas partes, esse trabalho de conclusão de curso traz, em sua 

primeira parte, o memorial educativo de toda a minha trajetória escolar e acadêmica. 

Nele abordo como aspectos formadores da cultura organizacional estiveram 

presentes em minha vida escolar do seu início até a academia. Destaco também 

como a liderança ou a falta dessa teve influências na minha formação e nas 

escolhas da vida.  

Na segunda parte, está presente a pesquisa do trabalho de conclusão de 

curso para a obtenção do título de licenciado em pedagogia da Universidade de 

Brasília. Ele está dividido em sete tópicos. Primeiramente, introduzo a pesquisa e 

destaco a importância do estudo da cultura organizacional para gestores escolares e 

para um melhor conhecimento das escolas como organizações que têm 

personalidades próprias que é resultante de várias forças que interagem entre si em 

seu interior e que recebem influências externas. Nesse mesmo capítulo, apresento 

qual o problema da pesquisa e seus objetivos. 

No segmento reservado ao referencial teórico, abordo de que maneira a 

gestão, que trabalha de forma relativamente autônoma, assunto abordado por 

António Nóvoa (1995), vem se constituindo em objeto de relevância no meio 

científico; conceituo a cultura organizacional e explico quais são seus aspectos 

formadores. Posteriormente, apresento a escola bilíngue na qual fiz a minha 

pesquisa e introduzo, inicialmente, quais são as filosofias educacionais para 

pessoas surdas dando ênfase maior ao bilinguismo, a legislação brasileira que 

ampara esse tipo de educação e quais são os tipos de escola bilíngue e em qual 

dessas a organização escolar na qual fiz minha pesquisa faz parte. Por fim, 

apresento o contexto no qual a Escola Bilíngue está inserida e apresento quais são 

as suas características e o motivo no qual ela se destaca em relação a outras da 

mesma rede de ensino. 

No capítulo seguinte, exponho a descrição e análise do caso. Analiso, 

primeiramente, dimensões, previamente selecionadas, que formam a cultura 

organizacional da Escola Bilíngue e em uma segunda parte da análise, como se 

apresentam esses aspectos formadores no cotidiano da escola. Para finalizar, 

apresento minhas considerações finais e o que eu espero não só com a conclusão 

da minha pesquisa e do meu curso, mas também a expectativa que tenho para que 
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essa seja relevante para gestores e em futuros estudos sobre a cultura 

organizacional de uma escola bilíngue e para a minha vida profissional. 
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1. CULTURA ORGANIZACIONAL IMPLÍCITA EM MINHA VIDA ESCOLAR 

1.1. Relações Interpessoais 

Com a minha formação escolar em instituições públicas desde a educação 

infantil, não me deparei com dificuldades tais como problemas estruturais, baixo 

desempenho dos estudantes ou um ambiente social interno conturbado. Hoje, 

com uma formação educacional mais avançada, posso perceber, com maior 

clareza, como o fator da cultura organizacional e as relações que existem nela 

são importantes para a formação escolar em um sentido pleno. 

Para que isso aconteça, é necessário que haja uma fina sincronia entre os 

gestores escolares, os professores e a família dos estudantes. Isso sempre 

houve desde a minha formação inicial. Com pais sempre atuantes em toda a 

minha formação escolar, fica clara a importância da família na formação escolar 

em qualquer tipo de instituição educacional. Tanto a influência materna como a 

paterna foi de extrema importância para o meu desenvolvimento escolar inicial e 

também para o meu amadurecimento como sujeito ativo dentro de uma 

organização educativa. A importância das relações interpessoais no 

desenvolvimento dos estudantes fica evidente também dentro desse contexto.  

Como filho único de ambos os pais, sempre tive em suas pessoas o apoio 

necessário para o enfrentamento de desafios escolares e do cotidiano da vida. 

Essa relação estreita entre pais e filho, com objetivo de uma formação inicial 

melhor, formou uma base sólida para o meu processo de aprendizagem. Com 

isso, tive uma alfabetização bem desenvolvida e com o êxito esperado pela 

instituição escolar e meus pais, além das outras áreas do currículo da época, 

como uma boa formação como cidadão nos estudos sociais e uma noção sólida 

de cálculos na área de matemática para as séries iniciais. 

Além disso, a relação entre os diversos atores em minha formação inicial 

apresentou-se essencial para o meu desenvolvimento escolar inicial. Na Escola 

Classe 28 à época, hoje Centro Educacional Infantil n°1 de Taguatinga, e na 

Escola Classe 13 de Taguatinga havia a preocupação em manter os pais e 

responsáveis influentes dentro da formação educacional do estudante. Com isso, 

meus pais sempre souberam dos acontecimentos escolares, participavam das 

reuniões escolares e mantinham assim, uma relação com as lideranças da 
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escola. No caso da minha turma específica, com a professora. No caso da 

instituição escolar vista de forma geral, a figura da liderança do diretor.  

Desta forma, a importância das relações entre os atores presentes na 

minha formação inicial apresentou-se de maneira essencial para que o meu 

desenvolvimento tenha acontecido da melhor maneira. Hoje, vejo isso como um 

tema de bastante relevância dentro dos estudos sobre as relações que 

acontecem na formação dos estudantes em geral. Muitas vezes, essas relações 

são deixadas de lado quando há o diagnóstico de alguma defasagem no 

desenvolvimento dos estudantes ou até mesmo na implementação de políticas 

públicas para a correção desses problemas no desenvolvimento dos estudantes. 

1.2. Liderança 

Na minha entrada no ensino fundamental o papel da liderança e a falta 

dele têm suma importância no meu crescimento estudantil. Antes de adentrar 

nesse assunto, tenho algumas considerações a fazer. A primeira é que essa foi 

uma etapa, tanto na minha vida estudantil quanto na minha vida pessoal, que 

acarretou muitas mudanças no meu modo de ver e pensar a escola. Quando fiz 

os meus anos iniciais era implantado um remanejamento automático para uma 

escola de ensino fundamental localizada na região, mas meus pais decidiram 

matricular-me em outra que, por mais que também era localizada na região 

recebia os alunos oriundos do remanejamento de outra instituição. Junto com a 

mudança drástica do modus operandi do tipo de escola no qual estava 

acostumado, essa mudança de instituição foi bastante delicada para o meu 

crescimento estudantil, mas também de bastante aprendizado. Uma segunda 

consideração a fazer é que no ensino fundamental senti a falta de uma liderança 

centrada na figura do professor. Nos anos iniciais, temos uma professora a cada 

ano e, dependendo da instituição, uma professora até acabar a etapa de ensino. 

Como sempre tive uma relação próxima com meus professores, senti falta do 

papel da liderança de um professor dentro da sala de aula para orientar a turma e 

até mesmo os nossos estudos. Hoje, vejo isso como uma mudança necessária 

para o nosso amadurecimento estudantil.  

No ensino fundamental da educação pública é onde geralmente inicia-se a 

emancipação do estudante. No meu caso, confundia liderança com uma espécie 

de cuidado individual que em minha concepção, por culpa das professoras que 



XIV 
 

tive nos anos iniciais, afetou bastante o meu início do ensino fundamental anos 

finais. Como cada disciplina tinha sua professora própria, demorei muito para 

entrar no ritmo e aprender como a instituição funcionava e qual era a sua cultura. 

Devo confessar que apenas nela, na época a 5ª série, fui apresentado realmente 

como era o sistema educacional brasileiro, pois, hoje analisando calmamente, a 

escola onde fiz os anos iniciais era uma espécie de “oásis” dentro da realidade.  

Nesse contexto de descobertas de um novo método de funcionamento de 

uma instituição escolar, ou seja, da sua cultura organizacional, adaptei-me a 

novas pontuações, novas formas de ver o funcionamento de um bimestre, de 

avaliações, dos professores, das atividades que esses passavam e até mesmo 

da equipe administrativa. Principalmente no primeiro ano dentro dessa instituição 

tive muitas dificuldades com a inserção dentro de uma cultura organizacional 

completamente diferente com a qual estava acostumado e com a falta de 

liderança dentro dela. Com o conhecimento sobre os líderes dentro de uma 

instituição e a importância desses para o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional, vejo como é importante para os membros da cultura a presença 

de um líder para que eles caminhem em direção dos seus objetivos grupais e 

como consequência, os individuais.  

As mudanças no modo de ensino e funcionamento da instituição não 

trouxeram apenas mudanças ruins, mas boas também. Descobri um novo jeito de 

aprender disciplinas como geografia, história e ciências. A disciplina de português 

saiu do modo lúdico e entrou para uma área gramatical mais aprofundada na 

língua, fui apresentado à álgebra na matemática e pela primeira vez tive aulas de 

educação física, não apenas recreação.  

No meu caminhar de quatro anos dentro da instituição, foram feitas 

tentativas de mudanças de cultura organizacional que afetavam diretamente os 

estudantes da escola. Quando cursei a antiga 6ª série fui apresentado à sala 

ambiente e lembro que no começo o choque da mudança de cultura atrapalhava 

todas as turmas e muitos estudantes chegavam atrasados às aulas pois, agora 

eram os estudantes que mudavam de sala e não mais os professores. Durante a 

7ª série fui apresentado pela primeira vez ao diretor da organização. Ele era 

oriundo do Centro de Ensino Médio Ave Branca de Taguatinga e desde o início 

de sua gestão afirmou que com sua liderança iria mudar o funcionamento, o 

ensino e o desempenho dos estudantes. A expectativa nos pais sobre essa 
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liderança, que pela primeira vez desde que entrei na instituição era vista na figura 

do diretor, e isso acabou chegando aos estudantes que almejavam tanto por 

mudanças na instituição. Isso realmente aconteceu. A entrada e a saída dos 

estudantes tornaram-se mais rígida, professores deixaram de faltar e houve 

mudanças significativas na estrutura física da escola. Essa foi mais uma forma da 

liderança apresentar-se tão importante para a cultura e essa tendo 

consequências no funcionamento do cotidiano escolar. Dessa maneira, até o final 

do ensino fundamental com a 8ª série deu-se sem maiores problemas e 

mudanças significativas.  

1.3. O Ensino médio e minhas escolhas 

A última etapa do ensino básico da educação brasileira trouxe consigo 

mais mudanças e mais dificuldades. Uma coisa que não mudou foi a 

preocupação e os cuidados de meus pais com os meus estudos. Assim como 

para a maioria dos estudantes brasileiros, o ensino médio é um momento de 

escolhas que trarão consequências para o resto da vida, avaliações seriadas, 

vestibulares e o falado Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Fui 

matriculado em uma escola na qual o remanejamento mandava os estudantes 

que eram promovidos ao ensino médio e que é localizada próxima minha casa, o 

Centro de Ensino Médio 03 de Taguatinga.  

Essa instituição é conhecida em Taguatinga e era conhecia à época por 

ter bom ensino e boa organização. Ao contrário do que aconteceu na segunda 

parte do meu ensino fundamental, no ensino médio acompanhei todos os amigos 

que fiz na antiga instituição de ensino e por mais que a nova escola fosse maior, 

e com isso havia um número maior de turmas, a adaptação por esse motivo foi 

mais facilitada. As culturas organizacionais da minha antiga escola e da nova 

eram bastantes parecidas apesar das diferenças entre as duas instituições. Cada 

estudante cuidava de si mesmo sem o acompanhamento de um professor e 

assim como na antiga instituição, a liderança não era vista na figura do diretor. 

Haviam coordenadoras pedagógicas que trabalhavam como um tipo de 

inspetoras que controlavam os estudantes, se estavam dentro das salas de aulas 

e os horários.  

Como toda cultura organizacional é única, o C.E.M. 03 também 

apresentou novidades. A dinâmica da escola era bastante corrida, pelo nível de 
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ensino e pelo tamanho da instituição. Estudantes atrasados podiam entrar para 

assistir aula a partir do segundo horário, não havia distribuição de livros didáticos, 

não havia merenda escolar e foram adicionadas novas disciplinas à grade como 

física, química e biologia.  

Já no 1° ano do 2° grau, desde o início do ano letivo fomos apresentados 

ao Programa de Avaliação Seriada da UnB, o PAS, e desde então era-nos dito 

que esse seria o caminho mais curto e fácil para conseguir a aprovação na 

universidade pública. Como existiam mais disciplinas no currículo, a dinâmica era 

ainda mais rápida e o fluxo de conteúdos era maior. Essa foi uma dificuldade 

encontrada no ensino médio e o início teve sua dificuldade, pois demorei para 

entrar no ritmo da cultura organizacional da escola. No meu primeiro ano na 

instituição, consegui perceber que a missão dos professores era-nos preparar 

para o PAS que viria a acontecer no final do ano. Os livros propostos pelos 

professores eram os que viriam a ser cobrados na avaliação e o lado 

emancipador foi deixado de lado.  

No Centro de Ensino Médio 03 encontrei os melhores professores da 

minha educação básica. Professora Maria José de língua portuguesa, Edina 

Menezes e Edilson de História e Sandra de Geografia. As equipes 

administrativas e pedagógicas também sempre foram bem solícitos e por mais 

que eu não conhecesse a figura do diretor, eles me inspiram até os dias de hoje 

na área de gestão escolar. O CEM 03 tinha como missão preparar os alunos para 

o mercado de trabalho, a vida social e a entrada na universidade, mas muitos 

não conseguiam e foi a primeira vez que tive a experiência de conviver com 

turmas de aceleração.  

1.4. Relação trabalho e estudos 

Durante o meu ensino médio foi quando consegui o meu primeiro emprego 

e ele teve grande influência na minha vida estudantil e no meu desempenho na 

escola. Obtive nota satisfatória na primeira avaliação do PAS, mas a vontade de 

ter dinheiro próprio e independência financeira motivou-me a procurar trabalho. 

Comecei essa nova jornada antes mesmo do início do ano letivo e ela só teve um 

fim depois mesmo da minha conclusão do ensino básico.  

No segundo ano do nível médio eu já estava bem adaptado à nova escola 

e a cultura vigente nela, por isso achei que conseguiria conciliar com o trabalho. 
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Essa é a realidade de muitos jovens brasileiros, principalmente os de classe 

social menos privilegiada e que precisam conseguir sustento para si ou para 

ajudar a família. Esse não era o meu caso, eu só queria uma forma de sustento 

para comprar coisas das quais eu tinha vontade de ter e até mesmo a 

antecipação financeira em relação aos meus pais. Muitos jovens em sua 

caminhada estudantil precisam dividir-se entre trabalho e estudos, alguns fazem 

isso por opção, outros fazem isso por necessidade. Até o meio do ano foi 

possível conciliar, mas depois os estudos foram deixados de lado por culpa de 

trabalho.  

Nunca deixei de comparecer a escola, de fazer as atividades ou os 

trabalhos, mas deixei de estudar para a avaliação seriada e até mesmo para o 

ENEM. Hoje, vejo o quanto isso foi prejudicial para a minha carreira estudantil e 

consequentemente para a minha vida. Nas outras duas avaliações do PAS não 

obtive notas satisfatórias e a mesma coisa aconteceu com o Exame Nacional do 

Ensino Médio. Essa é a realidade de muitos jovens que não conseguem conciliar 

educação e trabalho e, como consequência, têm a formação na idade certa 

prejudicada e também a entrada na universidade.  

Nessa época a minha vontade de entrar para o ensino superior não foi 

deixada de lado e a opção pelo curso de pedagogia nunca foi a minha primeira. 

Na verdade, quando eu pensei em prestar vestibular, a minha primeira opção era 

o curso de letras. Para ficar empenhado realmente na entrada da universidade 

pública, saí do trabalho e fiquei estudando por conta própria para o vestibular. 

Com uma pesquisa prévia sobre os cursos ofertados pela Universidade de 

Brasília, decidi ficar pela educação que era uma área onde sempre tive interesse 

e que poderia fazer o curso de forma mais tranquila. A opção pelo curso de 

pedagogia foi feita pelo fato de que ele é base de tudo da educação. Não 

adiantaria, em minha concepção, fazer um curso de licenciatura sem a base 

dessa, por isso decidi pelo curso de pedagogia mesmo sendo homem, em uma 

área onde há muito preconceito com isso, e uma área não valorizada pela 

sociedade.  

Segui com os meus estudos para o vestibular em 2013 e consegui a 

aprovação no segundo semestre daquele ano. O fato de ter entrado na 

universidade com a idade um pouco mais avançada que os demais deixava-me 

apreensivo, além da aflição normal de estar entrando em uma carreira 
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universitária, um mundo totalmente novo para mim e em um curso onde, desde o 

início, era ciente que seria um dos poucos do sexo masculino.  

Dessa maneira, entrei na universidade pública e, desde o início, tanto a 

UnB, quanto a Faculdade de Educação e o curso de pedagogia surpreenderam-

me positivamente.  

1.5. A Faculdade de Educação e sua cultura organizacional 

Sempre me tinham dito que a experiência na universidade pública seria 

totalmente diferente de toda a minha vivência estudantil, porém só com a 

aprovação no vestibular e devidamente matriculado pude comprovar isso 

realmente. A dinâmica da graduação era totalmente diferente de tudo aquilo no 

qual eu já tinha vivido. Uma universidade completamente aberta, sem muros e 

com um fluxo de pessoas extremamente alto. Não havia um tutor cuidando de 

cada turma, cada estudante vivia dentro da complexidade de culturas da 

universidade de forma independente, autônoma e emancipada. Para uma pessoa 

que estava longe de um ambiente estudantil por dois anos, a visão de um 

ambiente acadêmico imaginado era totalmente diferente da realidade que se 

encontrava dentro da Universidade de Brasília. 

A visão da UnB pelas pessoas que não fazem parte do seu contexto é 

totalmente distorcida da realidade. Antes da matrícula, por exemplo, eu não sabia 

que existia a Faculdade de Educação e essa foi uma surpresa boa para mim e 

para as minhas aspirações dentro da universidade. O fato de ela estar localizada 

longe do grande fluxo de pessoas da instituição proporcionou-me tranquilidade e 

o ritmo necessário para o enquadramento na rotina da cultura organizacional da 

faculdade. Como calouro, tive a minha primeira grade fechada e uma turma que 

me acompanhou durante todo o primeiro semestre da graduação. Um ponto 

positivo nisso é que a minha primeira disciplina foi a de Oficina Vivencial onde 

pude conhecer os outros calouros, o meu primeiro contato com a faculdade e um 

professor universitário e de forma lúdica e não tradicional. Uma outra disciplina 

do primeiro semestre que teve suma importância no meu primeiro contato com a 

faculdade e a universidade foi a de Projeto 1, onde há introdução sobre o que é 

ser pedagogo, sobre o que é o curso de pedagogia e como ele se dá e como é o 

funcionamento de vários setores da Universidade de Brasília.  
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No segundo semestre, decidi por conta própria abandonar o fluxo normal 

do curso e priorizei disciplinas obrigatórias e fiz muitos créditos durante esse e o 

semestre posterior. Assim como no primeiro, esse semestre também foi de suma 

importância para a minha formação como pedagogo, pois comecei a ser 

introduzido em outras áreas de atuação que não a de educação infantil e inicial, 

como a educação para pessoas com necessidades especiais, educação de 

jovens e adultos, o lado da pesquisa na educação e, finalmente, a área na qual 

mais me identifiquei, que foi a gestão. 

Muitas disciplinas durante toda a minha graduação foram de extrema 

importância para o meu crescimento acadêmico e pessoal. Começo aqui com a 

disciplina Educando com Necessidades Especiais onde vi a importância da 

inclusão na educação e as consequências dessas para a formação desses 

estudantes. Em outra área, outra disciplina na qual me identifiquei foi a de 

currículo. Como fonte de poder, o currículo escolar é usado pelas autoridades 

para implementar uma ideologia política e até mesmo para reprimir uma parte da 

sociedade ou fazer a parte majoritária reprimir grupos sociais menos favorecidos 

como o negro, o homossexual e outros. Durante essa disciplina, percebi a 

importância de um currículo que trabalha de forma integrada e para todos. É uma 

fonte de poder, mas também pode ser usado para ajudar esses grupos sociais 

menos favorecidos.  

A partir do terceiro semestre fui-me identificando de forma mais íntima com 

as disciplinas ofertadas pelo Departamento de Planejamento e Administração 

(PAD) e seus professores. Disciplinas que ensinam como funcionam a educação 

brasileira e suas políticas públicas como Organização da Educação Brasileira, 

Políticas Públicas da Educação, Planejamento Educacional e Financiamento da 

Educação.  

1.6. O estágio no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e suas 
influências na minha formação acadêmica. 

No final do ano de 2014, fui selecionado para um estágio na área de 

Pedagogia no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. 

No prédio sede do Tribunal encontra-se a Escola de Formação Judiciária que 

disponibiliza para os servidores e sociedade cursos, palestras, seminários e 

outras atividades educativas nas áreas administrativas e judiciária. Nesse 
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ambiente conheci a pedagogia organizacional e convivi durante dois anos com 

profissionais capacitados e experientes nessa área da pedagogia.  

Apesar de ser uma área relativamente nova e diferente dos conteúdos 

aprendidos nas disciplinas da Faculdade de Educação, o meu desenvolvimento 

nesse período é imensurável. O meu crescimento deu-se no aspecto estudantil, 

profissional, acadêmico e pessoal. Não só os professores que lá trabalham, mas 

todos os profissionais de outras áreas. Com o trabalho no serviço público e a 

tentativa de ser um servidor, conheci os estudos sobre a cultura organizacional. 

Desde o começo foi um tema da pedagogia que despertou o meu interesse e do 

qual eu comecei a perceber não só na instituição na qual eu trabalhava, também 

pela Faculdade de Educação. Na segunda metade do meu estágio, a Escola de 

Formação Judiciária estava implementando uma nova forma de trabalhar em 

todos os seus segmentos, uma mudança de cultura organizacional e que 

compreendia valores, líderes e clima organizacional que são assuntos abordados 

no tema.  

Dessa maneira, decidi escolher esse assunto como tema do meu trabalho 

de conclusão de curso. Essa escolha é fruto do meu amadurecimento 

acadêmico, profissional e a escolha da área da pedagogia na qual mais me 

identifico. Outro motivo para isso é a confiança que tenho no trabalho dos 

professores do PAD em especial o da minha orientadora Ana Maria de 

Albuquerque Moreira.  

Chego assim, ao meu oitavo e último semestre com uma perspectiva 

totalmente diferente da de quando ingressei na Universidade de Brasília. Hoje a 

minha visão de educação está desenvolvida e crítica graças ao curso de 

pedagogia e todos que nele estão envolvidos. Percebo hoje a importância do 

educador e sua formação para a construção de uma sociedade igualitária e que 

não reprima minorias e sem exclusão de qualquer pessoa. Entendi também como 

se organiza a educação e como ela é um instrumento de poder das autoridades, 

além de que é um segmento da nossa república no qual há várias políticas 

públicas para o atingimento de metas tendo como consequência um 

desenvolvimento contínuo de pessoas e profissionais com o conhecimento que 

lhe é esperado.  

Por fim, devo mencionar que na Faculdade de Educação, assim como no 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, convivi com pessoas com 
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grande bagagem intelectual e de experiência que me moldaram e me fizeram ser 

o estudante do qual estou saindo do curso de pedagogia. Professores e colegas 

de curso que compartilhei momentos e conhecimentos e que pretendo levar para 

o resto de minha vida. Sou feliz de ser parte da grande família que cresce a cada 

semestre que é do curso de pedagogia e da Faculdade de Educação.  
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1. INTRODUÇÃO 

A cultura organizacional de um estabelecimento é resultante da interação e do 

agrupamento de vários aspectos internos e externos que influenciam como uma 

organização, como a escola se comporta em busca de seus objetivos. Poderiam 

então, esses aspectos contribuírem para o êxito escolar de seus estudantes? 

Todas as organizações, inclusive as escolares, possuem uma forma de se 

organizar, enfrentar seus problemas e buscar seus objetivos que a faz diferente de 

outras, por mais que haja unidades que estejam próximas umas às outras ou que 

façam parte de uma mesma rede de ensino. O motivo para que isso aconteça é que 

as culturas organizacionais das unidades escolares são formadas por vários 

aspectos visíveis e não visíveis, internos e externos à organização. Esses aspectos 

apresentam-se de maneiras diferentes em cada escola e suas junções formam a 

cultura organizacional singular que cada um desses centros de ensino possui. 

Em uma escola que é diferenciada de tantas outras pelo seu público alvo e 

sua filosofia de ensino que não tem o português como a primeira língua, essas 

dimensões formadores da cultura também podem contribuir no cotidiano e, por 

consequência, no êxito escolar dos estudantes. Esse trabalho procura identificar 

quais as contribuições dos aspectos formadores da cultura organizacional de uma 

escola bilíngue de Libras e português escrito e o êxito estudantil de seus alunos 

surdos e ouvintes. O conhecimento dessas dimensões e como elas agem no interior 

de uma escola pode fazer com que uma intervenção em forma de política pública ou 

até mesmo pelos líderes desse tipo de organização seja, como Lück (2010) explica, 

consciente e positiva para o êxito em seus objetivos institucionais. 
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2. PROBLEMA 

A cultura organizacional é a identidade de uma organização e está presente 

em seu modus operandi. Isso não é diferente em uma unidade escolar, na qual a 

cultura organizacional está, inclusive, associada ao seu desempenho, e à 

consecução de seus objetivos. Ela é expressa no cotidiano através da liderança, 

fatores externos e internos, comunicações interpessoais, pelo espaço educacional e 

como esse se organiza. Sabendo que a cultura organizacional pode ser 

compreendida como a personalidade da escola e, de acordo com Lück (2010) e 

Nóvoa (1995), fator relacionado ao êxito escolar, questiona-se neste trabalho como 

as possíveis contribuições entre dimensões atinentes à cultura organizacional, de 

uma escola bilíngue de Libras e português escrito, podem estar associadas ao 

sucesso estudantil de pessoas surdas e ouvintes? 

Objetivo geral: 

Identificar quais as contribuições dos aspectos formadores da cultura 

organizacional de uma escola bilíngue de Libras e português escrito para o êxito 

escolar de estudantes surdos e ouvintes. 

Objetivos específicos: 

 Analisar a organização do espaço interno, o tempo e a forma de 

organização da dinâmica educativa de uma escola bilíngue e como 

esses fatores influenciam no processo de ensino aprendizagem; 

 Verificar quem são os líderes da organização e de que maneira 

organizam os processos de tomada de decisão da escola; 

 Investigar como se dá a comunicação dentro da unidade escolar; 

 Analisar o relacionamento com a comunidade escolar e as relações 

interpessoais dentro da organização;  

 Buscar compreender o ambiente emocional do estabelecimento e 

como esse influencia no desempenho dos estudantes; 

 Analisar o processo de mudança de uma escola regular para uma 

escola bilíngue e como a escola lida com isso. 
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3. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico é um importante segmento de um trabalho de conclusão 

de curso para que haja melhor entendimento do objeto de estudo. Ao abordar os 

aspectos formadores da cultura organizacional de uma escola e suas possíveis 

relações com o desempenho dos estudantes de uma escola bilíngue, faz-se 

necessário abordar, primeiramente, a evolução dos estudos na educação até que 

esses tratassem a escola como organização e da centralidade de sua gestão. Em 

seguida, apresento a importância da cultura no estudo da gestão e conceituo cultura 

organizacional e explico como essa se forma dentro de uma unidade escolar. Por 

fim, exponho os aspectos formadores da cultura organizacional que pesquisarei na 

Escola Bilíngue. 

3.1. Centralidade da gestão 

A importância da gestão escolar e a visão da escola como um organismo 

central que trabalha de maneira relativamente autônoma e que possui sua própria 

identidade nem sempre foi levada em consideração pelas políticas e correntes 

educacionais. Isso aconteceu de forma mais enfática a partir das décadas de 1980 e 

1990 e é fruto de uma evolução histórico-política de estudos sobre a educação de 

acordo com o contexto na qual essa estava inserida. 

Nóvoa (1995) resume como se deu essa evolução na educação até chegar na 

valorização da escola como organização, tendo a visão de que os poderes de 

decisões devem estar mais próximos ou até mesmo serem oriundos dos atores 

educativos e centros interventivos.  

De acordo com o autor, nos anos 1950, a pedagogia estava toda voltada para 

o aluno. Esse era visto nos três principais pilares de um indivíduo-aluno de acordo 

com a pedagogia educacional: cognitivo, motor e afetivo. Não havia preocupação 

com desenvolvimento grupal e a valorização desse no processo de ensino-

aprendizagem. 

Já na década de década de 1960 surge a pedagogia não diretiva. O aluno 

deixa de ser o foco central do interesse educacional. O que se valoriza são as 

vivências escolares, essas tomam o espaço do que é aprendido, ou seja, dos 

saberes escolares. Em uma sala de aula o que importava era o que se passava em 

seu interior e não que era ensinado dentro delas. Nóvoa (1995) explica que os 

saberes valorizados eram a partilha, a cooperação, o diálogo e o trabalho comum.  
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Entre as décadas de 1960 e 1970 houve movimentos distintos no ramo da 

pedagogia como a sua visão institucional, a educação permanente dos atores 

escolares e a desescolarização da sociedade, mas com alguns pontos em comum. 

Todos esses movimentos criticavam as escolas já existentes e buscavam uma 

educação que olhava além dos muros da escola. Dessa maneira, o sistema 

educativo e como ele funcionava ganhava espaço nas discussões educativas. Esses 

movimentos tinham visão política e de intervenção social. Já no início da década de 

1970 as correntes pedagógicas visavam a racionalização da educação. Isso 

acarretou a volta do enfoque na sala de aula, pois a educação era vista como 

formadora da mão de obra para o trabalho. Nóvoa (1995) chama esse paradigma de 

processo-produto.  

Apenas na década de 1980 as escolas passam a ser vistas como instituições 

autônomas. Nesse momento a escola-organização ganha importância e acarreta 

várias mudanças na maneira como essas instituições se comportam como por 

exemplos, nas mudanças do currículo, nas suas interações sociais e abrindo a 

possibilidade de a comunidade escolar ter maior intervenção nas escolas. A intenção 

desse movimento é contrária a exclusão, a sua intenção é apresentar uma escola na 

qual o processo educativo presente em seu interior é fruto de várias dimensões e 

forças.  

A partir desse momento a escola deixa de ser investigada e estudada apenas 

na visão do aluno e do sistema educacional na qual ela faz parte. Nóvoa (1995) 

explica que essa nova visão da escola é também uma questão científica e 

pedagógica e não apenas política ou ideológica. A centralidade da gestão nos 

estudos educativos ganha espaço com a escola-organização pois, nesse momento, 

os debates internos, interações sociais, uso dos espaços e tudo o que acontece no 

interior do estabelecimento escolar são levados em consideração nos estudos 

escolares nas mais diversas áreas, seja, no desempenho dos estudantes, na 

eficácia da escola e outros.  

A escola é encarada como uma instituição dotada de uma autonomia 
relativa, como um território intermédio de decisão no domínio 
educativo, que não se limita a reproduzir as normas e os valores do 
macro-sistema, mas que também não pode ser exclusivamente 
investida como um micro-universo do jogo dos atores sociais em 
presença. (NÓVOA, 1995, p. 20) 

 



26 
 

Esse olhar para a escola como organização e um sistema complexo recebeu 

críticas, pois, de acordo com alguns teóricos humanistas, a escola não pode ser 

comparada a um sistema empresarial e econômico ou contra uma gestão sem viés 

ideológico. Na visão de Nóvoa (1995), essas críticas foram fundamentais para que a 

transferência de visão da escola não tenha acontecido de maneira acrítica ou de 

maneira simplista, pois, por mais que o estudo da cultura organizacional seja oriundo 

do ramo empresarial e gerencial, a escola não pode ser vista como uma simples 

fábrica, pois suas finalidades são completamente diferentes.  

3.1.1 Cultura e gestão 

Vinda do ramo empresarial, a cultura organizacional apresenta-se como a 

singularidade que cada organização possui, por mais que existem outras no mesmo 

ramo de atividade. A área gestora de uma organização necessita compreender que 

a cultura de uma empresa pode influenciar nos seus resultados finais de forma 

negativa ou positiva. Além de perceber que, quanto maior o conhecimento dessa, 

melhor será o entendimento de como as forças e a dinâmica que a organização 

encontrou para enfrentar os problemas do dia-a-dia e para obter êxito em seus 

objetivos.  

Em uma organização escolar ganha mais importância para a gestão pois a 

escola, assim como a cultura organizacional, é formada com a complexidade do ser 

humano e o coletivo dos atores organizacionais presentes em seu interior junto a 

forças externas, à organização, formam a sua identidade e características.  

Lück (2010) explica que as ações adotadas para a melhoria do ensino são 

realizadas nas políticas públicas educacionais pelos sistemas de ensino, mas 

sempre com uma visão externa ao que acontece nas instituições e por essa razão 

suas ações tornam-se gerais e sem considerar aspectos socioculturais existentes. 

Isso acarreta a ineficácia das tentativas de melhoria do ensino seja em longo ou 

curto prazo.  

A cultura ganha espaço na gestão quando os gestores percebem que levar 

em consideração à comunicação interpessoal entre as pessoas, como essas se 

adequam a organização, enfrentam os desafios em seu interior, seus valores 

assumidos e como reagem aos da organização, relações de poder e outros aspectos 

que não são visíveis, podem influenciar no êxito do estabelecimento em sua missão 

organizacional. Na escola, de acordo com Lück (2010), esses aspectos da cultura 
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podem desempenhar um papel significativo na orientação dos atores escolares em 

seu interior na compreensão de quais são seus desafios e como vencê-los para 

alcançarem seus objetivos. A cultura, além disso, vai condicionar como esses atores 

reagem às intervenções do sistema de ensino.  

3.2  Cultura da escola 

Uma organização escolar é composta por vários sujeitos que carregam 

consigo sua formação histórica como membros de uma sociedade, suas próprias 

culturas, suas histórias e modos de pensar de acordo com suas crenças e formação 

familiar, formando, juntos uns aos outros, a comunidade escolar que cada uma 

dessas instituições, sendo pública ou privada, possuem. Esses membros da 

comunidade escolar possuem objetivos, comportamentos e valores diferentes uns 

dos outros, mas dentro da organização trabalham coletivamente em busca dos 

objetivos da organização com práticas cotidianas e habituais. Para que esse 

pensamento coletivo em busca de um objetivo organizacional em comum aconteça, 

os membros da comunidade escolar compartilham valores, crenças e hábitos que 

são singulares em cada estabelecimento de ensino por mais que essas façam partes 

da mesma rede de ensino. Esse modo de agir singular que cada organização 

possui, formado pelo modo de ser coletivo de seus membros, forma o que é 

chamado de cultura organizacional. 

3.2.1. Conceito de cultura organizacional 

Em uma de suas obras, de título Dimensões da gestão escolar e suas 

competências, Lück (2009) conceitua cultura organizacional como um conjunto de 

crenças e hábitos estabelecidos por valores e atitudes buscados de forma coletiva, 

na busca de um objetivo compartilhado por todos os membros de uma organização 

o que a faz se diferenciar de outras organizações. Schein (2009) conceitua a cultura 

organizacional como a cultura de um grupo que possui um padrão de suposições 

básicas compartilhadas e aprendidas pelos membros desse grupo para solucionar 

problemas de adaptação externa e integração interna. Quando esse padrão funciona 

bem o bastante para que esses membros tenham êxito, é ensinado para os novos 

membros para que esses também enfrentem os problemas organizacionais e 

atinjam os objetivos de forma coletiva.  

A cultura organizacional é formada coletivamente pelos membros dentro da 

organização, mas nem por isso os fatores externos não são considerados como 
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fontes formadoras. Esses fatores podem ser a formação como sujeito que seus 

membros levam consigo, a comunidade ao redor da organização, as políticas 

oriundas de governos centrais e a formação histórico-social dos sujeitos inseridos na 

cultura organizacional. Os fatores internos também são formados coletivamente, 

mas pelos membros que participam de dentro da organização. Essas pessoas criam 

comportamentos e hábitos para encarar os desafios da missão organizacional do 

estabelecimento. Com o passar do tempo e com a eficácia dessas estratégias para o 

cumprimento dos objetivos, essas manifestações vão-se tornando duradouras, por 

mais que sejam mutáveis, e se tornando o modo de agir dos membros da 

organização que por muitas vezes, fazem de forma inconsciente e de maneira 

implícita. Aos membros que adentram o estabelecimento, a cultura é passada para 

eles se adequarem.  

Esse importante segmento da gestão das organizações não é visível a olho 

nu, mas ajuda a entender formas de comportamento e ação de um certo grupo que 

chega a ser incompreensíveis e irracionais e de acordo com Schein (2009), chega a 

ser uma abstração, mas não pode ser deixada de lado pelos gestores, pois forças 

podem ser criadas dentro dessa cultura e se tornarem poderosas no futuro da 

organização. Se um gestor, ou até mesmo, os atores organizacionais inseridos 

dentro da instituição não entenderem essas forças para se adequarem a elas, 

podem-se tornar vítimas da sua cultura organizacional.  

Desta forma, a cultura organizacional constitui a forma de ser e agir da 

organização. Ela pode ser reconhecida por fatores explícitos como artefatos e 

objetos, espaços e ambientes, e também por fatores implícitos como as crenças, 

normas tácitas, comportamentos, valores, modo de fazer suas obrigações e lidar 

com problemas, de organizar o tempo, além dos sentimentos das pessoas sobre a 

organização e o seu papel como sujeito atuante da cultura. Um fator importante que 

não pode ser deixado de lado no estudo da cultura organizacional, é que ela 

também não induz aos sujeitos uma função na qual ele não pode provocar 

mudanças, gerando, assim, uma cultura cristalizada. As próprias formações 

históricas do sujeito se confrontando dentro da organização, o clima organizacional 

em embate com esses sujeitos, além de outras ações podem mudar e formar uma 

nova cultura, por mais que esse processo seja demorado. Na citação de Motta 

(1996, apud Garay, 2011) a cultura também é formada pelo confronto de interesses 

presentes dentro da organização, esses podem estar em oposição um ao outro 
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gerando novas articulações formadoras da cultura. Para o autor, “a cultura não pode 

ser vista como um poder que determina comportamentos, pois a cultura é um 

contexto de significados.”. (MOTTA , 1996, p. 201). 

3.2.2. Cultura organizacional da escola 

A cultura organizacional da escola equivale, dessa forma, à personalidade de 

uma pessoa, cada uma tem a sua de acordo com os seus valores, crenças, hábitos 

e ela se apresenta com o comportamento, com a comunicação entre elas, ou seja, 

aspectos visíveis e não visíveis. A cultura organizacional tem como dimensões os 

valores, os heróis, os ritos e as redes de relacionamento e comunicação. Lück 

(2010) explica que cada escola apresenta a sua cultura, essa vai marcar a qualidade 

do seu ensino e o desempenho da organização afetando os resultados escolares. 

Finaliza a conceituação de cultura organizacional da escola como todas as práticas 

interativas presentes no estabelecimento de ensino e que são regulares, 

expressando desse modo, a forma de ser e de fazer, a peculiaridade a singularidade 

do cotidiano escolar.  

3.2.3. A formação de uma cultura organizacional escolar 

A cultura organizacional é formada por fatores externos e internos à 

organização e por leis formais e informais que orientam a rotina escolar. É de 

extrema relevância entender todos esses fatores como partes de uma engrenagem 

que se autorregula de acordo com o cotidiano e problemas enfrentados por toda a 

organização. Outro ponto a destacar é que esses fatores não expelem uns aos 

outros dentro da cultura organizacional, o que acontece é exatamente o contrário. 

Torres (2011) deixa claro que para a formação de uma cultura organizacional 

escolar, há a premissa da inseparabilidade dos fatores estrutura e ação, do seu 

funcionamento mútuo e inseparabilidade. A autora vai além, dizendo que esses 

fatores interagem de forma dialética em uma dinâmica de reciprocidade e que 

historicamente constroem o modus operandi da organização escolar. É importante 

enfatizar que por mais que esses fatores trabalhem de forma conjunta na formação e 

manutenção de uma cultura organizacional escolar, nem sempre eles irão se 

comportar de maneira harmônica e sem atrito. Lück (2010) destaca isso e deixa 

exemplificado que uma característica primordial de uma cultura pode ser a tensão 

entre os fatores externos como a tentativa de implantação pela rede educacional de 

uma política pública que não se adequa à realidade da escola e até mesmo da 
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comunidade escolar, mas que essa é obrigada a seguir essa política, gerando uma 

divergência entre o fator externo e os fatores internos geradores da cultura 

organizacional.  

Torres (2011) compreende a estrutura como as forças formadoras da cultura 

que são oriundas de impulsos que influenciam na cultura organizacional de uma 

escola, mas que não estão presentes no cotidiano delas. A estrutura impõe 

condições objetivas que influenciam as ações humanas e, por consequência, no 

cotidiano e nas práticas escolares. A estrutura, um eixo formador das culturas 

organizacionais escolares, é o âmbito normativo da rede educacional da qual a 

escola faz parte e que tem influência na forma que a unidade educativa irá buscar 

seus objetivos e lidar com conflitos diários. 

A cultura não constitui um mero reflexo da ordem organizacional, 
representa antes um processo de construção dinâmica 
mediatizada por um conjunto de fatores, de que a estrutura 
também faz parte. (TORRES, 2011, p. 115). 

 

A estrutura como formadora da cultura organizacional é um condicionante de 

outro eixo formador, a ação dos atores organizacionais. É impossível pensar a ação 

de membros da comunidade escolar sem as intervenções impostas pela estrutura. 

Essas imposições podem ser de vários tipos como horário escolar, conteúdos a 

serem ensinados nas salas de aula, avaliações em larga escala, metas a serem 

cumpridas por todas as escolas e outros.  

Esta ordem estrutural adquire assim uma significação simbólica e 
cultural ao impor-se institucionalmente ao ator escolar (professor, 
aluno, pessoal não docente, encarregado de educação e outros) 
sob a forma peculiar de constrangimento, de expressão dos 
limites, das ordens e dos padrões culturais socialmente 
legitimados. (TORRES, 2011, p. 118)  

 

O espaço existente entre as regras formais impostas pela estrutura e a 

realidade dos atores escolares e da própria escola abrem espaço para o segundo 

eixo formador da cultura organizacional, o da ação. Nele o grande aspecto 

formador da cultura são as relações pessoais, comportamentos dentro da 

organização e experiências que esses atores adquiriram fora da organização. 

Dentro desse eixo também está incluso um aspecto importante formador da 

cultura organizacional, a liderança. O eixo da ação irá, de acordo com cada 

organização, reproduzir ou enfrentar o abismo existente entre muitas regras 

formais e o contexto escolar, criar de forma autônoma novas estratégias para o 
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êxito dos objetivos educacionais. Torres (2011) explica que o processo de 

absorção da cultura pelos atores organizacionais forma e orienta as ações nos 

contextos organizacionais escolares. Ou seja, como esses vão entender as 

normais formais, para reproduzi-la em sua totalidade ou ajustá-la ao cotidiano 

escolar. Esse modus operandi que a organização cria ao não seguir as regras 

formais para o enfrentamento de problemas e atingimento de metas no cotidiano 

de forma coletiva é chamado por Torres (2011) de regras informais. 

E assim, se enquanto objeto a estrutura de poder formal da escola 
tende a constranger a ação, como sujeito abre novas 
possibilidades no campo das práticas, cuja concretização afetará 
provavelmente, no tempo, o status quo cultural da escola, por 
implicar eventuais redefinições, alterações ou mudanças na sua 
matriz estrutural e axiológica originária. (TORRES, 2011, p. 119). 

 

Dessa forma, as forças da estrutura e da ação, ou seja, as regras formais 

e informais, de forma constante no cotidiano escolar, medem forças e de forma 

mútua, de partilha e de disputa sobre a rotina escolar formam nessa a cultura 

organizacional vigente em cada estabelecimento de ensino.  

Outros dois eixos importantes para a formação da cultura organizacional 

da escola são os influenciadores externos e internos à organização. Esses eixos 

de formação cultural são complexos e podem influenciar as instituições de 

maneira diferentes.  

A totalidade dos elementos da cultura organizacional têm de ser 
lidos ad intra e ad extra as organizações escolares, isto é, têm de 
ser equacionados na sua interioridade, mas também nas inter-
relações com a comunidade envolvente. De fato, se a cultura 
organizacional desempenha um importante papel de integração, é 
também um fator de diferenciação externa. As modalidades de 
interação com o meio social envolvente constituem, sem dúvida, 
um dos aspectos centrais na análise da cultura organizacional das 
escolas. (NÓVOA, 1995, p. 32)  

 

Os influentes externos podem fazer parte ou serem os mesmos do eixo 

estrutural formando leis formais e os internos também podem fazer parte das 

regras informais formadas pelas ações humanas nos espaços que a estrutura 

deixa em suas influências na organização. Em sua complexidade na formação de 

sua cultura, a organização escolar recebe como influências também experiências 

vividas pelos atores escolares.  

Os modelos de referenciação cultural subsumidos pelos vários 
atores escolares, sobretudo pelos professores e pelo pessoal não 
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docente, obedecem a um longo percurso de sedimentação 
mediado por diversas instâncias de aprendizagem/socialização 
formal, não formal e informal, cujo o contexto primeiro de produção 
deve ser encontrado fora da instituição escolar. (TORRES, 2011, 
p. 124-125). 

 

Os atores escolares, dessa forma, assumem uma posição no processo de 

formação cultural da organização escolar influenciados tanto no fator externo quanto 

no interno. Irão exercer papel formador nas relações interpessoais que acontecem 

internamente à organização e levando com eles suas experiências formadoras, 

valores e comportamentos para a escola além das influências formadoras da 

estrutura governamental. Torres (2011) explica isso dizendo que as interações 

sociais cotidianas entre os atores organizacionais fazem a cultura da escola ser 

percebida, mas que ao mesmo tempo, criam uma nova ou recriam essa mesma 

cultura.  

3.3 Aspectos que expressam a cultura organizacional da escola 

A cultura organizacional escolar é soma de várias forças oriundas tanto de 

aspectos estruturais formais, informais e interações produzidas no seu interior e no 

seu exterior. As junções dessas forças formam as suas características e expressam 

a cultura organizacional de várias maneiras e podem influenciar de maneira 

considerável a qualidade do ensino ou o êxito da proposta educacional da 

organização. Lück (2010) explica que o líder gestor de uma organização escolar 

pode exercer influências sobre a cultura organizacional da escola de maneira 

positiva agindo sobre esses aspectos acarretando na melhoria do desempenho da 

organização em sua missão organizacional. A autora ainda deixa claro que para que 

isso possa acontecer, é necessário que se conheça e se compreenda quem são 

eles, como eles funcionam no cotidiano escolar, como interagem entre si, como 

foram formados e evoluíram até o presente momento.  

Esses aspectos, de acordo com Nóvoa (1995) são oriundos de três grandes 

áreas nas quais podem ser estudadas separadamente para um melhor 

entendimento do gestor. São elas, segundo o autor, a estrutura física da escola, 

estão inclusos nessa área o espaço escolar, recursos disponíveis para o processo 

de ensino aprendizagem e como e como o estabelecimento escolar se organiza. A 

segunda área é organização administrativa da escola na qual se encontra a parte de 

gestão da escola, pessoal docente, a comunidade escolar e todo o pessoal auxiliar 
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no cotidiano da organização. Por fim, o último âmbito elencado pelo autor é a 

estrutura social da escola que engloba as interações sociais entre os alunos, 

professores, funcionários, pais, democracia interno e tomadas de decisões.  

Essas áreas terão elementos que constituirão sua cultura e condicionaram a 

forma como a escola terá seu cotidiano interno e sua comunicação com a 

comunidade externa. Lück(2010) lista vários aspectos nos quais a cultura 

organizacional de uma escola pode ser identificada e entendida. Dentre eles estão 

as expectativas de resultado e o que se espera em relação a aprendizagem, a 

liderança, os processos de tomada de decisão, relações com a comunidade, 

comunicação, as relações interpessoais entre os estudantes e o ambiente 

emocional, a organização interna da escola e como a escola lida com mudanças. 

Aspectos esses que serão abordados nesse trabalho. 

Tendo em vista que o presente estudo não se propõe a um trabalho exaustivo 

a respeito da cultura organizacional de uma escola bilíngue, mas sim de analisar, 

numa perspectiva exploratória, aspectos da cultura organizacional de uma escola 

bilíngue, a seguir, destaco brevemente a conceituação de cada uma dessas 

características, observando que a compreensão de cada uma delas será retomada 

na análise das informações levantadas com o trabalho metodológico. Por fim, serão 

destacados também entendimentos do bilinguismo e da legislação educacional para 

os surdos no Brasil relevantes para se compreender o contexto em que se insere a 

proposta de uma escola bilíngue Libras e português-escrito.  

3.3.1. Expectativas de resultados 

Em um estabelecimento com relações e hábitos coletivamente dinâmicos 

como a escola, o êxito nas propostas escolar é de suma importância para a 

avaliação do trabalho da gestão. Em algumas escolas essas expectativas serão 

elevadas e explícitas, podendo ser até a missão organizacional do estabelecimento 

e em outras poderão ser expectativas baixas e camufladas. Como já dito 

anteriormente, o conhecimento da cultura organizacional torna-se indispensável para 

a equipe de gestão para ela estipular os objetivos institucionais e como ela irá agir 

para que esses sejam obtidos com êxito.  

Nóvoa (1995) organiza as características da cultura organizacional escolar em 

quatro grupos: bases conceituais e pressupostos invisíveis, manifestações verbais e 

conceituais, manifestações visuais e simbólicas e, por último, manifestações 
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comportamentais. Os objetivos da escola, ou seja, os resultados que são esperados 

pelos gestores da organização estão presentes no grupo das manifestações verbais 

e conceituais. Nessa categoria estão presentes características que têm a 

necessidade de estarem escritas, linguagens, folclores que justificam ações dos 

atores organizacionais e a conceituação dos heróis da organização. 

3.3.2. Liderança 

Dentro de um organismo social como a escola, há várias cabeças pensantes 

e cada uma com objetivos diferentes. O líder, que geralmente é o gestor escolar, 

tem como responsabilidade alinhar esses objetivos singulares na direção dos 

objetivos institucionais preestabelecidos. 

Ao diretor escolar, responsável pela influência intencional e 
sistemática da escola, cabe, portanto, o papel da liderança que 
consiste em levar os seus participantes a focalizar os aspectos 
importantes da experiência, identificar as suas características, 
analisar seus resultados sob o enfoque dos objetivos 
educacionais, orientar o grupo na revisão de seu desempenho, 
suas competências, hábitos de pensamento, atitudes, etc., à luz 
dos objetivos e valores educacionais. (LÜCK, 2009, p. 118). 

 

Para que isso aconteça, o líder deve conhecer a cultura organizacional e a 

comunidade que a forma. Além disso, o seu modo de liderar ou a falta desse pode 

influenciar em vários fatores incluindo, o processo de ensino e aprendizagem e o 

desempenho dos estudantes. A falta da liderança pode acarretar uma cultura 

organizacional escolar tomada por interesses pessoais, imediatistas, segundo Lück 

(2010, p. 113), “uma cultura negativa e destituída do caráter profissional e educativo 

de apreciação, reciprocidade, comunicação aberta, que compete à escola e aos 

seus profissionais promover para criar um ambiente educativo.”. Deste modo, os 

interesses educacionais da sociedade onde a escola está inserida e dos estudantes 

ficam em segundo plano, em vista dos interesses individuais dos sujeitos internos da 

escola formadores da cultura organizacional quando há uma falta de liderança 

explícita.  

Da mesma forma, quando a liderança efetiva está explícita, pode influenciar 

para uma cultura organizacional positiva, onde os indivíduos pensam de maneira 

coletiva, tendo identificação social e buscando sempre os objetivos educacionais. A 

organização acaba tendo como consequência ganhos como profissionais realizados 

com o seu desenvolvimento no cotidiano escolar e com o estabelecimento como um 
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todo, a comunidade ao redor da escola se vê identificada e com isso, colabora nas 

ações e objetivos, além de influenciar no desempenho dos estudantes já que esses 

percebem um ambiente educacional mais atrativo e motivador.  

O diretor escolar, ao assumir as responsabilidades de seu cargo, 
assume necessariamente, a responsabilidade de liderar a 
formação de cultura escolar compatível para que o ambiente 
escolar seja estimulante, caracterizado pela valorização da 
aprendizagem como um modo de ser e de fazer e adequado para 
a formação de seus alunos. A partir daí o diretor orienta o curso 
dos eventos e ações; ajuda as demais pessoas a fazerem sentido 
nesses eventos e a retirarem lições das ações que se envolvem; 
estabiliza as soluções bem-sucedidas, disseminando-as; organiza 
os processos e interações sociais tornando-os estimulantes. 
(LÜCK, 2009, p. 119) 

 

Entende-se que estabilizar as soluções bem-sucedidas é manter e adicionar a 

cultura organizacional da escola as ações que tem dado certo para o atingimento de 

metas e objetivos. A cultura por mais que seja duradoura, não é imutável e, portanto, 

as medidas ou ações que não contribuem para o cumprimento de missões 

organizacionais devem ser identificadas pelo líder e expostas a um movimento de 

mudança de cultura e com a ação do grupo pode ser mudada para uma que esteja 

alinhada aos objetivos organizacionais.  

Essa percepção pelos líderes da cultura positiva ou negativa é de suma 

importância para o crescimento e efetivação da organização. Toda cultura é 

dinâmica e as pessoas vão-se estabelecendo ou se renovando dentro dela. Ao 

mesmo tempo, uma cultura negativa, onde a liderança não está presente pode 

acarretar danos em todos os setores da escola, inclusive no desempenho dos 

estudantes e isso com o tempo vai-se renovando e ficando impregnada no modo de 

pensar e agir das pessoas e, com a entrada de novos membros na cultura da 

escola, esses hábitos vão-se renovando e uma mudança, por mais que seja 

possível, se torna mais difícil. Para a liderança, portanto, torna-se indispensável o 

conhecimento da mesma, para só então atuar sobre ela. 

A tentativa de gestores escolares de atuarem sobre o modo de agir da escola, 

sem respeitar a cultura estabilizada na mesma, também pode acarretar uma cultura 

organizacional negativa. Isso acontece porque esse líder que age de maneira 

autoritária sem respeitar os comportamentos dos membros participantes do 

cotidiano escolar, esses que são frutos da cultura organizacional já enraizada na 

organização, pode provocar resistências e desta forma, gerar esforços que não 
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estão alinhados com a missão da escola. Quando os atores da cultura 

organizacional não estão alinhados com a liderança ou até mesmo não acreditam 

que o que ela propõe pode dar retorno para todos os segmentos da escola, a 

liderança se torna apenas uma função formal, sem um trabalho realmente efetivo e 

uma mudança necessária para que os objetivos da organização sejam atingidos 

torna-se praticamente impossível.  

Ferreira e Torres (2012) também enfatizam a importância da liderança em um 

estabelecimento escolar. A figura da liderança pode ser levada para o desempenho 

do ensino ou para um poder central que busca uma maior eficácia na gestão em 

uma visão burocrática que é vista pelos autores como uma visão mais tradicional da 

gestão. O oposto dessa visão é o diretor exercendo sua figura de liderança em uma 

visão de intermediador das relações existentes entre as classes atuantes dentro da 

organização como por exemplo os professores e a administração da escola.  

Em uma organização escolar onde o fluxo de pessoas e de relações é 

constante, não há um tipo de liderança certo, mas sim, apropriado para cada 

situação. Da mesma forma, um tipo de liderança pode funcionar em uma cultura 

organizacional e em outra não. Como cada cultura é diferente da outra, haverá o tipo 

de liderança adequado para fazer com que os atores envolvidos na organização se 

alinhem em busca dos objetivos coletivos.  

Ainda segundo Ferreira e Torres (2012) há vários tipos de liderança que 

podem ser identificados no cotidiano de uma escola e que são divididos em dois 

eixos: transacional e transformacional. O primeiro elencado por eles é o eixo 

transacional. Nesse eixo, a liderança se apresenta em uma forma de gestão 

monocrática. O líder motiva e direciona os membros da comunidade escolar para os 

objetivos que apenas ele estabelece, definindo as tarefas a serem feitas que cada 

um deve fazer de forma clara e sem direito a manifestações contrárias. Assume a 

sua função como uma forma centralizada de poder. A liderança transformacional 

caminha em direção contrária. Descentraliza as decisões e se torna uma liderança 

flexível. A confiança nos atores da cultura organizacional se torna ampla e há uma 

busca de igualdade no peso das decisões entre os grupos formados dentro da 

organização e as experiências que esses vivem no cotidiano escolar são 

valorizadas.  

Ferreira e Torres (2012) dividem o eixo transacional em dois tipos de 

liderança: racional e hierárquica. A chamada liderança racional leva em 
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consideração nas decisões e modo de agir as regras formais estabelecidas pelo 

poder da rede de ensino. A cultura organizacional tende a se manifestar de acordo 

com as políticas estabelecidas para todas as escolas, sua singularidade é deixada 

em segundo plano. O principal princípio para esse tipo de liderança é a obtenção de 

resultados universais propostas pelas políticas públicas. O direcionamento das 

ações sempre é focado na produtividade e eficácia na obtenção de resultados. O 

líder faz isso em forma de competição tanto dentro da própria organização como 

com outras. A liderança hierárquica é derivada do pensamento weberiano e aparece 

no eixo transacional. É bastante burocrática e rege a dinâmica do cotidiano escolar 

com regras formais e com as regras informais nas questões produzidas no cotidiano 

escolar, mas que não possuem uma positivação anterior. Essa segunda com a 

função de complemento das formais. As decisões com isso se tornam bastante 

previsíveis e servem apenas para a manutenção da cultura vigente com 

hierarquizações verticais e não visam mudanças.  

No eixo transformacional são estabelecidas as lideranças prospectivas e 

democráticas, de acordo com Ferreira e Torres (2012). Essa última com suas ações 

descentralizadas, respeitando as individualidades, experiências e opiniões dos 

atores organizacionais. As relações hierárquicas nesse tipo de liderança são vistas 

de forma horizontal. Ferreira e Torres (2012) chamam esse fenômeno de liderança 

dispersa. Princípios democráticos como a igualdade de oportunidades e equidade 

dos atores são respeitados. O líder é visto pelos atores como um facilitador e um 

mediador. O último tipo de líder segundo esses autores é o prospectivo e também 

está no eixo transformacional. Um tipo de liderança que preza pela comunicação 

horizontal entre o líder e os atores educacionais, também divide responsabilidades, 

ou seja, age de forma descentralizada na tomada de decisões. A diferença dessa 

liderança para a do tipo democrática é que o ambiente externo a escola é bastante 

valorizado. A falta de recursos financeiros ou pessoais não é um obstáculo para que 

esse líder tente alcançar os objetivos educacionais. Ele irá propor projetos e 

métodos inovadores ligado com o ambiente externo para que essa falta de insumos 

tão importantes para o cotidiano escolar seja suprida. Como a comunidade local é 

convidada para participar das ações para o atingimento de objetivos e tomada de 

decisões, ela se vê como uma parte integrante da escola e se identificam com o líder 

e como ele age.  
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Não há um tipo de liderança correto. Em uma cultura organizacional 

multifacetada como a escolar, haverá situações e contextos que necessitarão uma 

liderança transacional e outras que pedirão uma transformacional. Além disso, os 

atores dessa cultura podem aceitar melhor um tipo de liderança e outro tipo não. 

Desta maneira, é de suma importância de o gestor escolar conhecer a cultura na 

qual está inserido para não tomar decisões errôneas e que coloquem em risco o 

andamento do cotidiano escolar e do bom comportamento em busca dos objetivos 

escolares, acarretando em uma cultura negativa. 

Independente do perfil, o diretor da escola desempenha um papel 
privilegiado no processo de reconstrução da cultura 
organizacional, ora emitindo sinais para a ação proporcionadores 
da consolidação de uma cultura integradora, levando os 
professores a partilharem e a identificarem-se com os valores e a 
missão da escola defendidos pelo poder central, ora sustentando a 
sua gestão quotidiana na diversidade de valores, crenças e 
ideologias, bem como nas autonomias grupais e individuais que se 
foram instalando historicamente na vida da organização, por via 
dos costumes, rotinas e hábitos. (FERREIRA; TORRES. 2012, p. 
94) 

 

Não havendo um tipo certo de liderança para o atingimento de objetivos 

escolares, pois, cada cultura possui suas peculiaridades, o diretor necessita de 

manter os atores organizacionais alinhados a missão da organização. Caso, a 

cultura vigente em um estabelecimento escolar for identificada como negativa, o 

líder, antes de propor uma mudança deve conhecer os sujeitos envolvidos na 

construção dessa, como os valores partilhados, as crenças e os hábitos cotidianos 

que formam a cultura enraizada dessa organização. Entende-se então o quão 

desafiador é para um gestor fazer a manutenção de uma cultura positiva ou propor 

uma mudança quando a cultura for negativa. O cotidiano escolar tanto para um líder 

recém-chegado, quanto para um que já se encontra nessa situação por um período 

de tempo maior, é subjetiva e, por mais que seja algo duradouro, contém 

peculiaridades que mudam no cotidiano escolar, pois, ela é formada pela relação e a 

dinâmica de pessoas que nela estão inseridas. Essas relações entre os atores 

organizacionais tornam a cultura viva tendo como consequência a constante 

renovação dos comportamentos por mais que ela seja duradoura, pois, cada ator 

influencia e tem ações para que essa se mantenha ativa, a escola estando em busca 

das missões organizacionais ou não. Dessa maneira, o conhecimento do líder sobre 

como a escola se comporta diante dos desafios e como os atores organizacionais se 



39 
 

comportam e pensam sobre as missões organizacionais ganha uma importância 

cada vez maior na busca do êxito dos objetivos educacionais, como por exemplo, o 

desempenho dos estudantes. Lück (2009) ressalta a importância de se investir no 

aprimoramento e melhoria da cultura organizacional do estabelecimento escolar, 

pois essa pode acarretar em uma melhoria no desempenho dos estudantes se este 

for um objetivo educacional da organização, assim como no desempenho 

profissional, pois este acarreta uma melhoria da qualidade de ensino. 

3.3.3. Processos de tomada de decisões 

O processo de tomada de decisões seguindo a linha de pensamento de Lück 

(2010) pode ser participativa, baseada nos fatos que acontecem próximos aos 

atores organizacionais ou centralizada, baseada em opiniões formais e avaliações 

que estão longe da centralização da gestão da educação e do cotidiano dos atores 

organizacionais dentro da organização. Essa autonomia relativa vai ao encontro com 

a política pública da gestão democrática que no Distrito Federal já é positivada em 

lei e que é derivada de um movimento que ganhou força nos anos 1990 em que as 

decisões das instituições escolares não são centralizadas em uma só pessoa e sim 

no conjunto dos atores que atuam na escola. Isso fez com que as escolas se 

tornassem mais autônomas e isso para Nóvoa (1995) capacita as escolas de 

maneiras para responder de forma certa e útil os desafios do cotidiano além de fazer 

com que a escola crie uma identidade. 

3.3.4. Relações com a comunidade 

São forças externas à escola, mas que formam a cultura organizacional 

dessa. Engloba além da participação da comunidade ao redor da escola, os pais dos 

alunos também estão inclusos mesmo que esses não morem perto da organização. 

E na busca do êxito da missão organizacional, a participação desses é de suma 

importância. Nóvoa (1995) defende que escolas melhores são aquelas nas quais os 

pais podem participar de maneira ativa no processo educacional de seus filhos. Lück 

(2010) esclarece que essa relação com a comunidade pode ser amistosa, solidária e 

inclusiva ou excludente e segregadora.  

3.3.5. Comunicação 

No estudo da cultura organizacional a comunicação, assim como as relações 

interpessoais são de suma importância pois, a manutenção ou a mudança de cultura 
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passa por essas duas características. Schein (2009) explica que se um grupo não 

compartilha experiências, a comunicação de novos membros como os mais antigos 

será para construir uma cultura, mas se houver experiências, a cultura se renova 

com a comunicação dessa para os novatos. Para Lück (2010) a comunicação pode 

ser clara, aberta e contínua ou distorcida, fechada e rara. 

3.3.6. Relações interpessoais e ambiente emocional 

Essas duas dimensões na qual a cultura organizacional se apresenta, estão 

inseridas também na categoria que Nóvoa (1995) denomina de manifestações 

verbais e conceituais. Para o autor, os valores que os atores organizacionais utilizam 

no cotidiano escolar, podem justificar as ações dos gestores dentro da organização. 

Essas relações interpessoais de acordo com Lück (2010) podem ser amigáveis e 

recíprocas ou impessoais e unilaterais. O ambiente emocional para a autora pode se 

apresentar como aspecto da cultura organizacional como alegre, leve, acolhedor ou 

irritável ou tenso. Essa dimensão está ligada ao clima organizacional, que, ao 

contrário da cultura, é mais fácil de observar e está ligada ao humor, bem-estar dos 

atores organizacionais, satisfação dessa ou não com o contexto no qual a 

organização escolar se encontra.  

3.3.7. Organização interna 

Como se organiza as atividades escolares do estabelecimento também é uma 

forma visível de caracterizar a cultura organizacional da escola. Isso acontece 

porque cada escola se organizará da melhor forma, para que seus membros, de 

maneira coletiva, busquem os objetivos organizacionais. Englobam-se nessa 

categoria o espaço, o tempo e como a dinâmica escolar se organiza. Lück (2010) dá 

duas dimensões para a organização de uma cultura. Ela pode ser ordenada ou 

desordenada. Dessa forma, a organização do espaço da escola é uma maneira 

explícita para caracterizar a cultura dessa. A mesma coisa acontece com o tempo, 

que para a autora, pode ser identificado como organizado, porém flexível ou não 

planejado com os atores organizacionais não tendo em consideração o seu valor. 

Para Nóvoa (1995) o tempo é um aspecto importante porque os alunos devem ter o 

máximo de tempo para aprender. Ele explica que tanto o tempo quanto o espaço, 

quando deficiente dentro de uma organização, podem perturbar o funcionamento da 

escola e como consequência ter influências no processo de ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes. 
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3.3.8. Mudança de cultura organizacional 

A cultura organizacional é formada pelo conjunto de ações de seus atores 

na busca dos objetivos institucionais. Essa se apresenta de maneira mais duradoura 

na rotina escolar, porém ela não é imutável. A cultura, formada por vários aspectos 

como comunicação, processos de tomada de decisão, liderança, como os atores 

enfrentam os problemas organizacionais e outros fatores. A partir do momento que a 

organização falha na busca de seus objetivos ou quando a cultura presente não se 

adequa aos atores organizacionais, ela irá se modificar pelos mesmos fatores que a 

criaram para que seus objetivos sejam alcançados de forma coletiva. Lück (2010) 

compara que a cultura, ao contrário do clima organizacional, tem sua mudança mais 

demorada e exigindo mais perseverança e perspicácia de seus membros. A autora 

ainda classifica a mudança na cultura organizacional como receptiva a inovações e 

mudanças ou resistente, conservadora e impermeável. 
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4. REFERENCIAL METODOLÓGICO  

A conclusão com êxito sobre um determinado fato é o grande objetivo da 

ciência. Há vários tipos de conhecimentos inclusos dentro de uma sociedade, 

inclusive o conhecimento científico. O que difere esse dos demais é a sua 

possibilidade de estudo, mensuração e principalmente a sua verificabilidade. Para se 

chegar a esse determinado fim é necessário que o pesquisador em seu 

planejamento especifique os métodos a serem utilizados em seu estudo sobre um 

determinado fato. 

Gil (2006) define o método como caminho para se chegar a um 

determinado fim, ou seja, a obtenção da verificabilidade ou não de um determinado 

fato. Além disso, trazendo para o ramo das pesquisas científicas, define o método 

científico como o conjunto de procedimentos técnicos científicos para a obtenção de 

um determinado conhecimento. 

Como os ramos de pesquisas e as áreas de conhecimento são vastas, os 

métodos científicos também aparecem em grande número de tipos. Não há um 

método ultrapassado, há tipos certos para cada característica de pesquisa 

pretendida.  

Pesquisa por sua vez, de acordo com Gil (2006, p. 42), “é o processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico”. Para que a pesquisa 

tenha êxito em sua função que é obtenção de novos conhecimentos é de suma 

importância estabelecer, por meio de metodologias científicas, a tipologia e as 

ferramentas corretas que serão utilizadas na coleta e na análise e interpretação de 

dados.  

4.1 Tipologia 

Respeitando o objeto de estudo cultura organizacional a tipologia utilizada 

na pesquisa foi qualitativa. O modos operandi de uma organização, os conflitos de 

forças presentes nessa que formam a cultura organizacional não podem ser 

descritos por números ou ferramentas estatísticas. A cultura de uma organização é 

algo complexo e que para ser estudada e posteriormente entendida é necessária 

que haja uma abordagem subjetiva e reflexiva. A pesquisa teve caráter exploratório, 

pois, como o espaço de pesquisa é o primeiro e único do tipo na educação pública 

do Distrito Federal, e o objeto de estudo tem ganhando importância na área de 
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gestão das instituições apenas nos últimos anos, há poucos estudos envolvendo as 

duas variáveis.  

Pesquisas do tipo exploratórias são desenvolvidas com o objetivo 
de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 
determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente 
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil 
sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. (GIL, 
2006, p. 43). 

Adentrando o delineamento da pesquisa e não deixando de respeitar o 

objeto de estudo, foi feito um estudo de caso. A escolha se deu, pois esse é 

caracterizado como o melhor método para um conhecimento mais aprofundado de 

um objeto de estudo em uma pesquisa. Consequentemente, o estudo se torna mais 

detalhado e profundo e também se torna possível analisar fatores não visíveis, mas 

que estão presentes nas culturas organizacionais. 

Por ser um objeto de estudo no qual o seu início e o seu fim não são 

visíveis, o estudo de caso se torna o método de pesquisa apropriado para se estudar 

situações específicas e singulares que estão presentes em uma cultura 

organizacional de uma escola pública que não utiliza o português como primeira 

língua no seu cotidiano e no seu processo de ensino-aprendizagem. Esse 

aprofundamento se faz necessário para a cultura organizacional da escola ser 

melhor compreendida e para que a realidade e a rotina presentes no 

estabelecimento de ensino não sejam distorcidas e compreendidas de maneira rasa. 

4.2 Técnicas de pesquisa 

A coleta de dados foi feita com uma pesquisa documental, observações e 

entrevistas semiestruturadas. Gil (2006) aborda a observação como um elemento 

fundamental para a pesquisa. Para o autor, ela pode estar presente em várias 

etapas de uma pesquisa social como a formulação do problema, análise e coleta de 

dados, mas é nesta fase que o seu papel se torna imprescindível. Em uma pesquisa 

sobre cultura organizacional, objeto de estudo que demanda do pesquisador a 

compreensão de rotinas, comportamentos, valores e outros fatores não mensuráveis 

como a comunicação, rituais e procedimentos operacionais, a observação ganha 

ainda mais importância e tem sua escolha justificada, pois com essa técnica, os 

fatos do objeto de estudo são coletados diretamente pelo pesquisador sem 

mediação ou interferência de outra ferramenta. Isso faz com que a interpretação 

errônea dos dados seja reduzida. 
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A observação foi simples pois o observador não juntou-se nas atividades 

escolares e permaneceu alheio aos atores organizacionais.  

Outra técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa foi a entrevista. 

Sua utilização se deu em complemento à observação. Essa técnica foi escolhida 

para fazer parte da pesquisa pelo primor na coleta de dados. Além disso, suas 

vantagens, que são elencadas por Gil (2006) se fazem essenciais para uma coleta 

de dados mais eficaz no objeto de estudo da pesquisa. Para o autor, a entrevista 

possibilita a obtenção de dados das diversas áreas da vida social, é mais flexível e 

mais de mais fácil compreensão do entrevistado pois o entrevistado explicar o real 

sentido de suas perguntas e possibilita a obtenção de expressões corpóreas que 

podem complementar uma resposta verbal. 

A entrevista foi semiestruturada, pois, assim, apresenta um meio termo 

em relação a entrevista informal e uma completamente estruturada. As perguntas 

foram feitas de modo a deixar o entrevistado mais à vontade para respondê-las, 

porém, com o entrevistador intervindo à medida que as respostas saiam do foco do 

objeto de estudo.  

Para finalizar a apresentação das técnicas de coleta de dados utilizada na 

pesquisa, para um melhor conhecimento da escola, quais as suas metas, seus 

objetivos, sua função social e outros fatores importantes para o seu funcionamento, 

foi feita uma pesquisa documental no Projeto Político Pedagógico – PPP do ano de 

2016 da Escola Bilíngue, que se encontra em vigência e é o principal documento 

regente da organização escolar. Essa parte da pesquisa tornou-se importante para 

um melhor conhecimento da organização, seu contexto histórico e não constrangeu 

qualquer ator organizacional com perguntas sobre a escola ou sobre algum aspecto 

do qual ele não conhece da organização. 

4.3 Objeto de pesquisa 

A comunidade surda brasileira tem clamado por uma educação que a 

insira na sociedade, respeitando as particularidades de sua cultura, de sua 

comunidade e principalmente, de sua língua. Das três filosofias educacionais mais 

abordadas para a educação dos surdos, a educação bilíngue á a que mais respeita 

o modo de ser e de se comunicar do surdo.  

Com um projeto inovador para uma Secretaria de Estado de Educação, a 

Escola Bilíngue tem como principal proposta valorizar a identidade e a língua das 
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pessoas surdas, além de ser a única escola pública que não utiliza português como 

primeira língua no Distrito Federal. Dessa maneira, o estudo da cultura de uma 

organização diferenciada e com um público alvo restrito se torna importante para a 

sua rotina ser melhor compreendida proporcionando, dessa maneira, temas para 

estudos futuros e, se necessário, uma melhor intervenção por parte das lideranças 

da organização ou de políticas públicas. 

Sendo assim, o objeto de pesquisa foi a cultura organizacional de uma 

escola bilíngue localizada no Distrito Federal que recebe estudantes da comunidade 

surda, estudantes CODA (Children Of Deaf Adults) e estudantes nos quais os pais 

aceitam a proposta inovadora da escola. Esse estudo se fez importante para o 

melhor entendimento dos aspectos implícitos e explícitos da cultura organizacional 

de uma escola bilingue na qual a Língua Brasileira de Sinais é a língua utilizada no 

cotidiano escolar e no processo de ensino aprendizagem utilizando a língua 

portuguesa apenas para a escrita.  

Os aspectos observados dentro do estabelecimento escolar foram 

dimensões nas quais se pode identificar como a cultura organizacional da escola se 

encontra. Lück (2010) explica que para uma intervenção consciente e positiva na 

qualidade dos processos educacionais, como deve ser feito pela gestão e liderança 

escolar, é necessário que haja maior conhecimento e melhor compreensão deles, 

como interagem entre si, como são formados e como evoluem.  

Os aspectos observados e pesquisados na escola escolhida como objeto 

de pesquisa foram: 

 Expectativas de resultados dos atores organizacionais quanto ao 

sucesso estudantil dos alunos da escola; 

 Liderança; 

 Processos de tomada de decisão; 

 Relações com a comunidade; 

 Comunicação 

 Relações interpessoais e ambiente emocional; 

 Organização interna; 

 Como a escola lida com mudanças. 
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4.4 Atores organizacionais entrevistados 

Os atores organizacionais entrevistados para um melhor conhecimento da 

contribuição dos aspectos formadores da cultura organizacional da Escola Bilíngue 

com o sucesso escolar dos estudantes tiveram suma importância para o 

desenvolvimento do trabalho, para isso, foram escolhidas três lideranças da escola 

que são elas, a diretora, vice-diretor e a supervisora. Para o conhecimento da 

melhora ou não do desempenho dos estudantes, além dos aspectos formadores da 

cultura vistos de um ponto de vista diferentes, foram entrevistadas duas professoras 

da organização além de um pai de estudantes matriculado na unidade escolar. A 

escolha das lideranças entrevistadas foi fruto das observações feitas do cotidiano 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5. O BILINGUÍSMO E A ESCOLA BILÍNGUE DE LÍBRAS E PORTUGUÊS 
ESCRITO 

Com uma grande importância no cenário de uma educação diferenciada 

possuindo um público alvo específico, a Escola Bilíngue tem especificidades 

diferentes de qualquer outra escola do Distrito Federal. Neste capítulo introduzo as 

três principais filosofias educacionais para o surdo e como essas evoluíram até o 

bilinguismo. Abordo a legislação brasileira na qual a Escola Bilíngue está amparada 

e exponho os tipos de escolas bilíngues para surdos e em qual desses a entidade 

escolar objeto de estudo está caracterizada. Por fim, apresento a Escola Bilíngue e 

todas as suas características, objetivos e sua construção histórica para melhor 

contextualização do cenário da pesquisa e conhecimento de características que, por 

serem de uma escola bilíngue de Libras e português escrito, se tornam específicas. 

5.1 Filosofias educacionais para surdos e o bilinguísmo 

Há três filosofias educacionais que foram usadas e seguidas de acordo com o 

tempo e contexto social que surgiram. São elas o oralismo, a comunicação total e o 

bilinguismo. A compreensão dessas é de suma importância para uma melhor 

percepção da função de uma escola bilíngue e seus benefícios para a comunidade 

surda.  

A primeira das filosofias, a oralidade, é o contrário do bilinguismo. Nela, a 

língua de sinais não é respeitada e o surdo tem a necessidade de se adaptar ao 

contexto e a língua dos ouvintes. Essa é ensinada para os surdos e tudo o que ele 

tinha aprendido antes de entrar em um estabelecimento escolar é deixado de lado, 

pois a sua língua e sua cultura não são reconhecidos pela sociedade ouvinte 

fazendo assim a comunidade surda perder a sua identidade e se isolar dentro da 

sociedade. Como consequência disso, Capovilla (2000) em seu artigo sobre as 

filosofias educacionais, relata que houve uma queda considerável no rendimento 

escolar das pessoas surdas, mas essa queda não foi usada como uma prova de que 

o método oralista não funcionava para a comunidade surda e sim para mostrar que 

pessoas com a deficiência auditiva necessitavam aprender a linguagem de pessoas 

ouvintes. 

 A comunicação total não deixa de lado o uso da língua oral. Nessa filosofia 

educacional todos os métodos de comunicação são aceitos e usados para a 

interação das pessoas. O principal objetivo da comunicação total era integrar a 



48 
 

comunidade surda ao contexto dos ouvintes, não os excluindo por não falarem a 

língua oral e não os obrigando a aprender essa para a comunicação com o restante 

da sociedade. Um avanço dessa filosofia foi o reconhecimento da língua de sinais, 

mas, por mais que a proposta seria o uso das duas línguas de forma simultânea, na 

prática a língua de sinais era usada de complementar a língua oral fazendo dessa 

filosofia um segmento da oralista. Constatou-se, porém, que pessoas surdas não 

conseguiam acompanhar o desempenho escolar dos ouvintes e essa filosofia teve 

sua eficiência indagada. Capovilla (2000) explica que, com a ajuda de pesquisas 

feitas a época com professoras, foi constatado que os próprios docentes, quando 

não ouviam suas falas, não conseguiam entender os próprios sinais que se 

comunicavam com os alunos, assim, os estudantes não conseguiam entender 

completamente a língua falada de maneira visual, os sinais eram feitos pelas 

professoras de maneira incompleta e nem os sinais e nem a língua oral estavam 

sendo compreendidos explicando assim o baixo desempenho escolar das pessoas 

surdas.  

A terceira filosofia educacional é o bilinguismo. Nela, ao contrário das duas 

supracitadas, não é imposto qualquer língua ou forma de comunicação à pessoa 

surda. Ela fica livre para escolher a língua na qual ela se sente mais à vontade. Suas 

experiências fora da escola com outras pessoas da comunidade surda são 

valorizadas e o conhecimento adquirido antes do início da sua formação escolar 

também. Fica claro, dessa maneira, que essa filosofia acredita, antes de tudo, que 

há uma cultura própria dentro da comunidade surda e que essa possui o seu modo 

de viver e de se comunicar dentro da sociedade atual. Com o bilinguismo veio a 

oficialização da Língua Brasileira de Sinais - Libras como uma língua oficial do país 

e o respeito com a comunidade surda. Além disso, a pessoa surda garante uma 

liberdade de se comunicar com outras pessoas surdas e até mesmo com as 

ouvintes da maneira que ela achar mais conveniente. 

5.2 Legislação educacional para os surdos no Brasil 

A Língua Brasileira de Sinais - Libras está amparada pela legislação 

educacional vigente no País. Junto com a educação bilíngue, é recomendada pelo 

Ministério da Educação - MEC para a instrução de pessoas com deficiências 

auditivas. O bilinguismo é a filosofia educacional proposta para os surdos do Brasil 

pois, nela, a primeira língua a ser aprendida pelo deficiente auditivo é a Libras e 
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posteriormente, a língua portuguesa, essas que são as duas línguas reconhecidas 

oficialmente no País.  

Essas orientações são encontradas positivadas atualmente no Decreto n° 

5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril 

de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e que a oficializou 

como a língua oficial da pessoa surda. 

A legislação vigente é de suma importância para a inclusão da pessoa surda, 

o respeito a sua comunidade e cultura e ampara políticas educacionais para a 

inclusão dessas pessoas na sociedade. Faz isso regulamentando a Libras como um 

componente curricular obrigatório, ampara legalmente a formação do professor e do 

instrutor de Libras, recomenda o uso e a difusão para a acessibilidade das pessoas 

surdas à educação e para o bilinguismo regulamenta a formação do tradutor e 

interprete de libras - língua portuguesa. 

No Decreto, é considerada pessoa surda, aquela que, por ter perda auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio experiências visuais, manifestando 

sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. Além 

disso, considera deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de mais de 

quarenta e um decibéis (Db) ou mais.  

Dessa forma, amparada na legislação supracitada o MEC recomenda que o 

ensino de pessoas surdas seja feito de maneira bilíngue para que sua cultura e sua 

identidade seja respeitada pois, sua forma de comunicação se tornou uma língua 

oficial do País, não sendo essa menos importante ou estando em um patamar 

abaixo da língua portuguesa. Uma consequência disso é o conhecimento e o 

respeito da comunidade surda e sua cultura. 

5.3 Tipo de escola bilíngues para estudantes surdos 

As escolas bilíngues são frutos dos movimentos pessoas surdas para que o 

déficit na educação desses estudantes seja diminuído. Oferecem a educação em 

duas línguas. É antes de tudo uma demanda de anos da comunidade surda 

brasileira que clama pela inclusão social feita de maneira responsável pelas 

autoridades e com equidade, forma que é amparada pela Carta Magna brasileira, a 

Constituição Federal de 1988. 

Há dois tipos de escolas bilíngues para pessoas surdas. Ambas devem ter 

professores bilíngues e espaços adequados. Nascimento e Costa (2014) explicam 
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as características de cada uma. O primeiro tipo é a Escola Bilingue de Surdos que 

tem a matrícula exclusiva para pessoas com deficiência auditiva completa ou parcial. 

O segundo tipo vai ao encontro com a escola objeto de estudo, que é a Escola 

Bilingue de Libras e Português Escrito que efetivam matrículas tanto para surdos 

quanto para ouvintes. Um ponto a destacar é que em ambos os tipos a instrução é 

feita nas duas línguas, mas com a Libras como primeira língua tanto para o ensino 

quanto para a comunicação. Os autores ainda explicam que no segundo tipo de 

escola bilíngue, para os pais de filhos ouvintes que queiram matriculá-los nessas 

instituições, devem fazer isso o mais rápido possível para que o seu 

desenvolvimento linguístico consiga acompanhar ao desenvolvimento dos surdos já 

que a instrução será feita em Libras.  

A proposta de uma escola bilíngue é baseada no sentido visual da 

comunicação e ela não deve ser construída com o mesmo espaço e modos operandi 

de uma escola para ouvintes. O espaço deve ser adequado e o currículo adaptado 

assim como o Projeto Político Pedagógico - PPP. A escola bilíngue tem intenção 

educacional que extravasa os muros escolares. Ela respeita e valoriza o surdo, a 

sua comunidade e sua cultura. Nascimento e Costa (2014) deixam claro que essa 

proposta de escola para a comunidade surda é mais do que um espaço para 

aquisição da língua visual que para eles é a mais adequada, é um espaço onde essa 

comunidade tem a oportunidade de aprender a conviver com a sociedade ouvinte de 

maneira não exclusa, onde sua língua é respeitada e a principal no seu processo de 

ensino-aprendizagem. No mesmo artigo, os autores fundamentam a escola bilingue 

nos direitos fundamentais do ser humano, no direito de ser e pertencer a um grupo e 

suas características, no seu direito de possuir uma língua materna na qual ele tenha 

a liberdade de escolhê-la como a sua principal forma de comunicação com ouvintes 

e surdos, no direito de exercer sua cidadania com autonomia e participar de uma 

educação que valorize sua cultura e não os tente incorporar na sociedade dos 

ouvintes de forma igualitária. 

5.4 A Escola de Libras e português escrito 

A única escola pública do Distrito Federal que não utiliza o português como 

primeira língua, foi inaugurada no dia 5 de agosto de 2013. A Escola Bilíngue está 

amparada pela Lei distrital n° 5.016 de 11 de janeiro de 2013 que estabelece os 

parâmetros e as diretrizes para a educação bilíngue de surdos no Distrito Federal.  
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As leis distritais vão ao encontro e ratificam as leis federais e o próprio 

Ministério da Educação - MEC para a instrução de pessoas com deficiências 

auditivas. O bilinguismo é a filosofia educacional proposta para os surdos do Brasil, 

pois, nela, a primeira língua a ser aprendida pelo deficiente auditivo é a Libras e 

posteriormente, a língua portuguesa, essas que são as duas línguas reconhecidas 

oficialmente no País. 

A organização tem como primazia a inclusão de estudantes surdos no 

contexto educacional sem que esses sofram qualquer tipo opressão por não 

conseguirem falar a língua dos ouvintes. Promovendo, dessa forma, uma educação 

próxima da realidade na qual o seu desenvolvimento como criança fora da escola 

está acostumado e o aceitamento de sua identidade com a sua comunidade.  

Antes do ano de 2013, quando a lei que normatiza o seu funcionamento foi 

promulgada, funcionava no local uma escola para ouvintes, essa que foi inaugurada 

em 1969. No entanto, no ano de 1999, a antiga escola foi considerada uma das 

primeiras da rede do Distrito Federal a ser conhecida como inclusiva e matriculava, 

desde 1989, crianças surdas e com outras necessidades especiais educacionais.  

No ano de 2017, a escola possuía 214 estudantes matriculados no ensino 

regular e 35 na Educação de Jovens e Adultos que funciona no turno noturno. Dos 

estudantes do ensino regular 105 são surdos e 108 são ouvintes. As modalidades de 

ensino são a educação bilíngue regular especializada em tempo integral e educação 

regular dos estudantes renascentes da antiga escola que funcionava antes da 

inauguração da escola bilíngue e sua proposta. Além disso, no período noturno, é 

oferecida a modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, os seus três 

seguimentos.  

As etapas educacionais que a organização visa oferecer no futuro, de acordo 

com o Projeto Político Pedagógico – 2016 da escola, abrangem quase todas as 

modalidades de ensino. São oferecidas turmas na educação infantil, ensino 

fundamental anos iniciais e finais, ensino médio, EJA, sendo esta última articulada à 

educação profissional. Há ainda o projeto de uma turma de Educação Linguística 

Precoce (assim que é detectada a surdez na criança) e que foi oferecida no ano de 

2016, mas que no ano de 2017 foi suspensa, de acordo com relatos, por falta de 

demanda. 

Os objetivos gerais da escola passam primeiramente pelo público alvo da 

organização que é a comunidade surda. Segundo o documento PPP (2016), busca 
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garantir os seus direitos humanos resguardando seus princípios identitários, 

culturais, educacionais e linguísticos dos Direitos Universais, por meio da oferta de 

uma educação integral a fim de propiciar a inclusão plena desses estudantes na 

sociedade. Esse primeiro objetivo é fruto da filosofia educacional bilíngue que 

valoriza esses aspectos sociais. Os outros objetivos são desenvolver seus sistemas 

cognitivos, físico e afetivo-social dos alunos ouvintes restantes na organização por 

meio de uma educação que ensine a lidar e a respeitar as diferenças para que esses 

também possam exercer sua cidadania em um ambiente prazeroso; e, por fim, 

construir uma proposta pedagógica da unidade escolar, tendo em vista a valorização 

dos profissionais e a elevação do desempenho escolar.  

Ainda no PPP (2016), especificamente, são objetivos da escola: a formação 

de valores e atitudes dos estudantes desenvolvendo sua capacidade de aprender; 

resgatar valores afetivos, éticos, morais e cívicos; garantir a aprendizagem de todos 

por meio de processos interventivos com estudantes da mesma sala e de salas 

diferentes; acompanhar os alunos de baixo rendimento escolar; reagrupar os 

estudantes de acordo as aprendizagens e seus saberes semanalmente; atender aos 

estudantes com necessidades especiais para que esses não saiam do 

estabelecimento; valorizar as diferenças e a pluralidade cultural presente na 

organização; trabalhar coletivamente através dos grupos de estudo; estimular 

hábitos saudáveis para que esses sejam usados em toda a sociedade, incluindo 

como agentes a comunidade escolar; implantar a horta escolar; fortalecer os 

vínculos de família, solidariedade para que haja bom relacionamento ante todos os 

segmentos da escola; manter o trabalho das coordenações pedagógicas 

optimizados em seus planejamentos, formação continuada, e tempo nas 

coordenações coletivas e individuais.  

De acordo com o seu Projeto Político Pedagógico (2016), a escola tem como 

prioridade a melhoria do processo de ensino aprendizagem; oferecer a formação 

continuada em Libras; acompanhar os alunos com dificuldade de aprendizagem e 

defasagem idade/ano (reagrupamento, projeto interventivo, reforço escolar e sala de 

recursos bilíngue); promover estudos e troca de experiências nas reuniões coletivas; 

acompanhar e avaliar os atendimentos feitos pelas Sala de Recursos Bilíngue e 

SOE; dar continuidade à Escolinha de Pais e adquirir materiais que auxiliem no 

processo ensino-aprendizagem. 
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As expectativas da escola sobre seus atores escolares ficam explícitas no 

item potencialidades no PPP. Além da inclusão social dos estudantes surdos, que 

não está elencada na lista, há a expectativa para que a equipe de professores seja 

qualificada e comprometida; diminuição do número de estudantes evadidos; 

participação e premiação em todas as etapas do Circuito de Ciências das Escolas 

Públicas do DF e, consequentemente, participação como protagonista de seus 

trabalhos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; aprovar estudantes da 

Escola Bilíngues em faculdades e universidades e envolvimento da direção nas 

questões pedagógicas da escolares, segundo o documento norteador da escola, o 

PPP (2016). 

A escola é aberta à comunidade. No Distrito Federal, em geral, em escolas 

públicas, isso acontece por determinação da Lei N° 4.751 de 7 de fevereiro de 2012 

que normatiza a gestão democrática nas instituições públicas de ensino do DF. De 

acordo com o Projeto Político Pedagógico da organização, a escola possui 

Associação de Pais e Mestres (APAM), Caixa Escolar e Conselho Escolar. Isso é 

comprovado com o documento Projeto Político Pedagógico da Escola de 2016 que 

em um dos seus tópicos explicita que durante o período de implantação da escola 

tinha reuniões com a comunidade escolar para levantar fragilidades, diagnosticando 

a real situação na qual a escola e a comunidade se encontravam além de apresentar 

as providências que seriam tomadas.  

O transporte escolar é um assunto de suma importância para a Escola 

Bilíngue, pois o estabelecimento recebe estudantes surdos de todo o Distrito 

Federal. A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal disponibiliza 

transporte para esses estudantes, inclusive para os da Educação de Jovens e 

Adultos que, após o fim do horário letivo noturno, deixa esses em um local com mais 

circulação de transporte coletivo. Em um dos relatos dos entrevistados da escola foi 

dito que o motorista do ônibus também fala na Língua Brasileira de Sinais.  

O perfil socioeconômico dos estudantes da escola foi levantado em uma 

pesquisa junto às famílias e detectou que economicamente, tanto os alunos da 

Escola Bilíngue quanto das turmas remanescentes que funcionava no local, 

possuem os mais diversos perfis econômicos. A maioria dos estudantes surdos, de 

acordo com o Projeto Político Pedagógico (2016) não mora nos arredores da escola, 

por isso se faz tão importante a disponibilidade de um ônibus escolar cedido pela 

SEEDF. 
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O público-alvo da escola anda juntamente com a missão da organização. Até 

o ano de 2020, de acordo com o relado do vice-diretor da organização, a escola 

terminará a formação de turmas regulares que são remanescentes da antiga escola. 

Desse momento então, a escola só matriculará estudantes nos quais os pais ou 

responsáveis aceitem que seus filhos, mesmo sendo ouvintes, recebam ensino 

bilíngue no qual a Libras é a primeira língua e o português é apenas para a escrita. 

Dessa forma, atualmente a escola recebe alunos surdos e ouvintes. Esses últimos, 

remanescentes da escola regular, os estudantes CODA (Children of Deaf Adults) e 

estudantes que os pais aceitam que os filhos sejam alfabetizados em Libras.  

À exceção das turmas de ensino regular remanescentes, o ensino e a 

comunicação é toda feita em Libras. Não há a presença de intérpretes. De acordo 

com o PPP (2016), o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais é um critério 

determinante para que alguém possa ocupar um cargo entre os profissionais da 

escola e em consequência disso, todos os profissionais são bilíngues e se por acaso 

não forem, devem-se tornar-se. Além disso, anualmente, esses profissionais devem 

ser inseridos em educação continuada na proposta bilíngue dentro da própria 

organização, já que essa oferece gratuitamente cursos de Libras para toda a 

comunidade. 

A educação integral é oferecida no contraturno das atividades, no período 

vespertino. São oferecidas atividades como capoeira, projeto ambiental, jogos, 

xadrez, matemática, português, música e o próprio ensino de Libras. Esse último é 

inclusive para os estudantes remanescentes. Ainda está incluso dentro das 

atividades, ida ao Centro Olímpico da região para atividades complementares, 

inclusive aos sábados. 

Essa apresentação da Escola Bilíngue faz-se necessária para melhor 

compreensão da singularidade da organização na qual a pesquisa foi feita e porque 

essa é tão importante no cenário educacional do Distrito Educacional do Distrito 

Federal e para o ensino de pessoas surdas. 
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6. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO 

Na coleta de dados para melhor conhecimento das dimensões formadoras da 

cultura organizacional e como essas influenciam no desempenho dos estudantes, 

além da inserção no campo, foi feita análise documental do Projeto Político 

Pedagógico – PPP da escola e entrevistas com os seguintes atores: diretora e o 

vice-diretor do estabelecimento, supervisora, três coordenadoras de três turnos 

diferentes, integral, diurno e noturno, dois professores e um pai. Além disso, a 

análise abarcará dados obtidos através de observações e conversas com atores 

organizacionais escolares.  

A análise de dados será dividida em duas partes. Na primeira, serão 

discutidos como os aspectos, selecionados previamente, que contribuem para a 

formação da cultura organizacional da escola, apresentam-se no interior do 

estabelecimento e como os atores organizacionais o percebem no cotidiano escolar. 

Os aspectos selecionados para este estudo foram: expectativas de resultados, 

liderança, processos de tomada de decisão, relação com a comunidade escolar, 

comunicação, relações interpessoais e ambiente emocional, organização e como a 

escola lida com mudanças. Na segunda e última parte, será analisada a relação 

entre esses aspectos formadores e o desempenho dos estudantes, tendo como 

parâmetro o que a escola considera como objetivo institucional para seus 

estudantes. 

6.1 Aspectos formadores da cultura na Escola Bilíngue 

6.1.1 Expectativas de resultados 

Lück (2010) caracteriza, em uma cultura organizacional, as expectativas de 

resultado como explícitas e elevadas ou baixas e camufladas. No atual cenário da 

cultura organizacional da Escola Bilíngue, o que a escola busca, como organização, 

além de estar explícito no Projeto Político Pedagógico – PPP vigente, também é 

perceptível nas falas de atores organizacionais quando perguntados sobre quais são 

os valores da escola. 

Analisando o PPP atual da Escola Bilíngue, foi possível encontrar facilmente 

qual a missão organizacional, de acordo com o documento, que seus profissionais 

buscam no trabalho cotidiano no interior da escola: 

A Missão da Escola Bilíngue é oferecer ensino de qualidade visando 
à formação do educando em seu desenvolvimento nos aspectos 
linguísticos, físico, intelectual e social, proporcionando um espaço 
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prazeroso para a aprendizagem e para organização sistemática do 
conhecimento, da autonomia, do pensamento crítico, a fim de 
garantir o exercício da cidadania. (SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 2016, p. 48) 

 

A expectativa de resultados aparece de forma clara também na fala de alguns 

atores organizacionais, como por exemplo, a diretora quando perguntada quais eram 

os valores da escola.  

Essa educação diferenciada, e realmente incluir os nossos alunos, 
dando condições para eles se desenvolverem. O valor mesmo é 
esse, é incluir verdadeiramente os nossos estudantes através da 
instrução direta em língua de sinais. Dar condições para que os 
nossos alunos se desenvolvam. (01/06/2017). 

 

As coordenadoras também sabem o que esperar em relação aos estudantes 

pelo fato da expectativa de resultado ser explícita. Uma delas explica: 

O foco da escola bilíngue é para o aprendizado, porque a dificuldade 
do aluno surdo é a língua que é ministrada na aula, o foco é o 
conteúdo, é regular porque segue o currículo regular, mas se a gente 
percebe que está indo rápido demais então vamos desacelerar 
porque a gente foca no aprendizado do aluno. O foco é no 
aprendizado como indivíduo, a meta não é provas externas. 
(COORDENADORA 1, 30/05/2017).  

Isso é compactuado por outra quando explica que não trabalha para atingir 

metas em avaliações, mas sim formar cidadão, um ser social, fluente na língua deles 

e ativo na sociedade. 

Tanto no PPP quanto nas falas, a expectativa explícita e elevada com relação 

ao desempenho dos alunos é um relevante aspecto no direcionamento do trabalho 

pedagógico da escola e que permeia as demais ações no âmbito da gestão. Na 

segunda parte desta análise, buscar-se-á como isso pode apresentar impactos 

positivos no desempenho dos alunos.  

6.1.2 Liderança 

A figura da liderança na Escola Bilíngue, de acordo com as observações, fica 

sob responsabilidade da tríade das pessoas que compõem a equipe de gestão da 

escola: diretora, vice-diretor e supervisora. O ponto em comum importante nesses 

diferentes líderes da organização é que todos estão inseridos na escola desde a 

implementação da proposta bilíngue no ano de 2013. Em decorrência disso, o que 

foi notado nas entrevistas com essas três lideranças é o conhecimento da 
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importância da escola para a comunidade surda, a história da organização e a 

cultura organizacional e muitos de seus aspectos formadores.  

A falta de liderança, de acordo Lück (2009), faz com que os interesses 

individuais dos atores organizacionais fiquem como prioridade na escola em 

detrimento da missão da organização. O que é encontrado na Escola Bilíngue é 

totalmente o contrário disso. Um exemplo é o vice-diretor que é visto de forma 

rotineira nos mesmos ambientes que os estudantes, fazendo-se fisicamente 

presente para todos os atores organizacionais, inclusive os professores. Isso é 

confirmado quando perguntado, em uma entrevistada datada do dia 23 de maio de 

2017, para ele qual era o seu foco como líder da organização, técnico-administrativo 

ou pedagógico, ele é enfático: “Eu estou lidando mais com o pedagógico, com a 

disciplina dos meninos. Resolver problemas é com a diretora. Ela fica com o técnico-

administrativo.”. Isso não significa que a diretora não esteja atenta ao lado 

pedagógico da gestão, já que essa também afirma que sua gestão é voltada para 

esse eixo educacional. Fica entendido, que mesmo a diretora, sendo mais 

responsável no aspecto técnico-administrativo da gestão escolar, não enxerga de 

forma irrelevante o aspecto pedagógico da gestão.  

A figura da liderança da diretora é bastante forte internamente para membros 

da equipe escolar e pais. A atual líder principal da escola é a única diretora desde a 

implementação da organização em 2013 já passando por um processo de reeleição. 

Um ponto a ser destacado é que desde momento anterior à iniciação da proposta 

bilíngue, a diretora e outras figuras de liderança que estão presentes até o atual 

momento, conversaram com a comunidade que reside ao redor da escola, que iam 

manter os alunos remanescentes da antiga escola até que esses se formassem. A 

diretora não se esquece disso e explica, em uma de suas falas, que em sua gestão, 

ela tem como prioridade cumprir tudo o que é conversado com a comunidade. Além 

disso, não esquece que mesmo sendo a única diretora desde a implementação da 

escola nesse formato, já passou por um processo eleitoral, segundo ela, complicado 

e desgastante.   

Nota-se, desta forma, que a atual liderança da Escola Bilíngue, encontra-se 

no eixo, chamado por Ferreira e Torres (2012) transformacional, caracterizando-se 

por ser democrática e prospectiva. As características desse eixo são notadas das 

mais diversas formas. As ações são descentralizadas, com por exemplo, o vice 

cuidando mais da disciplina do cotidiano escolar, fazendo um trabalho ombro a 
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ombro com os estudantes e a diretora, também trabalhando no aspecto pedagógico, 

cuida da parte burocrática da organização. As individualidades, experiências e 

opiniões dos atores organizacionais são levadas em consideração nas tomadas de 

decisões da equipe de gestão, também caracterizando a liderança democrática 

encontrada na cultura organizacional da escola. Isso pode ser notado na opinião dos 

estudantes sobre os professores e na escolha de duas das coordenadoras 

entrevistadas para essa função feita pelo próprio corpo docente. 

Ainda no eixo transformacional, mas em seu lado prospectivo, esse tipo de 

liderança é notado na comunicação horizontal entre os atores organizacionais e na 

consideração que é dada ás forças oriundas do ambiente externo da escola. Uma 

forma de confirmar essa liderança é com a diretora afirmando que uma de suas 

prioridades como líder principal é cumprir com o que foi acordado com a 

comunidade escolar, mantendo pais cientes das metas escolares e da importância 

deles para o desenvolvimento de seus filhos, usando como ferramenta o Conselho 

Escolar e de acordo com a principal líder da organização, através de reuniões 

bimestrais e um dia letivo temático, no qual a escola é avaliada pela equipe gestora 

junto aos pais e demais atores organizacionais.  

Nota-se também, para concluir, que a liderança entra em uma característica 

nomeada por Lück (2010) de coordenação e orientação. Em nenhum momento, de 

acordo com os entrevistados, as lideranças escolares centralizam em suas figuras 

as decisões da escola. Para algumas das pessoas ouvidas, as decisões são 

bastante democráticas e por conta disso se tornam demoradas. A supervisora relata 

que algumas vezes, pelo fato das decisões serem bastante descentralizadas, ela 

como gestora e líder às vezes precisa ser enfática para orientar e coordenar melhor 

o rumo das reuniões. De acordo com ela, a liderança da escola não possui perfil 

controlador, na organização tudo é muito discutido. Essa forma de gerir o 

estabelecimento também foi relatada em outras entrevistas com outros atores 

organizacionais da escola. 

A liderança se apresenta de maneira efetiva na escola influenciando na 

cultura organizacional de maneira positiva com o corpo docente e outros atores 

organizacionais, fazendo assim com que esses estejam alinhados na missão 

organizacional do estabelecimento de ensino e reconhecendo o trabalho dos líderes 

com a equipe gestora como afirma o pai entrevistado: 
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Teve a reeleição, meu filho pediu para que eu votasse neles porque 
eles se comunicam com as crianças então, mesmo que tenham 
dificuldades porque cada criança é cada criança, mas assim, não 
vejo reclamação de pai nenhum a respeito da direção e nem eu 
tenho. (PAI ENTREVISTADO, 01/06/2017). 

A liderança que é encontrada atualmente na Escola Bilíngue, portanto, age de 

maneira descentralizada nas suas decisões. No âmbito das decisões e 

gerenciamento dos atores organizacionais, é uma liderança de coordenação e 

orientação. É possível perceber também, em uma análise final, que a atual liderança 

é democrática e prospectiva e se encontra no eixo transformacional dos tipos de 

liderança. 

6.1.3 Processos de tomada de decisão 

A Escola Bilíngue está inserida no que Lück (2010) chama tomada de 

decisões participativa e baseada em fatos. Isso pode ser comprovado com a 

montagem do Projeto Político Pedagógico do ano de 2016 em vigência na escola 

que, de acordo com esse, foi elaborado com a participação de todos os segmentos 

da comunidade escolar e com reuniões que a escola denomina de “Dias Letivos 

Temáticos” que são presentes no cotidiano da organização. Também no PPP 

(2016), está explicitado que o componente curricular de Libras foi construído 

coletivamente.  

A escola valoriza a atuação do Conselho Escolar. Inclusive, a escola estava 

passando pelo processo de formação desse quando a coleta de dados da pesquisa 

estava sendo feita. No PPP (2016), em um de seus anexos, há inclusive o estatuto 

do Conselho Escolar da organização. A importância desse mecanismo da gestão 

democrática e da descentralização das tomadas de decisões é enfatizada em várias 

respostas nas entrevistas feitas com alguns atores organizacionais da escola. O 

vice-diretor quando perguntado como esses são ouvidos na tomada de decisões da 

escola, responde que a equipe de gestão sempre conversa com o Conselho Escolar 

porque eles são a representatividade de todos os segmentos da escola. A escola 

não possui grêmio estudantil, porém, a supervisora deixa claro que eles já estão 

conversando com a professora de filosofia para a criação de um. Outro ponto 

importante nas tomadas de decisões da escola, é que mesmo o estabelecimento 

não possuindo grêmio estudantil, os alunos da organização não deixam de ser 

ouvidos nas decisões da escola. As coordenadoras confirmam isso em suas 

entrevistas. A do noturno, por exemplo, enfatiza que no Conselho Escolar pais e 
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alunos são ouvidos e que nas suas tomadas de decisões os estudantes do noturno 

participam, questionam e são ouvidos. Quando perguntada se a opinião dos 

estudantes é levada em consideração, ela responde: 

No turno noturno aconteceu uma reunião no mês de abril com 
membros da direção e estudantes, uma espécie de avaliação, onde 
foram destacadas algumas demandas dos estudantes com relação 
aos professores, elogios, reclamações enfim, uma conversa em 
direção para ouvir as percepções dos estudantes. 
(COORDENADORA 3, 31/05/2017). 

No lado pedagógico não é diferente, as decisões continuam sendo 

descentralizadas e de acordo com Nóvoa (1995), escolas que trabalham dessa 

maneira, ficam dotadas de meios para enfrentar os desafios do cotidiano. A 

explicação para isso é que ninguém melhor para saber o que acontece no cotidiano 

da escola, da sala de aula do que os atores que convivem a maior parte do tempo 

nesses espaços, no caso, alunos e professores. Uma professora entrevistada 

quando perguntada de qual maneira professores são apoiados e ouvidos nos 

processos de tomadas de decisões da escola é enfática: 

Aqui tudo que vai ter se discute antes, é bem democrático. [...] Os 
docentes participam de todos os processos” (PROFESSORA 1, 
01/06/2017). 

Abordando os fatores externos que podem influenciar nas tomadas de 

decisões da escola podem ser considerados como influentes a Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal – SEEDF e os pais dos estudantes. A diretora 

explica que a SEEDF influencia por conta da documentação mandada por eles, mas 

nada de forma imposta, de acordo com a líder da escola. Vê ainda uma maturidade 

por parte do órgão. Os pais também não deixam de ser ouvidos pela escola, por 

mais que, de acordo com os entrevistados, muitos deles não comparecem de forma 

constante na organização.  

 
Perguntam as opiniões principalmente quando estou diretamente 
com a professora e procuro sempre vir (PAI ENTREVISTADO, 
01/06/2017). 

O que pode ser compreendido das entrevistas e observações em campo é um 

processo decisório que envolve as opiniões de diversos atores organizacionais e por 

isso é uma cultura participativa e baseada em fatos, mas ainda faltam meios para 

que alguns atores organizacionais tenham voz mais ativa na escola, como é o caso 

do grêmio escolar para fazer com que os estudantes sejam mais autônomos dentro 

da organização e em consequência, uma força mais relevante na formação a cultura 

organizacional. Destaca-se que essa relação por vezes, não é plenamente 
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harmônica, porém a percepção aberta dos conflitos que emergem das diferentes 

posições foi e permanece como uma importante estratégia para lidar com as 

divergências e avançar na implantação da proposta bilíngue.  

6.1.4 Relação com a comunidade escolar 

A análise da relação com a comunidade escolar não fica distante da análise 

da tomada de decisões já que a escola procura levar em consideração a opinião dos 

atores organizacionais de todos os contextos. O fato da Escola Bilíngue não ter 

recebido um prédio novo para a sua implantação fez com que a relação com a 

comunidade escolar, que reside ao redor da escola, tenha sido fator relevante desde 

então e que tem influência na atual organização da escola e em seu cotidiano. A 

explicação para esse fato é que desde antes da implantação da Escola Bilíngue a 

equipe gestora e de liderança da organização não deixou de se importar com a 

comunidade. Foi feito um acordo entre as partes, no ano de 2013, para que, 

enquanto houvesse um estudante remanescente da antiga escola, o 

estabelecimento bilíngue atenderia esses, que são alunos ouvintes, até que 

chegassem ao quinto ano para só então, manter apenas classes bilíngues.  

De acordo com o relato do vice-diretor, a dificuldade na relação com a 

comunidade nessa época foi justamente por isso. Em sua fala, ele relata que 

acharam ruim no início porque não sabiam o que iria acontecer com os estudantes 

da antiga escola. Depois de explicado e acordado que a mudança de proposta seria 

feita de maneira gradativa, a comunidade aceitou a nova proposta de ensino. A 

diretora quando perguntada como é a relação com a comunidade escolar diz que a 

escola possui uma comunidade muito boa, mas que também enfrenta problemas 

com essa por conta desse acordo feito no período posterior a implantação da escola. 

Quem não sabe a luta que foi para implementar essa escola às 
vezes não compreende muito bem o porquê a escola ainda tem 
alunos ouvintes, às vezes eles questionam essas questões e vem 
muito armado para gente, mas que essa escola existisse, foi preciso 
um acordo com a comunidade que já existia aqui. [...]. Eu acho que 
tudo vai, tem que acontecer da forma que foi acordada, conversada 
com a comunidade escolar. Tudo conversado, a comunidade aceitou. 
(DIRETORA, 01/06/2017). 

Nota-se que a relação com a comunidade desde o princípio se enquadra no 

que Lück (2010) caracteriza como amistosa, solidária e inclusiva. Isso pode ser 

percebido no cotidiano escolar, pois a escola procura manter uma relação próxima à 

comunidade e vê essa como fator de extrema importância para o desempenho dos 
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estudantes. Para confirmar isso, a organização mantém um curso de Libras aberto 

para a comunidade todas quartas e sextas pela manhã.  

O acompanhamento dos estudantes pelos seus pais vai depender, de acordo 

com a supervisora, da faixa etária. Alunos mais novos possuem um 

acompanhamento maior que os mais velhos. No noturno, muitos estudantes são 

pais de alunos que estudam no diurno, também formando a comunidade escolar e 

se mantendo próximos à organização.  

O que foi percebido na cultura organizacional da Escola Bilíngue é um cenário 

no qual a organização procura estar aberta para toda a comunidade escolar, 

inclusive para a participação dessa na tomada de decisões e no desempenho do 

filho como estudante. Porém, nem todos os pais querem manter relações estreitas 

com a escola e não foram observadas diferenças significativas na participação entre 

pais de estudantes ouvintes e de estudantes surdos. 

Temos muitos pais presentes, mas também temos muitos pais 
ausentes. Então alguns procuram, querem saber, tem uma 
representatividade na vida do aluno muito boa, agora tem uns que 
realmente não. ” (PROFESSORA 1, 01/06/2017) 

A importância da relação amistosa e presente das famílias no desempenho 

dos estudantes fica explícita na fala de um pai de um estudante da escola: 

Sempre venho ver como ele está, pergunto a professora, vou na 
direção, quando acontece algo procuro a coordenação também e 
eles nunca dizem não, sempre estão dispostos a falar com você. 
(PAI ENTREVISTADO, 01/06/2017) 

O que pode ser encontrado na Escola Bilíngue é uma relação amistosa, 

aberta e inclusiva com a comunidade, mas como pode ser percebido, isso não é 

sinônimo que a organização não tenha cobranças e tentativas de mudanças 

oriundas dessas forças formadoras da cultura organizacional, podendo influenciar no 

cotidiano da escola e, em consequência, no desempenho dos estudantes.  

6.1.5 Comunicação 

A Escola Bilíngue tenta manter em sua rotina uma comunicação que Lück 

(2010) chama de clara, contínua e aberta. Isso pode ser visto no cotidiano escolar, 

na relação com a comunidade e nas tomadas de decisões da escola. A organização 

procura ouvir todos os atores nas decisões e não tenta manter os pais à parte do 

que acontece em seu interior e no desempenho dos alunos.  

[...] não só para resolver problemas, mas para opinar também, para 
sugerir. A gente aceita a opinião deles e conversa. Explica o porquê 
das coisas. (VICE-DIRETOR, 23/05/2017). 
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Para enfatizar esse tipo de comunicação, na entrevista feita com o pai de um 

aluno da escola que, este explica que a organização pede para que eles mantenham 

contato com o estabelecimento sobre o desempenho do estudante e que mantém 

muito boa relação com as professoras e que essas sempre foram atenciosas. 

A comunicação clara e contínua da escola ainda se faz acessível pois a 

escola possui uma página em uma rede social na qual mantém visível formas de 

entrar em contato com a organização, vídeos e fotos de eventos realizados na 

escola, vídeos didáticos de Libras e informações relevantes da organização. Dessa 

forma, a Escola Bilíngue se mantém aberta e tenta manter a comunidade informada 

por meio de várias formas de comunicação além de se fazer conhecer por uma 

plataforma acessível para a maioria das pessoas.  

6.1.6 Relações interpessoais e ambiente emocional 

As relações interpessoais na escola são influenciadas pela proposta 

educacional do estabelecimento, sua estrutura física e como fica organizado o seu 

horário letivo. Um exemplo disso se apresenta no turno matutino quando o recreio 

dos estudantes é dividido em dois, separando os estudantes mais velhos dos mais 

novos, porém, em ambos, os estudantes surdos e ouvintes permanecem nos 

mesmos ambientes.  

Nesse turno, o primeiro intervalo é do Ensino Médio e dos anos finais do 

Ensino Fundamental. Ficam no mesmo espaço surdos e ouvintes, porém o 

observado é bastante diferente da maioria das escolas. É notado que o recreio não 

tem um som alto de pessoas conversando ou gritando pelos pátios da escola. A 

língua usada pelos estudantes é a Libras, não há problemas de comunicação entre 

os estudantes.  

Os estudantes se concentram, em sua maioria, sob o pátio coberto onde fica 

o refeitório e a cantina da escola e, nesse ambiente, surdos e ouvintes convivem 

conjuntamente não havendo grupos específicos de um ou de outro. Os grupos que 

são visíveis no intervalo desse segmento estudantil são formados ou só por garotos, 

ou só por garotas, além dos que estudam na mesma turma.  

Em contrapartida, o segundo recreio, separado para os estudantes da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental não há grupos visivelmente 

separados. As classes regulares oriundas da antiga escola convivem com os 

estudantes da proposta bilíngue. Com um número maior de alunos, o recreio toma 
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os dois pátios do estabelecimento, mas o bloco onde os estudantes que não estão 

no intervalo das aulas ficam isolados para que as aulas não sejam prejudicadas. 

Outra diferença com o recreio dos estudantes mais velhos e que é em comum em 

escolas que não são bilíngues, é a presença de atividades físicas com bolas e 

brincadeiras típicas da faixa etária das crianças. Além disso, esse recreio não é 

silencioso como o primeiro e há presença de monitoras para acompanhar os 

estudantes surdos que possuem necessidades especiais maiores.  

Nota-se que as relações interpessoais na organiação são amigáveis e 

recíprocas não só entre os estudantes, mas entre esses e a equipe pedagógica e 

gestora da escola. Não há, de maneira explícita, uma relação hierárquica entre os 

atores organizacionais acarretando um ambiente agradável no qual os estudantes se 

sentem identificados e confortáveis. Uma das coordenadoras ratifica a importância 

da relação e do ambiente emocional da escola para o desempenho dos estudantes: 

O ambiente de trabalho é tranquilo. Isso influencia sim porque é 
preciso ter uma boa relação porque são muitos projetos dentro da 
escola, então se não houver uma boa relação entre a gestão e os 
professores e entre os professores, aí não flui. (COORDENADORA 
1, 30/05/2017) 

Isso é corroborado pela coordenadora de outro turno que explica a 

importância dessas relações para todos da escola e no desempenho profissional 

desses: 

No turno noturno as relações são amigáveis. Destaco o fator 
amorosidade de grande importância, fato esse que me faz 
permanecer na escola. [...]. Um fator que pode ser observado como 
positivo devido a interação entre os profissionais é a quantidade de 
atestados na escola que é baixa se comparada a outras escolas. 
(COORDENADORA 3, 31/05/2017). 

O ambiente emocional é notado, dessa forma, como acolhedor e leve. Os 

estudantes em ambos os intervalos convivem pacificamente entre si e com os atores 

pedagógicos da escola. Isso corrobora a fala de um professor, relatando que não só 

na sua sala, mas em toda a escola, os surdos se sentem à vontade e identificados. 

Porém, isso não torna a escola imune a conflitos de forças internas que façam que 

esse ambiente, em certos momentos, fique instável e pesado atrapalhando a rotina 

escolar e tendo influência no desempenho dos estudantes e dos próprios 

profissionais da escola. Por exemplo, de acordo com relatos das entrevistas, houve 

um processo eleitoral na escola que desgastou bastante esse aspecto formador da 

cultura organizacional e até mesmo quando influências externas tomem medidas 

que influenciam no contexto interno da escola, fazendo com que os profissionais 
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fiquem inseguros sobre o futuro da organização e em consequência disso, provocam 

desempenho escolar pior dos estudantes. 

6.1.7 Organização 

Por conta das várias etapas e modalidades de ensino oferecidas, a escola 

funciona nos três turnos diários. Ensino Fundamental no turno matutino junto ao 

Ensino Médio de 7h30 às 12h30; 4° e 5° anos do Ensino Fundamental de classes 

comuns no turno vespertino das 13h às 18h e no noturno das 19h às 22h35 com 

turmas de Educação de Jovens e Adultos - EJA com todos os estudantes surdos.  

A escola organizou sua rotina, dividindo o horário letivo no turno matutino em 

três intervalos. Os estudantes do Ensino Médio e dos anos finais do Ensino 

Fundamental têm o intervalo das aulas separados dos estudantes das séries iniciais 

do Ensino Fundamental. Esses possuem apenas um intervalo enquanto os 

estudantes mais velhos possuem dois para separar as aulas duplas e para haver 

uma troca de sala de aula mais tranquila, pois a escola trabalha com salas 

ambientes. De acordo com uma coordenadora do diurno, isso é feito para não ter 

muitas crianças fora de sala de aula ao mesmo tempo. No turno vespertino há 

apenas um intervalo. Isso acontece por conta de ser oferecida apenas aulas para 

estudantes do ensino fundamental de classes regulares dos anos iniciais e o 

atendimento das classes. Já no noturno, também há dois intervalos. 

A organização das turmas integrais é feita separando turmas remanescentes, 

anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil e por último, os anos finais 

do ensino fundamental junto ao ensino médio. Os grupos dos estudantes ouvintes 

que são remanescentes são separados de acordo o resultado de testes da 

psicogênese linguística, segundo a coordenadora desse segmento. Os grupos dos 

anos iniciais e educação infantil são divididos em conformidade com o 

desenvolvimento atual do estudante e dos anos finais e do ensino médio de acordo 

com a turma na qual estão matriculados. 

Quanto ao espaço, a escola possui uma área física privilegiada. O espaço é 

amplo e como as turmas bilíngues devem ter poucos estudantes, as salas para 

essas turmas são divididas ao meio para um melhor aproveitamento do espaço. 

Dessa maneira, as antigas salas, em turmas bilíngues, são aproveitadas e divididas 

em duas podendo assim aumentar o número de turmas oferecidas. A escola fica 

dividida em cinco blocos e possui um pátio coberto e um aberto. Além disso, possui 
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um campo de futebol que não dispõe de boas condições e um parquinho. A sala de 

informática é usada não só pelos estudantes, mas também pelos próprios 

professores e outros funcionários e os computadores também não são novos. Há 

uma biblioteca e uma mecanografia que também é acessível à comunidade. Diretora 

e vice-diretor dividem a mesma sala, mas a escola possui outras salas importantes 

para a sua administração, como a secretaria, a coordenação, o Serviço de 

Orientação Educacional – SOE e o serviço de apoio à aprendizagem, uma sala da 

administração e a sala dos professores. Para a melhoria do ensino há uma sala de 

vídeo onde é oferecido um curso de Libras e para o desenvolvimento pedagógico 

dos estudantes há uma sala de recursos e uma sala de recursos generalistas com 

estúdio para a produção de materiais didáticos adaptados para os surdos.  

De acordo com a equipe gestora da escola, a organização de um modo geral, 

tempo, espaço e como a escola se organiza, supre a necessidade dos estudantes, a 

diretora, cita, inclusive, a melhora no desempenho do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica - IDEB do estabelecimento como forma de comprovar isso, mas 

ressalta que ainda há necessidades e deficiências. Eles ressaltam o fato da escola 

não ser construída propriamente para a proposta bilíngue e ser uma construção 

antiga não adaptada é um empecilho para a melhoria desse aspecto formador da 

cultura organizacional.  

É uma escola muito velha então a gente tem que fazer adequações o 
tempo inteiro e a gente teve que mudar essa escola no sentido de 
que as salas não seriam mais 30, 33 alunos. A gente teve que dividir 
essas turmas porque a proposta da escola bilíngue é de até 10, 11 
alunos, em formato de U as carteiras, as aulas dadas em Datashow 
para não perder nenhuma informação visual, nenhuma pista né. 
Então a dificuldade 3é a adequação a estrutura mesmo, física. 
(DIRETORA, 01/06/2017). 

Uma das coordenadoras enfatiza que a escola está trabalhando no limite do 

espaço no turno diurno e lembra que até para a configuração de como a escola se 

organiza foram ouvidas as confederações dos surdos e com a comunidade escolar 

de maneira democrática. A coordenadora de um turno diferente confirma que o 

espaço da escola não é adequado e que nesse aspecto, a Escola Bilíngue não é 

diferente de muitas escolas do DF que deixam a desejar em sua estrutura física. 

Isso pode ser notado pelo número de banheiros que a escola só possui um 

para cada gênero e para uso de crianças e adultos e não possui quadra para a 

prática de esportes. Os professores entrevistados apontaram falhas na estrutura 

física da mesma forma que a diretora, mas não ligam esse aspecto a como eles 
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planejam e coordenam suas salas, mas uma das entrevistadas aborda a estrutura 

que a escola oferece para uma melhor didática da aula: 

A escola tem muitos Datashow que a gente utiliza, tem muitas 
coisas, quase tudo que nós necessitamos tem. É claro que vivemos 
em um governo, necessitamos dele, então sempre tem, às vezes, 
alguma coisa que você precisa e não tem porque é muita impressão 
colorida, muitas coisas visuais, materiais, então isso requer mais 
tempo e é diferente de um trabalho com ouvinte porque você faz um 
texto, pronto e acabou. Não, ali requer mais tempo, acaba que leva 
serviço para casa, toda semana. Porque é mais tempo, slide você 
leva mais horas para fazer do que uma coisa que você pega na 
internet já pronta. O tempo do surdo a temporalidade para adaptar os 
materiais para o surdo é maior com certeza do que para o ouvinte. 
(PROFESSORA 1, 01/06/2017).  

A conclusão é que a escola dispõe de uma organização interna ordenada, as 

salas são definidas e o tempo é flexível, mesmo que seja organizado e isso é 

importante para o desempenho dos estudantes, como explica Nóvoa (1995) em um 

de seus escritos, a criança deve usar o máximo do tempo para a aprender e quando 

isso não acontece, há influência nos resultados da escola. O mesmo acontece com 

o espaço, mas ainda há fatores dentro desses aspectos formadores que são 

deficientes como o campo de futebol e o parquinho que visivelmente estão velhos 

assim como a própria estrutura da escola. Indo além, a escola não possui uma 

quadra nem ginásio, fazendo com que os estudantes tenham que sair do ambiente 

escolar para usar um que fica nas redondezas da região. Esses são fatores que 

podem influenciar no desempenho dos estudantes e até mesmo no trabalho dos 

profissionais da escola.  

6.1.8 Como a escola lida com mudanças 

A escola ainda está em processo de estabilização, mesmo que sua 

inauguração como escola bilíngue tenha acontecido há quatro anos. Como qualquer 

outro estabelecimento educacional, sua cultura organizacional recebe influências 

internas e externas e que podem gerar mudanças. A análise chega à conclusão que 

para cada origem de forças que geram mudanças na cultura há uma reação 

diferente.  

Quando as mudanças são oriundas de fatores internos, a organização e seus 

gestores não abandonam a forma democrática e aberta na qual lida rotineiramente 

com seus atores organizacionais. Quanto as forças oriundas de fatores externos, no 

caso, da SEEDF que, de acordo com a diretora, não age de maneira impositiva, a 

escola procura participar de reuniões, de políticas públicas consultivas para que 
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essas mudanças não afetem os seus estudantes e sua proposta de ensino. A 

supervisora do estabelecimento explica que a escola possui um bom trâmite na 

SEEDF e na Coordenação Regional de Ensino e que a organização recebe um 

grande apoio do órgão educacional do DF. Ela ressalta que tudo que a escola 

implanta e luta é associado em volta do aluno e cita um exemplo: 

Quando saiu algo que não contemplava nossa realidade, nós fomos 
lá e no ano seguinte eles mudaram a redação e não nos obrigaram a 
seguir aquilo ali porque a gente justificou. Porque teve um ano que a 
EJA tinha que ser por área então iria diminuir o número de 
professores, o atendimento iria ser por área. A gente consultou o 
pessoal da sede, do departamento responsável pela EJA, a regional 
de ensino, fizemos toda uma reunião bem articulada com todos os 
representantes e a gente viu que aquilo ali era inconstitucional então 
seria contra as regras que regem a SEEDF. (SUPERVISORA, 
01/06/2017) 

É importante salientar que, pela proposta da escola, a mudança de atores 

organizacionais da área da docência, por influência ou não da SEEDF, é um 

processo demorado. Isso é frisado por uma coordenadora entrevistada quando 

perguntada como está sendo a mudança de proposta da escola: 

É difícil a questão do corpo docente, profissionais, porque a proposta 
é tirar a figura do intérprete, então a dificuldade é ter o professor 
especializado na sua disciplina e fluente em Libras. 
(COORDENADORA 1, 30/05/2017). 

 Quando esses chegam à escola, essa é toda explicada para eles pelo fato de 

ser um estabelecimento de ensino que trabalha de forma diferenciada para melhor 

atender o seu público alvo, a escola ajuda os seus atores organizacionais nos 

processos de mudança.  

Para o professor que estar chegando tenho que sentar, orientar, 
forma de trabalhar que é diferente. [...]. Um professor pega todas as 
turmas e são sete conteúdos, uma aula diferenciada, é mais 
exaustivo. (SUPERVISORA, 01/06/2017). 

O que pode ser compreendido é que a escola lida com mudanças de acordo 

com a força que a propõe e se enquadra nas duas definições que Lück (2010) dá 

para esse aspecto formado da cultura da escola. A escola é receptiva a inovações e 

flexível quando essas mudanças não irão afeta o modo como o estabelecimento de 

ensino está organizado e o desempenho dos estudantes, mas também é resistente a 

mudanças e conservador quando mudanças propostas influenciam na busca dos 

objetivos organizacionais como o desempenho dos alunos ou que influenciam a 

forma como a organização está organizada. 
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6.2 Possíveis contribuições dos aspectos formadores da cultura para o 
êxito dos estudantes 

Depois de abordados aspectos formadores de uma cultura organizacional 

complexa como a da Escola Bilíngue, é possível notar que esses possuem 

importantes relações com o êxito escolar, como apontaram Lück (2010) e Nóvoa 

(1995). Embora, como um estudo exploratório, não seja objetivo neste momento 

aprofundar a questão em suas distintas abordagens, é possível observar nas falas 

dos atores entrevistados de que maneira essa relação é construída pela gestão da 

escola. A expectativa de resultados elevada e explícita, que é possível notar com as 

respostas da diretora e outros membros da equipe gestora sobre quais são os 

valores da escola, mostra que não basta para a escola ensinar a língua de sinais 

para os estudantes, a escola tem como objetivo propiciar condições para fazer com 

que eles se desenvolvam como indivíduos e melhorar a comunicação desses não só 

com seus familiares, mas com o mundo. Isso pode ser entendido como um fator que 

tem influenciado retornos positivos, pois de acordo com vários relatos nas 

entrevistas, hoje um surdo que a escola atende, consegue se formar e até ingressar 

em uma universidade. O valor da comunicação e da identificação deles com uma 

língua apropriada a eles, trabalhada de maneira explícita, faz com que toda a escola, 

em todas as suas ações sabendo dos objetivos e da missão organizacional ligada a 

esses valores, faz com o que os alunos se desenvolvam. 

Para o surdo, tem sido muito importante, até para os ouvintes porque 
sendo integral para os ouvintes, eles melhoraram também o 
desempenho. E no caso da Escola Bilíngue para o surdo a instrução 
é feita na língua dele, então eles têm mais condições de 
desenvolvimento. E a gente percebe, quem está na área a mais 
tempo, que os nossos surdos mal concluíam os anos iniciais, às 
vezes reprovava, reprovavam, que chegavam a desistir e quando 
passavam para os anos finais, ele ia alguns dias e desistiam e agora 
não, agora ele chega no ensino médio, agora tenta uma faculdade, 
ele passa em uma UnB da vida, pelo PAS e pelo ENEM. Abriu-se 
mais possibilidades para o estudante surdo também. (DIRETORA, 
01/06/2017).  

A liderança contribui para que haja uma figura que mantenha os atores 

organizacionais da Escola Bilíngue em busca dos objetivos da organização. O que 

pode ser notado na escola é que as lideranças se fazem presentes fisicamente, são 

cientes dos problemas que a organização enfrenta e se mantém aberta para 

sugestões dos atores organizacionais internos, influências externas como pais e a 

SEEDF além de serem mediadoras de conflitos entre a comunidade escolar. Ferreira 

e Torres (2012) explicam que uma gestão mediadora das relações que formam a 
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cultura organizacional, assim como uma que foca na gestão e sua parte burocrática, 

tem sim influência no desempenho dos estudantes. Lück (2009) corrobora a 

importância do tipo de liderança que é encontrada na Escola Bilíngue no processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos porque a escola trabalha como prioridade, de 

maneira coletiva, à missão organizacional e não os objetivos individuais e 

profissionais. Um questionamento sobre a liderança da Escola Bilíngue, incluo aqui, 

as coordenadoras de cada seguimento, e que pode influenciar diretamente em como 

a escola lida com fatores pedagógicos e até mesmo nas tomadas de decisões tendo 

um outro olhar, mais específico e pontual, por mais que a escola se mantenha 

aberta a opiniões oriundas dos mais diversos atores organizacionais, é por que não 

há a presença de surdos na equipe de gestão. 

A maneira democrática de como a escola lidou e lida com a comunidade e 

como ela toma as suas decisões não deixam de contribuir para o êxito dos 

estudantes na organização. Esses aspectos têm como marca a confiança que 

obteve por parte da comunidade em manter os alunos remanescentes, fazendo que 

a comunidade soubesse que a escola quer trabalhar de maneira conjunta com todos 

e por isso até lamentam que seus filhos não possam ter continuidade dentro da 

organização. A relação amistosa faz com que a escola se mantenha aberta para 

opiniões nas tomadas de decisões, levando em consideração opiniões de todos 

sempre buscando a melhora do desempenho dos estudantes e ciente de que sem 

os pais o estudante surdo não se desenvolverá de maneira plena. Um exemplo disso 

é o curso de Libras que a escola mantém aberto para todos, mas com prioridade 

para os pais para que a comunicação deles em Libras, principal forma de 

comunicação de seus filhos, melhore acarretando também uma evolução no 

desempenho escolar dos estudantes surdos. Os atores organizacionais, cientes que 

possuem uma comunicação aberta com a equipe de gestão na sua língua, provoca 

uma identificação maior desses atores em todos os ambientes da escola, não 

apenas na sala de aula. O sentimento de pertencimento tem como consequência 

que eles vejam a escola como um ambiente no qual eles são donos e com isso, 

exijam melhorias e que deem opiniões quando percebam que a escola não caminha 

para um ensino que vá desenvolvê-lo. Por isso é de suma importância esse tipo 

comunicação na qual ele pode sugerir, reivindicar e pedir explicações, mas o mais 

importante é que ele sabe que será levado em consideração nas escolhas internas 

da organização. Ainda há aspectos que podem melhorar, o grêmio estudantil 
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implantado na escola fará com que os estudantes tenham voz ainda mais ativa 

dentro da organização e não só quando a equipe de gestão desejar consultá-los. 

As relações interpessoais em Libras entre os atores organizacionais também 

têm sua contribuição no desempenho dos estudantes. Primeiro porque a língua que 

a escola usa como primeira língua é a deles, a prática faz com que eles se 

comuniquem melhor um com os outros e aprendam o português como segunda 

língua e outras disciplinas de maneira mais fácil. No noturno, por exemplo, há 

estudantes que chegaram na escola sem saber falar Libras, mas que por conta da 

disciplina e na forma como se dá as relações interpessoais dentro da organização, já 

obtiveram um desenvolvimento estudantil nas suas relações sociais. O ambiente 

emocional leve que é encontrado, de acordo com as observações, faz com que os 

estudantes se sintam à vontade dentro da organização chegando até os professores 

que trabalham de maneira mais produtiva em um ambiente agradável, não tendo, 

portanto, um profissional na escola com problemas biológicos e até mesmo 

motivacionais que influenciam diretamente na sua prática didática e obviamente, no 

ensino-aprendizagem dos alunos. A cultura organizacional é duradoura, mas não é 

imutável e atritos nas relações interpessoais, como já aconteceu dentro da escola 

quando houve um processo eleitoral desgastante, de acordo com relatos, que 

chegou a afetar o ambiente emocional, faz com que os desempenhos dos 

estudantes sejam afetados já que nesses casos, o objetivo institucional não seja 

tratado como prioridade pelos atores organizacionais.  

A escola lida com mudanças dependendo do contexto da qual elas são 

oriundas. Essa percepção da escola para lidar com isso faz com que seus 

estudantes e comunidade não sejam prejudicados em uma eventual mudança por 

fatores externos porque o foco é sempre o aluno e seu desempenho e não haverá 

uma mudança interna de maneira impositiva por um líder ou qualquer outra pessoa 

da organização, tudo é trabalhado de maneira democrática porque, de acordo com a 

fala de uma das coordenadoras, “a escola é para eles”. Como a escola se organiza 

passa por isso, sua estrutura didática, a forma de gerenciamento do tempo e do 

espaço é fruto de conversas com atores internos e externos a organização. Isso 

porque os líderes do estabelecimento de ensino sabem que só vão saber o que é 

melhor para o ensino, pelas pessoas que são influenciadas por ele. No caso, os 

estudantes e os pais. Uma forma de corroborar a ciência de todos com esse aspecto 

e sua influência para o desempenho dos estudantes, é que todos sabem que a 
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escola tem uma estrutura ultrapassada e que se não fosse por isso, o ensino-

aprendizagem do estabelecimento seria ainda melhor. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo da cultura organizacional de uma escola torna-se relevante a partir 

do momento que compreendamos que as ações que a escola toma em busca de 

seus objetivos institucionais são frutos de ações sociais, forças internas e externas à 

organização, e não apenas de decisões ou vontades individuais. A relevância deste 

estudo exploratório sobre aspectos da cultura organizacional em uma escola com 

um público alvo específico, como é o caso da Escola Bilíngue, enfatiza que as 

influências sociais que formam as variáveis que constituem a sua cultura não podem 

ser subestimadas na busca de uma melhor compreensão de como a organização 

funciona para então fazer uma intervenção eficaz e que realmente irá influenciar no 

desempenho dos estudantes. Isso vai ao encontro do que Nóvoa (1995) destaca ao 

explicar que tanto o processo de mudança quanto o de inovação educacional 

passam pela compreensão das instituições escolares em toda a sua complexidade 

técnica, científica e humana. 

Os aspectos observados da cultura organizacional na Escola Bilíngue 

mostram uma dinâmica na qual a comunicação é aberta para todos os atores 

organizacionais, o que leva a um ambiente democrático. A escola tem expectativa 

de resultados explícita que não leva em consideração somente as avaliações de 

larga escala, mas também o desenvolvimento social dos seus estudantes. A 

comunidade escolar é ouvida e levada em consideração nas tomadas de decisões 

da escola, fazendo dessa um processo participativo. Quanto às lideranças da 

escola, de acordo com os relatos das entrevistas, o que pôde ser verificado é uma 

liderança de coordenação e orientação que procura ouvir estudantes, pais e alunos, 

mas que, ao mesmo tempo, possui forte embate político por fatores internos e 

externos da organização e que, por vezes, esses embates, acabam por afetar o 

ambiente emocional da rotina escolar e as relações interpessoais, afetando 

diretamente o desempenho dos estudantes. A organização da escola atualmente é 

ordenada e, pelo que foi observado, os estudantes estão adaptados tanto à 

organização pedagógica, a como o tempo é gerido e ao espaço do estabelecimento 

de ensino. 

Em contraponto, a forma como se encontram atualmente aspectos 

formadores da cultura organizacional da Escola Bilíngue possui pontos 

questionáveis e que podem ser estudados e aprofundados em trabalhos futuros no 

estabelecimento de ensino. No PPP (2016) está explícito que a organização buscar 
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formar os seus alunos no aspecto físico, mas pelo fato da escola ser uma 

construção antiga e não possuir quadras de esportes e o campo de futebol não se 

encontra nas melhores condições, os estudantes se locomovem para o Centro 

Olímpico da região. O quão isso afeta a busca para esse objetivo específico da 

escola e ainda no aspecto espaço da organização, como a estrutura velha da 

instituição influência na formação da cultura organizacional do estabelecimento de 

ensino, afetando o desempenho dos estudantes e dos profissionais da escola? 

Ainda no PPP (2016), a escola procura também a autonomia dos estudantes 

matriculados no estabelecimento, mas não possui grêmio estudantil e, por mais que 

os estudantes da organização sejam ouvidos no cotidiano escolar, de acordo com os 

relatos, isso faria com que eles se organizassem entre si para demandar medidas 

não só da gestão escolar, mas como da própria SEEDF. Olhando dessa perspectiva, 

qual a real influência da falta ou não dessa ferramenta da gestão democrática para o 

desempenho dos estudantes na Escola Bilíngue? Pois essa voz ativa faria com que 

a escola se adequasse ainda mais às exigências dos estudantes e a influências 

externas que esses carregam consigo, como por exemplo, da comunidade surda, 

podendo fazer com que a forma na qual a escola organiza esse aspecto formador 

seja um ponto positivo no processo de ensino e aprendizagem de todos os 

estudantes da escola.  

Com a retirada de turmas de alunos ouvintes, ou seja, as turmas 

remanescentes, nos anos vindouros a este no qual o estudo foi realizado, não 

afetaria as relações interpessoais dos estudantes? A junção de duas culturas não 

acarretaria em um desempenho maior tanto dos estudantes surdos quantos dos 

estudantes ouvintes? De acordo com relatos, a escola já teve momentos nos quais o 

ambiente emocional ficou diferente do qual se encontra atualmente. Qual a 

relevância do ambiente emocional no desempenho dos profissionais da escola e em 

consequência nos objetivos organizacionais da escola? 

Conclui-se este estudo chegando ao entendimento que uma organização 

complexa como a escola é formada pela junção de forças que se relacionam entre si 

e, buscando suas aspirações e agregando nesse cenário as influências externas 

formando assim a sua cultura organizacional, pode sim influenciar o desempenho 

dos estudantes e, em consequência, o processo de ensino e aprendizagem. A 

cultura organizacional de uma escola faz-se, assim, um importante fator de 

entendimento e compreensão de como a escola se comporta em seu funcionamento 
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diário. A escola trabalha direcionada para a formação de seres humanos e esses 

são complexos e individuais, fazendo com que cada escola tenha suas 

peculiaridades e sua personalidade. A cultura organizacional trata da identidade de 

uma escola. 
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8. PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

A pedagogia é uma área profissional que possui um leque de opções de 

carreira vasto para as pessoas que decidiram seguir nessa área. Confesso que no 

meu processo de graduação, desde o seu início, interessei-me mais por umas áreas 

do que para outras. Isso não significa que eu não esteja disposto, também, para me 

aprofundar ainda mais em seus estudos específicos.  

Não pretendo deixar de lado o motivo pelo qual fiz a escolha do curso em 

2013, a escola. Porém, descobri por meio das disciplinas que fiz em minha 

graduação que a área de gestão da educação foi a qual mais me identifiquei e que 

darei preferência não só na minha vida profissional, mas também em um futuro 

acadêmico. A pedagogia empresarial que tive convivência em meu estágio no 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, além de me abrir 

os olhos para essa área da pedagogia, fez-me aprender sua importância para as 

organizações e como consequência, ter o meu interesse em uma futura perspectiva 

profissional.  

Pretendo também entrar em um curso de língua estrangeira para uma futura 

tentativa de curso de pós-graduação em uma universidade federal e continuar 

fazendo provas de concurso públicos nas quais já obtive êxito duas vezes.  

Não importando qual caminho seguir, não deixarei de me aprofundar no tema 

do meu Trabalho de Conclusão de Curso e continuarei, independente de qual 

organização irei trabalhar, observando os aspectos da Cultura Organizacional para 

buscar sempre, como professor ou como gestor, uma educação de qualidade e 

excelência.  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 

Questões para os diretores.  

1. Quais os valores da escola? 

2. No geral, como é a relação com a comunidade escolar? É ativa na tomada de 

decisões da escola? Como ela lida com a mudança de proposta da escola 

para bilíngue? 

3. O espaço, tempo e organização da escola supre a necessidade dos 

estudantes e dos professores? Na sua opinião, isso influencia no 

desempenho geral dos estudantes? 

4. De que maneira os atores escolares (pais, estudantes, professores e outros) 

são ouvidos nas tomadas de decisões da escola? 

5. Como é a sua relação/comunicação com os docentes, estudantes e seus 

pais? 

6. A sua preocupação como gestor e líder da comunidade escolar é agir no 

aspecto técnico-administrativo ou pedagógico?  

7. Como você percebe a relação entre o sistema de ensino e as prioridades da 

escola? Esse sistema de sistema de ensino tem influência no cotidiano e 

tomadas de decisão da escola? 

8. Na sua visão, qual a relação da proposta de escola bilíngue com o 

desempenho dos estudantes? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 2 

Questões para a supervisora 

1. Em sua opinião, como é o ambiente emocional nas relações interpessoais da 

escola? Isso influência no desempenho dos estudantes? 

2. No geral, como é o processo de comunicação com a comunidade escolar? 

Ela recebeu e recebe bem a proposta de escola bilíngue? 

3. Os valores institucionais definidos no PPP são percebidos no cotidiano 

escolar? Como a escola como um todo lida com mudanças propostas pelos 

gestores da organização e documentos oficiais como o PPP? 

4. De que maneira os professores e estudantes são apoiados e ouvidos nas 

tomadas de decisões da escola? Há diferença de comportamento e interesse 

entre os pais ouvintes e surdos? Quais os meios de participação dos alunos 

na tomada de decisão? (Conselho escolar, grêmio estudantil e etc) 

5. Na sua visão, como é o processo de tomada de decisões da escola? 

(Participativa baseada em fatos e/ou descentralizada baseada em opiniões) 

6. A comunidade externa, por meio da APAM e do Conselho Escolar se faz 

atuantes na rotina escolar? 

7. Você vê o cotidiano escolar e sua cultura solidificados ou a escola ainda está 

em processo de adequação a proposta bilíngue? Como a comunidade escolar 

recebeu e reage a proposta da Escola Bilíngue? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 3 

Questões para coordenadores: 

1. Em sua opinião, como são as relações entre os profissionais na escola? O 

ambiente de trabalho é tranquilo e amigável? O modo como essa relação se 

dá tem influências nos resultados da escola? 

2. No geral, como é o processo de comunicação com a comunidade escolar 

(pais, responsáveis e comunidade ao redor da escola)? Esses atores são 

influentes nas decisões tomadas quanto ao ensino dos estudantes? 

3. O desempenho dos estudantes melhorou com a proposta bilíngue? Como 

está sendo a mudança para essa proposta? Pais e estudantes e a 

comunidade participam e apoiam a mudança? 

4. A organização, o tempo e o espaço da escola suprem as necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes? A opinião dos estudantes 

foi e é levada em consideração na etapa de estabelecimento da organização 

escolar? 

5. Na sua percepção os estudantes e os pais participam das decisões na 

escola?  Se participam, você considera essa participação relevante para a 

gestão da escola? 

6. De que maneira seu trabalho é coordenado e direcionado aos resultados da 

aprendizagem dos estudantes de acordo com a proposta bilíngue?  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 4 

Questões para dois professores: 

1. No cotidiano da sala de aula, como é o planejamento, execução e a busca 

dos objetivos da Escola Bilíngue? 

2. Na sua opinião, a proposta bilíngue influencia no desempenho dos 

estudantes? Há diferenças de desempenho entre estudantes surdos e 

ouvintes? 

3. Como a equipe gestora atua na coordenação do trabalho escolar? 

4. O espaço, tempo e organização da escola suprem as necessidades dos 

estudantes e dos professores? Há estrutura para você usar o seu tempo de 

planejamento de aula? 

5. De que maneira os professores são apoiados e ouvidos nos processos de 

decisão da escola? Os docentes participam desses processos? 

6. Como é a sua relação/comunicação com os pais dos estudantes? No ponto 

de vista escolar, há uma diferença entre a sua comunicação entre os pais dos 

estudantes ouvintes e estudantes surdos? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 5 

Questões para o pai 

1. A escola tenta manter contato para que você saiba e participe da vida 

estudantil e do desenvolvimento do seu filho (a)? 

2. Qual a sua maior expectativa em relação a aprendizagem e desenvolvimento 

dele?  

3. Você se considera uma pessoa participativa e ativa na vida escolar de 

seu/sua filho (a)? Como você faz isso? 

4. Como você acompanha a tomada de decisões da escola? Procura ir nas 

reuniões e participar das eleições, conselhos escolares? 

5. Como você vê as figuras da liderança da escola (diretores, coordenadores e 

supervisora)? Eles procuram ouvir a opinião dos pais? Além disso, qual a sua 

relação com os professores? 

 


