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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo realiza uma análise dos valores organizacionais especificamente no contexto 

da gestão escolar, tendo em vista as particularidades deste tipo de organização. A gestão escolar 

é um processo complexo que tem como componentes de seu caráter cultural o Estado e os 

pequenos e diversos grupos que estão inseridos no seu corpo discente e docente, destaca Santos 

e Sommerman (2010). Deste modo, esta análise visa abordar esse contexto específico enquanto 

explora o papel e a possível associação dos valores organizacionais com os resultados do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Os valores organizacionais são princípios, crenças e normas que definem como os 

profissionais da organização se comportam e orientam a vida da empresa. Na prática, os valores 

são estabelecidos hierarquicamente tendo como base os comportamentos almejados pelos 

funcionários de acordo com os objetivos da organização e são construídos espontaneamente a 

partir das relações diversas dentro da empresa. Considerando a cultura organizacional, os 

valores representam uma grande parte de sua operacionalização e são os componentes que mais 

a influenciam. (TAMAYO, 1996).  

Há muitos anos o estudo dos valores organizacionais no contexto da cultura 

organizacional vem se aprimorando e buscando corroborar, de forma empírica, a relação entre 

a solidificação da cultura organizacional e o desempenho da organização. Na realidade, esse 

crescimento de pesquisas na área é um dos principais motivos pelo qual o entendimento da 

cultura organizacional e a preocupação com ela dentro das organizações tem também 

aumentado. 

Kotter e Heskett (1992) analisam esse fenômeno e afirmam que de fato há uma relação 

positiva entre a fortificação da cultura organizacional e a performance de uma empresa, 

principalmente em longo prazo. E ainda afirmam que em culturas fortes, quase sempre os 

gerentes e diretores compartilham de um conjunto de valores constantes. Essas empresas de 

cultura forte, muitas vezes colocam esse conjunto de valores em suas missões, sua estratégia e 

objetivos, e encorajam a todos seus funcionários a seguirem com essas diretrizes. Geralmente, 

culturas fortificadas em empresas motivam seus funcionários e fazem com que eles estejam 

todos em busca de alcançar os mesmos objetivos. E isso cria uma forte onda de motivação entre 
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os colaboradores, pois eles se sentem bem e realizados em estarem trabalhando em algo que 

acreditam, consequentemente, impulsionando os resultados da empresa. 

A performance da empresa pode ser medida de diversas formas e tem ligação direta com 

o seu planejamento estratégico, principalmente com seus objetivos. Desta forma, é importante 

compreender que cada empresa terá um método individual de medir desempenho. Para que seja 

possível associar a cultura e o desempenho da organização, é necessário identificar uma forma 

válida de mensurar os dois aspectos. 

Para fins de comparação, será utilizado nesta pesquisa um índice uniforme de 

caracterização de desempenho estipulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, sendo esse o resultado que cada escola recebeu no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). É um índice atribuído por meio de uma escala 

de 0 a 10, calculado a partir dos dados sobre aprovação obtidos no Censo Escolar e das médias 

de desempenho obtidas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

Ainda neste estudo, serão utilizadas diferentes abordagens para que seja possível fazer 

a análise e comparação dos valores organizacionais das escolas de educação básica do Distrito 

Federal. O estudo será realizado especificamente em escolas de Ensino Fundamental I, tendo 

em vista que a avaliação do Saeb realizada com estudantes ao completarem o 5º ano. E será 

analisada de acordo com seus índices do ano de 2019. 

1.1 Formulação do problema 

Com base na breve introdução apresentada e os conceitos fundamentais, a proposta de 

pesquisa apresenta-se como investigação da possível relação entre os valores organizacionais 

reais e declarados de instituições educacionais de ensino básico com o desempenho da escola 

obtido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Formulou-se assim o seguinte 

problema de pesquisa: 

EXISTE RELAÇÃO ENTRE OS VALORES ORGANIZACIONAIS DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL E SEU DESEMPENHO NO 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO ANO DE 

2019? 
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1.2 Objetivo Geral 

Este estudo busca descrever e analisar a relação entre os valores organizacionais nos 

colégios que oferecem Ensino Fundamental I de Brasília e seu desempenho na educação, sendo 

este mensurado por meio de seus resultados de performance na avaliação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica no ano de 2019. 

1.3 Objetivos Específicos 

• Identificar os valores organizacionais presentes em Escolas do Ensino 

Fundamental I de Brasília; 

• Identificar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no 

ano de 2019 em nas Escolas do Ensino Fundamental I de Brasília; 

• Analisar a possível relação entre os valores organizacionais nas Escolas do 

Ensino Fundamental I do Distrito Federal e os seus resultados no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica no ano de 2019. 

1.4 Justificativa 

O estudo dos valores organizacionais dentro das mais diversas organizações é muito 

explorado nas pesquisas acadêmicas. Porém, quando se trata especificamente da realidade das 

instituições públicas de ensino básico no Brasil, não há pesquisas que norteiam o quanto deve 

ser investido na estruturação de uma base de valores e fortificação da cultura organizacional 

visando um melhor desempenho dos resultados que as escolas apresentam hoje.  

O material analisado e os resultados apresentados podem ser utilizados por instituições 

de ensino para orientar a tomada de decisões dentro do contexto da gestão escolar e para 

conseguir atingir os resultados esperados pelo Estado, pelos colaboradores e pelos estudantes. 

  



8 
 

2 REVISÃO TEÓRICA 

O conceito de gestão escolar começou no Brasil na década de 1930 a partir do 

movimento Escola Nova e do Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, no Rio de 

Janeiro. Sander (2007) aponta que foi nesse contexto em que se introduziu a aplicação de 

conceitos da Clássica Teoria da Administração, de Fayol (1841-1925), e da Administração 

Científica, de Taylor (1856-1915) à administração da educação no Brasil por estudiosos como 

Anísio Teixeira (1935; 1965, 1964) e Lourenço Filho (1963). 

Lourenço Filho (1963) menciona a importância do planejamento, instrumentação, 

recrutamento de pessoal, entre outros princípios da racionalização administrativa clássica. A 

partir destes pensamentos é que se desencadeia discussões sobre o planejamento estratégico 

organizacional de instituições de educação. Considera-se a escola como uma organização com 

aspectos comuns e aspectos distintivos em relação às outras organizações, destaca Trigo e Costa 

(2008). A gestão escolar é um processo complexo que revela ser um fenômeno social que 

integra aspectos macroestruturais (o Estado) com aspectos microestruturais (os grupos que 

fazem parte da escola), aponta Santos e Sommerman (2010). 

Nas últimas décadas do século XX, na gestão escolar, assim como nas demais vertentes 

da Administração, desenvolveu-se os conceitos de identidade das organizações, como a missão 

e visão organizacional, valores organizacionais, gestão de conhecimentos, processos de 

qualidade de vida no trabalho, entre outros. Dentre esses, de acordo com Tamayo, Lima e Silva 

(2004), os valores organizacionais são considerados o núcleo da cultura organizacional por 

serem fundamentais e nortearem o funcionamento das organizações. 

2.1 Cultura Organizacional 

A abordagem da cultura organizacional neste estudo é delimitada ao estudo dos valores, 

uma vez que eles são elemento central da cultura organizacional. Deste modo, o entendimento 

da cultura se torna essencial para a compreensão da importância e relevância que os valores 

organizacionais têm dentro da empresa. 

O conceito de cultura organizacional pode mudar de acordo com as diferentes literaturas 

desenvolvidas ao longo do século XX, porém mais aprofundadas nas últimas duas décadas do 
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século. Em meados dos anos de 1950, alguns autores já descreveram a cultura organizacional 

como um conjunto de atitudes, costumes, hábitos e valores. Além de manifestarem as primeiras 

mostras de que era um fator relevante na forma de gestão das organizações. Deste modo, as 

literaturas mais consolidadas hoje se destacam a partir da década de 80, quando a cultura 

organizacional de fato foi delineada como um fator essencial para a análise das empresas e 

atualmente tem se estabelecido como um dos temas mais abordados na área da administração. 

De acordo com Sackmann (1992), independentemente das diferentes perspectivas nas 

literaturas, a maioria define a cultura organizacional a partir de padrões de comportamentos e 

padrões cognitivos, como pressupostos, crenças e valores. Para a autora, a ambiguidade e 

confusão do termo é causada a partir de qual desses aspectos que será utilizado como elemento 

chave da cultura na empresa no conceito. 

Machado, Maranhão e Pereira (2016) define mais objetivamente a cultura como “o 

conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao 

aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna e que 

funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros 

como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas”. Fleury e 

Fleury (1995) complementam destacando que a cultura organizacional é composta de elementos 

simbólicos e práticas organizacionais que são expressos a partir de um conjunto de valores e 

que possuem a capacidade de ordenar, atribuir significados e construir a identidade da 

organização. 

A cultura pode ser analisada em diferentes graus em que o fenômeno é visível para um 

observador ou participante do grupo. Essa análise pode cobrir a variabilidade do fenômeno entre 

níveis desde o que é muito tangível e pode ser facilmente sentido ou percebido até ações 

inconscientes e enraizadas estruturalmente. Os três níveis definidos por Machado, Maranhão e 

Pereira (2016) são (1) Artefatos: estruturas e processos fazíveis e visíveis e comportamento 

observável; (2) Crenças e valores adotados: ideais, objetivos, valores, ambições, ideologias, 

racionalizações; e (3) Presunções básicas: crenças e valores inconscientes. 

Shein (2016), descreve que os artefatos são as partes do fenômeno cultural que são fáceis 

de identificar, enquanto as presunções básicas são dificilmente percebidas, porém ambas são 

consequências da construção das crenças e valores adotados pelo grupo abrangido em 

determinada cultura. Para que seja possível a compreensão da cultura organizacional, é 
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necessária a análise global do sistema, a fim de entender a sua criação e como se mantém, seja 

nos aspectos mais banais ou nos mais contundentes. A cultura vai além de lemas, linguagem 

evocativa, símbolos, histórias, mitos, cerimônias e rituais. Estes são apenas alguns dos padrões 

de comportamento que estão na superfície da existência organizacional. (MORGAN, 1996). 

Para Morgan (1996), a cultura não é apenas uma variável que a organização possui. Ela 

deve ser analisada como um fenômeno ativo em que as pessoas estão constantemente recriando 

e replicando os mundos em que vivem, e refletindo suas próprias realidades. Portanto, 

caracteriza a cultura como sendo viva, e por isso é necessário um monitoramento constante. 

Além disso, também afirma que a cultura organizacional está mais nas mentes dos 

colaboradores e participantes do que em conjuntos concretos de regras e normas. Por esse 

motivo, muitas vezes, as organizações são regidas por líderes despreparados e autoritários. 

Muitas fontes da literatura apontam também para a existência das subculturas dentro de 

uma organização. Ou seja, quando existem grupos dentro de uma cultura que têm lealdade 

diferentes. Isso pode acontecer, por exemplo, quando um colaborador está um grupo de colegas 

de trabalho que têm atitudes e valores que não condizem com os objetivos da organização ou 

quando, dentro da empresa, os funcionários colocam seus valores pessoais na frente dos valores 

organizacionais e isso pode causar a criação de normas que promovem os fins pessoais acima 

dos organizacionais (MORGAN, 1996). 

A cultura nacional também influencia nas culturas organizacionais inseridas dentro 

daquela nação. Um exemplo disso é que, mesmo empresas multinacionais, que possuem uma 

cultura bem definida e implementada, precisam adaptar-se ao contexto em que estão inseridas. 

Dentro de uma organização, os fatores que a definem e compõem a sua cultura 

ultrapassam o ambiente em que ela funciona, os equipamentos que são utilizados e até as 

pessoas que fazem parte dela. O que de fato constitui uma empresa é o sistema de crenças e de 

valores, o modelo de relação entre os colaboradores e suas relações com as atividades a serem 

cumpridas e os processos da organização. São as normas e os valores que irão conduzir o 

funcionamento daquela instituição e são compartilhados por todos ou grande parte dos membros 

(TAMAYO, 1996) 

2.2 Valores organizacionais 
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O estudo dos valores organizacionais no Brasil ganha destaque a partir da década de 

1990. Até este ponto, as pesquisas acadêmicas brasileiras ainda estavam muito limitadas, e foi 

Tamayo (1993) quem introduziu o assunto, e a partir daí liderou e coordenou a busca pela 

estrutura dos valores organizacionais. Tamayo e Gondim (1996) definem como valores 

organizacionais os “princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de 

estruturas ou modelos de comportamentos desejáveis que orientam o comportamento da 

empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos.” E ainda Tamayo 

(1996) aponta que, juntamente com as normas, os símbolos e os rituais, os valores constituem 

os elementos da cultura de uma sociedade ou empresa. 

Como embasamento do seu estudo, Tamayo utilizou-se da teoria de Schwartz (1992) 

que busca analisar a importância de valores em diferentes contextos e definir universalmente o 

conteúdo e estrutura dos valores. Há diferentes áreas da ciência que buscam conceituar este 

fenômeno, e utilizá-lo em suas análises, causando assim divergências em sua definição que 

podem gerar ambiguidades de compreensão. Deste modo, Schwartz (1992, p. 4, tradução 

minha) define os valores como: “(1) conceitos ou crenças (2) pertencem a comportamentos ou 

estados desejáveis (3) transcendem situações específicas (4) guiam a emissão ou avaliação de 

comportamentos e acontecimentos (5) são ordenados de acordo com a importância relativa”. 

A partir dessa definição é possível diferenciar especificamente os valores das atitudes. Os 

valores não são circunstanciais (vide destaque 3), ou seja, o indivíduo, quando se encontrar 

diante de determinadas situações ou necessidade de tomada de decisão manterá seus valores, 

sendo que suas atitudes podem ser diferentes. Rokeach (1981, p 32) afirma que:  

enquanto uma atitude representa diversas crenças focalizadas num objeto ou 

situação específica, um valor é uma única crença que orienta 

transcendentalmente as ações e os julgamentos através de objetos e situações 

específicas, é um imperativo para ação, uma medida para avaliar as ações, 

atitudes, comparações e justificativas do eu e dos outros. 

Para a melhor compreensão e concretização da estrutura dos valores, Schwartz (1992) e 

Tamayo (1996) demonstraram que os valores humanos são baseados em metas perseguidas e 

em motivações internas. As motivações podem ser categorizadas em (1) servir interesses 

individuais, (2) servir interesses coletivos, ou ainda (3) servir a interesses mistos; e são definidas 

de acordo com as metas axiológicas que cada valor tem como estímulo. Assim sendo, evidencia-

se que pessoas ou grupos que dão prioridades aos valores que servem interesses individuais e 

como meta o bem-estar e a promoção de si mesmo, são identificados como individualistas. Da 
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mesma forma que a pessoa ou grupo que privilegia os valores que servem interesses coletivos, 

podem ser reconhecidas como coletivistas. 

Tamayo (1996) aplica a abordagem dos valores humanos ao contexto organizacional e 

esclarece que os valores organizacionais expressam o que é bom e desejável para a empresa. 

Eles sustentam as atitudes e as tomadas de decisões, assim como norteiam os processos de 

gestão. Tamayo e Gondim (1996) destacam os elementos que devem ser enfatizados dentro do 

conceito de valor organizacional. Primeiramente, referem-se ao aspecto cognitivo, o mais 

básico e que está relacionado às crenças que são desejadas ou não para as organizações. Em 

seguida, o aspecto motivacional que é a raiz dos valores organizacionais, pois expressa os 

interesses e metas fundamentais da organização. Os autores ainda destacam sobre a 

hierarquização dos valores, que, segundo Rokeach (1968-69), é uma “classificação ordenada 

dos valores ao longo de um continuum de importância”. As organizações se diferenciam umas 

das outras não necessariamente pelos seus valores organizacionais, mas sim devido ao grau de 

importância atribuído a eles. 

Oliveira e Tamayo (2004) analisam algumas abordagens para a identificação dos valores 

organizacionais, e afirmam que a análise não deve ser feita apenas a partir do estudo de 

documentos das organizações, pois muitas vezes os valores que estão ali oficializados não estão 

efetivamente presentes nas práticas organizacionais. Além disso, também se referem a estudos 

que buscavam encontrar os valores organizacionais a partir do cálculo da média dos valores 

pessoais dos membros das organizações. Porém, apontam que este método também se 

demonstra falho quando aplicado isoladamente devido ao fato de que as metas pessoais e as 

organizacionais tratam de sistemas de valores distintos, e as metas pessoais podem ser diferentes 

das metas organizacionais. 

Kotter e Heskett (1992) afirmam que uma organização em que os diretores e gerentes 

possuem um conjunto de valores consistentes e similares, esta geralmente possui uma cultura 

forte, em que todos os colaboradores caminham para o mesmo caminho e pelos mesmos 

objetivos. Além disso, novos funcionários também se adequam rapidamente a esse estilo 

específico daquela empresa. Apontam sobre a importância dessa fortificação da cultura quando 

se estuda a sua relação com o desempenho da organização. Destacam três principais ideias sobre 

essa relação, sendo elas: o alinhamento de objetivo, a motivação intrínseca, e uma estruturação 

que não se baseia em burocracias e formalidades. 
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2.3 Desempenho das organizações e a Cultura Organizacional 

Como citado anteriormente, o conceito de cultura organizacional se desenvolveu como 

a partir da década de 1950. Mas a partir da década de 1980, os estudos começaram a apontar de 

forma empírica, por meio de testes, que a cultura organizacional não é algo estático, mas sim 

que deve ser visto como uma variável que pode ser gerida e desenvolvida pelo topo estratégico 

da organização. De acordo com Reto e Lopes (1990), na medida que a cultura fosse mais forte, 

maior seria a eficácia da organização. 

Pode-se concluir, de acordo com os autores citados, que há uma relação direta entre a 

cultura organizacional e a performance de uma empresa. O termo Corporate Culture remete 

justamente à noção do coletivo, de algo partilhado de forma homogênea, como aponta Rebelo 

(2006), e é diferente de “Cultura Organizacional”, apesar de que quando o termo é traduzido, 

muitas vezes são tratados como equivalentes. A corporate culture é uma noção de cultura forte 

e única e compartilhada, porém não se deve negligenciar as subculturas organizacionais. 

Rebelo (2006) destaca que, apesar de a questão da força e da homogeneidade da cultura 

hoje ser muito conhecida como importante na prática de gestão, essa relação só foi 

operacionalizada e testada empiricamente em cinco dos dezesseis estudos que a autora utilizou 

como base para relatar a relação entre cultura e performance organizacionais com utilização de 

métodos diferentes. A maior parte dos resultados abordados de fato sugerem que a força da 

cultura se encontra positivamente relacionada com a performance, sendo que dois estudos 

(analisados pela autora) diziam apenas da performance em curto prazo, enquanto outro dizia 

que também pode afetar de forma moderada em longo prazo. Em outro estudo ainda encontrou 

uma relação positiva significativa em alguns casos, como em indústrias e em seguradoras, mas 

não em hospitais. 

Kotter e Heskett (1992) descrevem que muitas vezes essa corporate culture (chamada 

por eles apenas de strong-culture company, em português, empresa de cultura forte), se estrutura 

em um conjunto de crenças e práticas que faz com que suas relações e trocas de trabalho sejam 

mais fluidas e menos burocráticas e formais. Isso torna os funcionários mais eficientes e reduz 

custos de processos e tempo desnecessários. Apesar de concordarem que existe sim uma relação 

positiva entre uma cultura organizacional fortificada e o desempenho de uma empresa, Kotter 

e Heskett (1992) demonstram por meio de um diagrama de comparação entre força de cultura 
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e crescimento de valor de mercado, que essa relação é modesta. Não se pode dizer que é uma 

variável definitiva para a performance de uma empresa quando medida a partir de seu valor de 

mercado. 

O ambiente é um fator essencial na investigação da organização, tendo em vista que é 

um dos dados que influenciam a um grupo que possui características compartilhadas. É 

importante compreender o ambiente, pois a partir dele, cria-se o panorama do cenário de criação 

daquele conjunto de organizações e de sua evolução até hoje, para que seja possível realizar 

análises sobre seu desempenho organizacional. 

2.4 Contexto ambiental das organizações de ensino 

A compreensão do contexto ambiental em que estão inseridas as organizações públicas 

de ensino, abordadas ao longo deste estudo, é essencial para as análises organizacionais. Desta 

forma, é necessário o entendimento da atual conjuntura nacional em relação à gestão 

educacional, mas também da sua construção na história recente do Brasil. 

A conscientização sobre a importância da necessidade de estruturar e registrar os 

conhecimentos e práticas sobre a administração escolar no Brasil se iniciou no final da década 

de 1940 e início da década de 1950. Fizeram parte desse movimento, estudiosos e acadêmicos 

como Anísio Teixeira, José Querino Ribeiro, Antonio Pithon Pinto, Paulo de Almeida Campos, 

entre outros. Mas apenas em 1961, fundaram a Associação Nacional de Professores de 

Administração Escolar (ANPAE), que corresponde à atual Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (ANPAE) (SANDER, 2007) 

O IX Simpósio Brasileiro da ANPAE, em 1978, foi considerado um divisor de águas 

para o estudo da administração da educação. Isso porque seu enfoque foi justamente em 

conscientizar os educadores sobre a importância de analisar a educação dentro do contexto da 

sociedade, trazendo a necessidade a incluir as ciências sociais nas discussões. E essa 

conscientização, que se aprimorou durante a década de 1980, refletiu na inserção de acadêmicos 

e estudiosos da educação nos movimentos sociais que levaram a elaboração de diversas leis 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e podem ser apreciadas 

na Constituição Federal de 1988. 
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Libâneo (2012) descreve que foi a Constituição de 1988 que iniciou as mudanças do 

panorama da gestão da educação e da própria educação escolar. Essa mudança aconteceu em 

questões fundamentais, como a premissa de que o acesso à educação é um direito básico, que 

os profissionais da educação devem ser valorizados, que o ensino deve ser gratuito. E houve 

mudanças em termos técnicos (ensino de 1º e 2º grau para ensino fundamental e médio). 

Sander (1995) relata que a Lei de Diretrizes e Bases foi resultado da problematização 

dos modelos tradicionais de ensino no Brasil e no cenário mundial. Se desenvolveu a partir da 

concepção de uma teoria crítica de educação e da gestão da educação, que foi construída nos 

anos anteriores. Além disso, também foi consequência dos diversos movimentos da sociedade 

que foram próprios ao fim da ditadura militar, e que buscaram fortalecer a democracia e 

propagar a escola pública de qualidade acessível a todos. 

Um ponto essencial para compreender a gestão de instituições públicas de ensino no 

Brasil é saber que a escolha dos dirigentes escolares é feita por meio de eleição. Anteriormente, 

o processo se baseava na escolha e nomeação realizada por agentes políticos como vereadores, 

deputados e prefeitos. Paro (1996) destaca que, apesar de o novo modelo remontar uma proposta 

da década de 60, também é reflexo do momento de redemocratização do país no final da década 

de 80. Para o autor, isso acontece como um motivo para desassociar a função do diretor dos 

interesses do Estado. 

Em conjunto com todos estes acontecimentos que ocorriam internamente no Brasil, 

internacionalmente a questão da educação também estava em pauta. Na Conferência Mundial 

de Educação para Todos, que aconteceu na Tailândia, o Banco Mundial definiu uma declaração 

com orientações de políticas para países pobres. Dessas, as três ressaltadas foram: “ 

a) centrar a educação nas necessidades básicas de aprendizagem; b) prover 

instrumentos essenciais e conteúdos da aprendizagem necessários à 

sobrevivência; c) considerar a educação básica (no Brasil é o ensino 

fundamental) como base para a aprendizagem e o desenvolvimento humano 

permanentes” (LIBÂNEO, 2011). 

Libâneo (2011) destaca ainda que o Governo Itamar Franco inseriu no Plano Decenal 

de Educação para Todos (1993-2003) as orientações dadas pelo Banco Mundial, de forma 

reduzida. E podem ser encontradas como base das políticas e diretrizes de educação do Governo 

FHC, como a ampliação do acesso, financiamentos, descentralização da gestão, Parâmetros 
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Curriculares Nacionais, ensino a distância, sistema nacional de avaliação, além da própria LDB 

n.9394/96. 

Deste modo, percebe-se que a cultura organizacional dentro das escolas vem mudando 

desde meados do século XX no Brasil, muito por influência externa de legislações, políticas 

públicas e conscientização da importância da infância e da educação. E junto com a cultura 

organizacional, o interesse pelo desempenho das escolas também vem aumentando. Porém, 

Libâneo (2011) questiona o quanto esse crescimento em números realmente representa 

qualidade na educação. Alguns exemplos disso são evidentes quando, ao invés de analisar 

apenas o número de matrículas no início de escolarização, também são analisados os números 

de abandonos e desistências ao longo dos anos. O autor aponta que crianças e jovens estão 

concluindo fases da escolarização sem mudanças significativas nas suas habilidades de leitura, 

interpretação, matemática e outras áreas do conhecimento. Muitas vezes não conseguem ao 

menos receber ou dar instruções um pouco mais complexas. 

A partir daí que se destaca a importância do IDEB para a compreensão do panorama 

educacional brasileiro. O IDEB trabalha com valores de duas das frentes essenciais para esse 

entendimento: o primeiro é o Censo Escolar que visa contabilizar os estudantes, tanto em 

números de matrículas, mas também sobre a situação do aluno. Este primeiro dado, comunica 

sobre a abrangência da atuação do ensino básico no Brasil. O segundo dado é o que tange o 

monitoramento da qualidade da educação da população por meio de dados concretos: a taxa de 

rendimento escolar e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. A partir das 

informações dispostas pelo IDEB, é possível analisar o panorama das instituições de ensino 

básico inserida no contexto brasileiro. Porém, não é possível definir quais são os principais 

fatores que levam à melhoria, ou não, de performance destas organizações ao longo dos anos. 

Os valores organizacionais, como citado anteriormente, são os fatores sustentadores das 

tomadas de decisões, assim como norteadores dos processos de gestão e são essenciais de serem 

compreendidos como parte da organização e de sua cultura. Todavia, o estudo dos valores 

organizacionais e da cultura organizacional especificamente dentro de instituições de ensino 

básico e público no Brasil ainda não foi profundamente estudado e não há pesquisas conclusivas 

sobre o a relação entre os fatores.  
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 

A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva com dados primários e secundários, 

com análises quantitativas. Os dados primários coletados consistiram na aplicação de 

questionários em membros da diretoria, coordenação, secretaria e corpo docente de cada escola, 

e os dados secundários foram adquiridos a partir de documentos governamentais. É um estudo 

de caráter descritivo, que é aquele que descreve a realidade sem interferência do pesquisador. 

3.2 População e amostra ou Participantes da pesquisa 

A população do estudo é constituída por funcionários de todas as instituições de ensino 

públicas no Distrito Federal que ofertam o Ensino Fundamental I. Para executar a pesquisa, foi 

utilizada uma amostra que conta com 8 escolas. Elas deveriam se encaixar nos seguintes pré-

requisitos: 

• Ser uma instituição Pública de Ensino Fundamental I do Distrito Federal 

• Ter o IDEB de 2019 disponível ao público 

• Ter ao menos dois respondentes de uma mesma instituição 

Em média, cerca de três profissionais pertencentes ao corpo docente, administrativo e 

operacional das escolas do DF responderam a um questionário sobre os valores de suas 

organizações. A amostra conta com cinco escolas situadas no Plano Piloto, e três escolas 

situadas nas seguintes regiões administrativas: Cruzeiro, Sobradinho e Guará.  

Os índices do IDEB abarcados pela amostra estão concentrados na faixa (3) e (4) de 

acordo com a classificação do INEP e são relativamente altos comparados com o restante do 

Brasil, porém representam bem a população quando analisada a realidade do Distrito Federal. 

3.3 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 
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Para a medida do resultado de performance, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) fornecida pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira) a partir da combinação de dois fatores: a taxa de aprovação e a 

proficiência dos estudantes em uma avaliação de larga escala (chamada Saeb). O modo como 

esse indicador é construído faz com que seja necessário que a instituição tenha que elevar as 

duas dimensões do indicador simultaneamente para que o IDEB também se eleve. 

O INEP divide a escala de performance do IDEB em quatro faixas, sendo elas: (1) até 

3,7 (2) entre 3,8 a 4,9 (3) entre 5,0 a 5,9 (4) 6,0 ou mais, que foram criadas para diferenciar o 

patamar em que a escola se encontra, sendo (1) o mais baixo e (4) o mais alto. Além disso, 

quando o IDEB foi criado em 2007, estabeleceram-se metas para serem alcançadas até 2019 

considerando o estágio de desenvolvimento educacional que a unidade considerada (escola, 

município, estado e país) estava em 2005. 

Para mensurar os valores organizacionais de cada instituição de ensino, foi utilizado um 

instrumento desenvolvido por Tamayo e Gondim (1996) chamado Escala de Valores 

Organizacionais. Tamayo e Gondim (1996) desenvolveram uma escala de valores 

organizacionais com 38 itens, cada um especificando o valor com uma curta descrição do que 

cada um significa, e separando-os em cinco categorias. 

Tabela 1 - Os valores e seus significados 

CATEGORIA VALOR DESCRIÇÃO 

Eficiência e 

Eficácia  

1 EFICÁCIA 
Fazer as tarefas de forma a atingir os 

objetivos esperados 

2 EFICIÊNCIA 
Execução das tarefas da organização de 

forma correta 

3 QUALIDADE 
Compromisso com o aprimoramento dos 

produtos e serviços 

4 PRODUTIVIDADE 
Atenção voltada para a produção dos 

produtos e serviços 

5 COMPROMETIMENTO 
Identificação com a missão da 

organização 

6 PLANEJAMENTO 
Elaboração de planos para evitar 

improvisação na organização 

7 PONTUALIDADE 
Preocupação com o cumprimento de 

horários e compromissos 

8 COMPETÊNCIA 
Autossuficiência na área de atuação 

profissional 

9 DEDICAÇÃO Promoção ao trabalho com afinco 

Interação no 

Trabalho 
10 ABERTURA 

Promoção de um clima propício às 

sugestões e o diálogo 
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11 COLEGUISMO 
Clima de compreensão e apoio entre os 

funcionários 

12 AMIZADE 
Clima de relacionamento amistoso entre 

os empregados 

13 COOPERAÇÃO Clima de ajuda mútua 

14 CRIATIVIDADE Capacidade de inovar na organização 

15 DEMOCRACIA 
Participação dos empregados nos 

processos decisórios 

16 BENEFÍCIOS 
Promoção de programas assistenciais aos 

funcionários 

17 FLEXIBILIDADE 
Administração que se adapta às situações 

concretas 

18 COMPETITIVIDADE Capacidade para competi com similares 

19 SOCIABILIDADE 
Estímulo às atividades sociais fora do 

ambiente de trabalho 

Gestão 

20 TRADIÇÃO Preservar usos e costumes da organização 

21 HIERARQUIA Respeito aos níveis de autoridade 

22 OBEDIÊNCIA Tradição de respeito às ordens  

23 FISCALIZAÇÃO Controle do serviço executado 

24 SUPERVISÃO 
Acompanhamento e avaliação contínua 

das tarefas 

25 POSTURA PROFISSIONAL 

Promover a execução das funções 

ocupacionais de acordo com as normas da 

organização 

26 ORGANIZAÇÃO Existência de normas claras e explícitas 

Inovação 

27 INCENTIVO À PESQUISA 
Incentivo à pesquisa relacionada com 

interesses da organização 

28 
INTEGRAÇÃO 

INTERORGANIZACIONAL 
Intercâmbio com outras organizações 

29 
MODERNIZAÇÃO DE 

RECURSOS MATERIAIS 

Preocupação em investir na aquisição de 

equipamentos, programas de informática 

e outros 

30 PROBIDADE 
Administrar de maneira adequada o 

dinheiro público 

Respeito ao 

Servidor 

31 RESPEITO Respeito aos níveis de autoridade 

32 RECONHECIMENTO 
Valorização do método na realização do 

trabalho 

33 
QUALIFICAÇÃO DOS 

RECURSOS HUMANOS 

Promover a capacitação e o treinamento 

de empregados 

34 POLIDEZ 
Clima de cortesia e educação no 

relacionamento cotidiano 

35 HONESTIDADE 
Promoção do combate à corrupção na 

organização 

36 PLANO DE CARREIRA 
Preocupação com a carreira funcional dos 

empregados 

37 HARMONIA  
Ambiente de relacionamento interpessoal 

adequado 

38 JUSTIÇA 
Imparcialidade nas decisões 

administrativas 

Fonte: Autoria própria. 
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Tamayo e Gondim (1996) esclarecem que a escala pode ser utilizada a fim de avaliar os 

valores compartilhados dentro de uma organização ou em um setor organizacional, e com o 

intuito de fazer uma comparação da estrutura axiológica de várias organizações. No caso deste 

estudo, a comparação será feita em conjunto com a variável de identificação de desempenho. 

A partir dessa tabela, Tamayo e Gondim (1996) redigiram um questionário com todas 

as instruções e definições necessárias para que os respondentes definam, de acordo com suas 

percepções, quais são os valores que permeiam as relações e os padrões de comportamento na 

organização. É importante ressaltar que não se trata de seus valores pessoais, mas sim daqueles 

que orientam suas ações dentro da organização. 

3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Existem dois procedimentos distintos que foram realizados para a coleta de dados, cada 

um referente a uma variável que será analisada. O primeiro procedimento é sobre o desempenho 

e o segundo diz respeito aos valores organizacionais. Para o processo de coleta de dados 

referentes ao desempenho das organizações, tendo em vista que será utilizado o IDEB, 

fornecido pelo INEP, todas as informações necessárias estão disponíveis para livre acesso no 

site do instituto. É feita a emissão de um relatório de cada uma das escolas públicas, ou seja, 

federais, municipais e estaduais. No caso deste estudo, foram extraídas informações sobre as 

escolas de Brasília, em que se pode encontrar todos os valores referentes a elas. 

A aplicação do questionário da escala de valores organizacionais foi feita com membros 

da diretoria de cada escola e o questionário pode ser autoadministrado ou aplicado por uma 

terceira parte. Para a apuração dos resultados, foi necessário levar em consideração que a escala 

produz um perfil de escores compostos pelas cinco categorias da escala. O escore individual é 

obtido a partir da soma dos itens de cada categoria e dividido pelo número de itens naquela 

dimensão de valores. Na tabela a seguir, são apresentados os elementos necessários para a 

identificação do escore de cada categoria. (TAMAYO e GONDIM, 1996). Segundo os autores 

Tamayo e Gondim (1996) “Na prática organizacional, o interesse não é pelos escores 

individuais, mas pelos escores médios, a fim de determinar a percepção que os empregados de 

um setor organizacional e/ou de uma empresa têm das prioridades axiológicas da instituição”. 
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Tabela 2 - Guia para a apuração dos resultados 

CATEGORIA 
ITENS DO 

SOMATÓRIO 
DIVISOR 

Eficiência e Eficácia 01 a 09 9 

Interação no Trabalho 10 a 19 10 

Gestão 20 a 26 7 

Inovação 27 a 30 4 

Respeito ao Servidor 31 a 38 8 

Fonte: Autoria própria. 

 

.



22 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Descrição geral dos resultados de desempenho das escolas  

As escolas, com seus respectivos valores do IDEB em ordem crescente, foram as 

seguintes: 

TABELA 3 - Escolas públicas do DF e seus respectivos Índices de Desenvolvimento de 

Educação Básica. 

ESCOLA PÚBLICA DO DF IDEB 
Faixa de 

Classificação 

Centro de Ensino Fundamental 09 de 

Sobradinho 
5.5 3 

Escola Classe 06 do Guará 5.9 3 

Escola Classe 05 do Cruzeiro 6.1 4 

Escola Classe 416 Sul 6.2 4 

Escola Classe 114 Sul 6.8 4 

Escola Classe 316 Sul 7 4 

Escola Classe 102 Sul 7 4 

Centro de Ensino Fundamental 306 Norte 7.1 4 

Fonte: Autoria própria. 

 

As instituições educacionais se diferenciam na nomenclatura (Escola Classe e Centro 

de Ensino Fundamental) apenas pela sua estrutura de atendimento. Neste caso, o que diferencia 

as escolas é a possível presença da modalidade de ensino para jovens e adultos, além do regular, 

nos Centros de Ensino. 

Dentre as instituições analisadas, a que possui um índice mais baixo foi o Centro de 

Ensino Fundamental 09 de Sobradinho, com o valor de 5.5. Apesar de ser o mais baixo da 

amostra, o índice está na faixa (3) de acordo com a classificação do INEP. Isso ocorreu, pois 

no DF existem 410 instituições públicas que oferecem o ensino fundamental I, sendo que a 

maior parte delas, trezentas e trinta e uma escolas, está classificada na faixa (3) ou (4); seis 

delas estão na faixa (2) e o restante não atendeu os requisitos necessários para ter o seu 

desempenho calculado ou fez uma solicitação de não divulgação. Ou seja, o número de escolas 

inseridas na classificação 1 e 2 é muito pequena neste universo estatístico, desta forma, foram 

priorizadas as análises das escolas inseridas nas faixas (3) ou (4).  
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O índice mais baixo neste conjunto de 337 escolas foi 4.3, e o mais alto, 7.9. Calculou-

se a média no valor de 6,12 e a mediana em 6,1. Desta forma, por serem valores muito próximos, 

é possível ter a segurança de que as escolas possuem os índices bem distribuídos dentro dessa 

faixa e não estão tendendo a valores extremos e não há pontos discrepantes na amostra. 

Observando as oito escolas inseridas nesta pesquisa, cinco delas atingiram a meta de 

desempenho previamente estipulada pelo INEP e três delas não conseguiram alcançar, como 

pode ser observado na tabela a seguir: 

Tabela 4 - Escolas públicas do DF, seus respectivos Índices de Desenvolvimento de 

Educação Básica e suas metas. 

ESCOLA PÚBLICA DO DF IDEB META 

Centro de Ensino Fundamental 09 de Sobradinho 5.5 Não alcançada 

Escola Classe 06 do Guará 5.9 Não alcançada 

Escola Classe 05 do Cruzeiro 6.1 Não alcançada 

Escola Classe 416 Sul 6.2 Alcançada 

Escola Classe 114 Sul 6.8 Alcançada 

Escola Classe 316 Sul 7 Não alcançada 

Escola Classe 102 Sul 7 Alcançada 

Centro de Ensino Fundamental 306 Norte 7.1 Não alcançada 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2 Análise estatística descritiva dos valores organizacionais  

Apesar de o método de Tamayo e Gondim não trazerem conclusões concretas, é possível 

inferir algumas outras informações dos dados coletados. Desta forma, é possível analisar cada 

uma das instituições individualmente de acordo com as suas médias para cada uma das 

categorias de valores organizacionais a partir dos dados da Tabela 5 e de dados coletados. Foi 

possível extrair o seguinte material para análise: 

Tabela 6 - Média dos valores organizacionais por escola 

Escola Índice/Valores 
Eficiência 

e Eficácia 

Interação 

no 

Trabalho 

Gestão Inovação 
Respeito ao 

Servidor 

Centro de Ensino 

Fundamental 09 

de Sobradinho 

Média 4.47 4.93 4.46 4.75 4.81 
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 Mediana 4.39 4.90 4.64 4.38 4.63 
       

 

N 4 4 4 4 4 

DP 0.48 0.87 1.42 0.84 0.66 

CV 0.11 0.18 0.32 0.18 0.14 

Mínimo 4 3.9 2.57 4.25 4.25 

Máximo 5.11 6 6 6 5.75 

Escola Classe 06 

do Guará 
Média 5.63 5.13 5.43 5.58 4.63 

 

Mediana 5.78 4.80 5.14 5.75 4.38 

N 3 3 3 3 3 

DP 0.26 0.58 0.62 0.52 0.90 

CV 0.05 0.11 0.11 0.09 0.19 

Mínimo 5.33 4.8 5 5 3.88 

Máximo 5.78 5.8 6.14 6 5.63 

Escola Classe 05 

do Cruzeiro 
Média 3.44 3.95 3.71 5.50 2.89 

 

Mediana 3.44 3.95 3.71 5.50 2.89 

N 2 2 2 2 2 

DP 0.47 0.92 1.01 0.35 0.56 

CV 0.14 0.23 0.27 0.06 0.19 

Mínimo 3.11 3.3 3 5.25 2.5 

Máximo 3.78 4.6 4.43 5.75 3.29 

Escola Classe 416 

Sul 
Média 5.72 6.20 5.21 6.00 4.63 

 

Mediana 5.72 6.20 5.21 6.00 4.63 

N 2 2 2 2 2 

DP 0.39 0.42 1.31 0.35 0.53 

CV 0.07 0.07 0.25 0.06 0.11 

Mínimo 5.44 5.9 4.29 5.75 4.25 

Máximo 6 6.5 6.14 6.25 5 

Escola Classe 114 

Sul 
Média 5.06 5.20 3.50 5.75 4.06 

 

Mediana 5.06 5.20 3.50 5.75 4.06 

N 2 2 2 2 2 

DP 0.08 0.00 0.51 0.00 0.09 

CV 0.02 0.00 0.14 0.00 0.02 

Mínimo 5 5.2 3.14 5.75 4 

Máximo 5.11 5.2 3.86 5.75 4.13 

Escola Classe 316 

Sul 
Média 5.04 4.83 4.14 4.58 4.46 

 

Mediana 5.33 5.10 4.29 3.75 3.75 

N 3 3 3 3 3 

DP 0.51 0.55 0.65 1.44 1.45 

CV 0.10 0.11 0.16 0.31 0.32 

Mínimo 4.44 4.2 3.43 3.75 3.5 

Máximo 5.33 5.2 4.71 6.25 6.13 

Escola Classe 102 

Sul 
Média 4.11 4.60 3.95 5.42 4.33 

 

Mediana 4.11 4.60 4.00 5.50 4.25 

N 3 3 3 3 3 

DP 0.11 0.10 0.50 0.63 0.38 

CV 0.03 0.02 0.13 0.12 0.09 

Mínimo 4 4.5 3.43 4.75 4 

Máximo 4.22 4.7 4.43 6 4.75 
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Centro de Ensino 

Fundamental 306 

Norte 

Média 4.19 4.80 4.24 4.17 4.33 

 

Mediana 4.11 4.80 4.43 4.25 4.38 

N 3 3 3 3 3 

DP 0.34 0.40 0.46 0.38 0.44 

CV 0.08 0.08 0.11 0.09 0.10 

Mínimo 3.89 4.4 3.71 3.75 3.88 

Máximo 4.56 5.2 4.57 4.5 4.75 

Fonte: Autoria própria. 

A partir destes dados, calculou-se ainda o Escore Z de cada uma das escolas dentro de 

cada uma das categorias. Este cálculo é importante para compreender o que aquele escore 

específico representa quando relacionado ao grupo em que está inserido.  

Tabela 7 - Escore Z dos valores organizacionais por escola 

 Escore Z 

ESCOLA PÚBLICA DO DF 
Eficiência e 

Eficácia 
Interação no 

Trabalho 
Gestão Inovação 

Respeito ao 
Servidor 

Centro de Ensino 
Fundamental 09 de 

Sobradinho -29,96 -3,941 19,04 -73,203 90,015 

Escola Classe 06 do Guará 116,373 27,586 161,109 56,415 60,148 

Escola Classe 05 do Cruzeiro -159,894 -158,424 -90,807 43,922 -228,563 

Escola Classe 416 Sul 127,726 196,257 128,887 122,005 60,148 

Escola Classe 114 Sul 44,468 38,621 -121,564 82,963 -34,43 

Escola Classe 316 Sul 41,945 -19,705 -27,828 -99,751 31,941 

Escola Classe 102 Sul -75,374 -55,961 -55,656 31,428 10,37 

Centro de Ensino 
Fundamental 306 Norte -65,282 -24,434 -13,182 -163,779 10,37 

Fonte: Autoria própria. 

4.2.1 Centro de Ensino Fundamental 09 de Sobradinho 

O CEF 09 de Sobradinho foi a instituição com o Índice de Desempenho mais baixo na 

amostra, apresentando o valor de 5.5. De acordo com a classificação do INEP, ela está inserida 

na faixa (3), e não alcançou as metas estipuladas para o ano de 2019.  Os fatores que possuem 

as maiores médias, que estão destacados na tabela acima, são: Interação no Trabalho, Inovação 

e Respeito ao Servidor. Infere-se que a Eficiência e Eficácia e os valores voltados para a Gestão 

podem estar sendo observados pelos funcionários como sendo menosprezados pela 

organização.  
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Dentro dessas duas categorias estão inseridos valores relacionados ao planejamento, 

organização, comprometimento e dedicação ao trabalho. Desta forma, essa lacuna pode refletir 

diretamente na qualidade de ensino recebida pelos alunos da instituição e, consequentemente, 

no desempenho da escola no índice de desenvolvimento. Dentro de qualquer instituição 

educacional, é necessário que haja planejamento prévio e organização extrema para que seja 

possível cumprir com os pré-requisitos curriculares da Base Nacional Comum Curricular, além 

de fornecer aos estudantes um conteúdo claro e organizado para que possa ser bem absorvido. 

Em contraponto, quando se observa partir da perspectiva do Escore Z, descrito na Tabela 

7, encontram-se alguns dados que podem trazer novas análises.  Por exemplo, apesar de o fator 

Gestão não ter sido tão alta em comparação com as demais categorias, quando se compara esse 

escore com os das de outras escolas na verdade ele se destaca, sendo o terceiro maior da 

categoria. Destes dados, podemos inferir que os funcionários não enxergam os valores de gestão 

tão presentes em seu dia a dia quanto percebem outros valores, mas não quer dizer que é algo 

de fato deficiente na escola. Já quando se analisa os valores de Inovação, apesar de não serem 

considerados pouco presentes dentro da organização, quando se compara com o quanto são 

presentes em outras escolas, o CEF 09 fica muito para trás e possui muito espaço para o 

desenvolvimento e investimento nesta área   

Com base nos dados coletados e das análises feitas a partir da Tabela 6, a falta de 

priorização na questão de garantia de qualidade pode ter gerado um impacto no seu 

desempenho, pois além de possuir um índice relativamente baixo quando comparado ao nível 

do Distrito Federal, também não alcançou sua meta estipulada para 2019. 

4.2.2 Escola Classe 06 do Guará 

A Escola Classe 06 do Guará, com valor 5.9 no IDEB, apresentou um comportamento 

oposto à escola que antecede sua posição na amostra. Os valores organizacionais com maior 

destaque nesta escola foram Eficiência e Eficácia, Gestão e Inovação, enquanto a Interação no 

Trabalho e o Respeito ao Servidor foram menos percebidos dentro da instituição. O foco maior 

na entrega de qualidade e comprometimento dos funcionários pode ter colaborado para que o 

índice tenha crescido em comparação à escola anterior, sendo que já está muito próxima da 

faixa (4), a de maior classificação do INEP.  
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Na realidade, a EC 06 do Guará, desde 2007 vinha apresentando crescimento, saiu de 

um IDEB de 4.6 chegando até 6.1 e apenas nesta última avaliação, entrou em declínio. É 

possível que outras variáveis não englobadas nesta pesquisa estejam gerando impacto no 

desempenho da instituição. 

Ao observar a tabela 7, é possível perceber uma irregularidade: o escore Z de todos os 

fatores estão bem altos, todos os fatores se encontram acima da média quando comparado com 

outras escolas, mas ainda assim o seu IDEB está entre os mais baixos da amostra. Isso pode 

advir de uma série de fatores, e só poderia ser mais profundamente analisado caso a coleta fosse 

qualitativa. Tendo isso em vista, há algumas hipóteses: a primeira é que, como a escola vem 

demonstrando muitas melhorias ao longo dos anos e resultados melhores, os colaboradores 

enxergam este progresso como altos resultados, não percebendo o que ainda há de ser 

melhorado, por isso colocam notas muito elevadas que destoam quando comparadas com outras 

organizações. A segunda hipótese é que os funcionários que responderam ao questionário não 

seguiram as orientações de forma correta, podendo estar em um momento não propício para 

realizar esta tarefa. Também há a possibilidade de a percepção destes funcionários não estar 

alinhada com os de outras organizações, isso pode demonstrar uma desatualização sobre boas 

práticas no setor, falta de treinamento e capacitações e outras estratégias de qualificação de 

pessoal e processos que a escola poderia implementar. Por fim, uma possibilidade é que não 

exista uma correlação direta entre os valores organizacionais e o desempenho de uma escola 

pública de ensino básico. 

4.2.3 Escola Classe 05 do Cruzeiro 

Esta instituição, apesar de ser a primeira da amostra inserida na faixa (4), a mais alta da 

classificação do INEP, com um IDEB de 6.1, é a escola que possui os índices mais baixos e a 

sua meta de desempenho para 2019 não foi alcançada. Apesar de os índices dos demais valores 

serem baixos em comparação às outras escolas, a questão da Inovação apresenta grande 

destaque. Com um valor de 5.5, é a categoria em que os valores são mais percebidos pelos 

funcionários da instituição e seu escore Z demonstra que, mesmo quando comparamos este 

valor com os resultados de outras escolas, a Escola Classe 05 do Cruzeiro, ainda se destaca com 

um valor positivo. 
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Dentro de Inovação, alguns valores que podem ter tido um impacto direto com um IDEB 

mais elevado do que as escolas anteriores são, a modernização de recursos materiais e a 

probidade, ou seja, uma preocupação no investimento e aquisição de equipamentos e a 

administração de maneira adequada do dinheiro público. São requisitos básicos para a 

prosperidade de uma escola, principalmente da rede pública que conta com um orçamento 

reduzido. 

Apesar disto, possui um índice de respeito ao servidor extremamente baixo, tanto 

objetivamente quanto em comparação às demais escolas, sendo, na realidade, o menor entre 

elas. Isto deve causar extrema desmotivação entre os colaboradores, gerando um efeito em 

cadeia dentro da instituição. O comprometimento e dedicação dos funcionários está diretamente 

ligado à qualidade de suas entregas. Quando se trata de professores, aqueles que estão 

diretamente em contato com os alunos a todo o tempo, é difícil que sua insatisfação com o 

ambiente de trabalho não reflita na qualidade de suas aulas.  

4.2.4. Escola Classe 416 sul 

A Escola Classe da 416 possui o IDEB no valor de 6.2, inserido na faixa (4) da 

classificação do INEP e alcançou a sua meta de desempenho para 2019. Essa instituição possui 

algumas particularidades em relação às outras da amostra: é a única que ainda não retornou à 

modalidade presencial desde o início da pandemia do novo Corona vírus porque todos os seus 

alunos possuem necessidades especiais e grande parte deles se enquadra em grupos de risco. 

Além disso, a particularidade do grupo estudantil, também molda o perfil dos colaboradores da 

organização, podendo afetar suas percepções dos valores organizacionais dentro da escola. 

As médias atribuídas às categorias Eficiência e Eficácia, Interação no Trabalho e 

Inovação foram as mais altas entre todas as outras escolas nessa mesma categoria. Voltando a 

atenção para a segunda, com a média 6,2, ela foi excepcionalmente alta e a escola que mais se 

destaca neste quesito dentre todas as outras da amostra. Alguns dos valores desta categoria são: 

Coleguismo, cooperação, criatividade e democracia.  De acordo com Fabrício, Souza e Gomes 

(2007), faz parte do perfil de um educador inclusivo, aquele que trabalha com pessoas com 

necessidades especiais, estar disposto a ouvir, refletir, a discutir e a trocar. É essencial que tenha 

um grau de humildade para sempre construir novas práticas. Desta forma, é condizente que tais 

valores sejam tão presentes na organização.  
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Mesmo com valores altos percebidos também em Eficiência e Eficácia e em Inovação, 

a escola não está destacada entre os melhores IDEBs da amostra. Isso pode ocorrer por 

decorrência dos atrasos ou transtornos de aprendizagem que as crianças possuem, podendo 

afetar na capacidade da aquisição dos conhecimentos necessários para realizar a Prova Brasil, 

diminuindo assim seu índice de desempenho. 

4.2.5 Escola Classe 114 sul 

A Escola Classe da 114 sul apresenta um índice de desempenho consideravelmente mais 

alto, com 6.8, e que alcançou suas metas estipuladas pelo INEP para o ano de 2019. As médias 

atribuídas às categorias Eficiência e Eficácia, Interação no Trabalho e Inovação foram maiores 

do que as médias de percepções gerais, como pode-se perceber na Tabela 7.  

Na maioria das categorias, os coeficientes de variação foram baixos ou nulos, 

demonstrando grande consenso entre as percepções. A única exceção é a categoria Gestão que 

possui um escore consideravelmente abaixo da média geral das percepções e é a mais baixa 

entre as escolas da amostra. É uma possibilidade que um colaborador específico tenha passado 

por alguma experiência negativa voltada à uma questão de gestão e isso possa ter tido grande 

impacto no valor final do fator pois este dado aparenta não ser consensual e ser irregular quando 

se analisa o resultado da organização. 

A EC 114 sul possui um IDEB consideravelmente mais alto do que as escolas que a 

antecedem na amostra. Mais uma vez, as categorias de Eficiência e Eficácia e de Inovação 

aparentam estar relacionadas com um bom desempenho na organização. A escola em questão, 

vem crescendo desde 2005 e alcançando suas metas consecutivamente. 

4.2.6 Escola Classe 316 sul 

A Escola Classe 316 sul possui um IDEB com valor 7, está inserida na quarta faixa de 

classificação do INEP. Quando analisada individualmente, a escola se destaca em Eficiência e 

Eficácia e Interação no Trabalho, podendo estes serem fatores motivadores do seu IDEB estar 

entre os mais altos do estado. Porém, quando analisada dentro do conjunto e em comparação 

com as outras escolas, são os valores de Respeito ao Servidor que estão em ênfase em conjunto 

com os de Eficiência e Eficácia.  



30 
 

Desta forma, pode-se inferir que internamente os colaboradores acreditam que possuem 

boa interação no trabalho entre setores áreas ou indivíduos, porém ainda há espaço para um 

maior desenvolvimento deste quesito e isso fica evidente quando se percebe que ainda estão 

abaixo da média geral do fator, com o escore Z negativado.  

Todavia, a escola não atingiu sua meta de desempenho para 2019 e o seu crescimento 

não tem sido linear ao longo dos anos, e de 2017 a 2019 consta uma baixa de 0.4. Isto pode 

estar relacionado com a percepção dos valores de Gestão serem menos presentes em 

comparação com os demais. A lacuna causada pela falta de supervisão, organização ou 

obediência pode gerar uma heterogeneização das entregas e da qualidade do ensino ao longo 

dos anos, causando essa disparidade entre cada período de avaliação.  

4.2.7 Escola Classe 102 sul 

A Escola Classe 102 sul possui o mesmo IDEB que a anterior, 7, porém possui médias 

de percepção de valores organizacionais diferentes. As categorias que apresentaram o escore Z 

mais significativos foram a de Inovação e a de respeito ao servidor, sendo eles positivos e acima 

da média geral quando comparadas com as outras escolas. O fator de Interação no Trabalho, 

quando analisado individualmente na EC 102 sul também se destaca e são valores percebidos 

como bem presentes no dia a dia da organização. Assim como a EC 316 sul, os colaboradores 

não demonstraram perceber a importância dada aos valores de gestão dentro da organização.  

Na EC 102, também é possível perceber um padrão similar de crescimento não linear ao longo 

dos anos.  

4.2.8 Centro de Ensino Fundamental 306 Norte 

O Centro de Ensino Fundamental da 306 Norte possui o maior IDEB da amostra, com 

um valor de 7.1 e de demonstrar certa estagnação em seus resultados desde 2011, não 

alcançando as metas estipuladas por vários anos de avaliação. 

Um dos valores em destaque no CEF 306 Norte é o de Interação no Trabalho que 

demonstra também estar em destaque nas escolas da amostra que possuem um IDEB mais alto. 

A Interação no Trabalho pode ter sido beneficial para um índice elevado pois os valores 

inseridos nesta categoria corroboram com muitos dos princípios abordados na Lei de Diretrizes 
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e Bases, onde atesta-se que o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas estão diretamente 

ligados ao ensino. 

Quando se analisa as médias dos fatores em relação a outras escolas, o quesito da 

Inovação é bem  

Apesar disso, a escola demonstra possibilidade de melhoria principalmente na questão 

da inovação. Quando não há incentivo à pesquisa, modernização de recursos, boa administração 

orçamentária, é natural que a organização apresente uma estagnação em resultados.  

4.3 Discussão sobre valores organizacionais e desempenho  

Ao realizar uma análise descritiva, foi possível perceber que, entre as oito escolas da 

amostra, as cinco melhores classificadas possuem o fator “Interação no Trabalho” em destaque 

na orientação da vida da organização, sendo que em quatro delas é o mais importante. Este fator 

envolve os seguintes valores: abertura, coleguismo, amizade, cooperação, criatividade, 

democracia, flexibilidade, competitividade e sociabilidade.  

Estes valores coletivistas, se destacam nas instituições organizadas em relações 

harmoniosas e clima de colaborativismo. De acordo com Tamayo (1996), uma organização 

coletivista ou sociecêntrica acontece em ambientes onde os interesses dos indivíduos não 

diferem dos interesses da organização. Deste modo, há uma motivação intrínseca aos 

colaboradores para alcançar os objetivos daquela instituição, gerando assim um melhor 

desempenho daqueles grupos de trabalho. Nicklin e Ford (2014) indicam ainda que a motivação 

interna é um preditor de performance de intensidade moderada à forte ainda que nenhum tipo 

de motivação externa fosse apresentado.  

Kotter e Heskett (1992) apontam que em uma organização em que os colaboradores 

compartilham de um mesmo conjunto de valores, tendenciará a ter uma cultura forte, e que os 

funcionários servem os interesses coletivos, possuindo também o mesmo objetivo axiológico. 

Em uma cultura forte, novos funcionários também se adequam rapidamente àquela empresa. 

Os pesquisadores destacam o quanto é essencial a fortificação da cultura, pois relacionam o 

desempenho da organização com o alinhamento de objetivo entre os funcionários e a instituição, 

a motivação intrínseca e uma estruturação que não se baseia em burocracias e formalidades.  
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Além disso, analisando a Lei de Diretrizes e Bases (1996) e os princípios em que o 

ensino deve ser ministrado, há muitos pontos que se relacionam com a categoria “Interação no 

Trabalho”, principalmente ao valor “Democracia”. Faz parte da estrutura básica do ensino 

brasileiro que as escolas sejam um ambiente de vivências e concepções muito plurais e 

extremamente diversas no que tange tanto o corpo discente quanto o docente e o administrativo. 

Desta forma, é essencial, e previsto por lei, que a escola seja um espaço democrático. 

Quando são analisadas as escolas que atingiram suas metas de desempenho para o ano 

de 2019 (EC 416 sul, EC 114 sul, e EC 102 sul), destaca-se outra categoria: Inovação. Esta 

envolve os seguintes valores: incentivo à pesquisa, integração interorganizacional, 

modernização de recursos materiais e probidade. Ao cruzar essas informações, infere-se que 

aquelas organizações que incentivam seus funcionários à pesquisa, investem nos recursos 

disponíveis aos professores e estudantes, administram bem o dinheiro público e se preocupam 

em se atualizar em relação às demais organizações similares, possuem maior tendência de 

crescimento e atingimento de suas metas. Enquanto aquelas que não possuem os valores de 

inovação como princípios orientadores na organização, mesmo que possuam um escore de 

desempenho maior, encontram-se estagnadas ou em situação de declínio. 

Seguindo a definição de inovação da OCDE (1997), é a implementação de um novo 

método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 

trabalho ou em suas relações externas. Estas inovações não ocorrem somente na área fim da 

organização, mas também em várias outras como: iniciativas de qualidade de vida no trabalho, 

de reconhecimento e incentivo, de pesquisa, capacitação de pessoal e tecnológicas.  

As escolas e os seus colaboradores, como em qualquer outra organização, necessitam se 

manter atualizadas e buscando inovação constante e visando evitar o recesso consequente da 

vida operacional. Sterne (1991) afirma que entre os elementos mais relevantes que influenciam 

a performance nas organizações, ressalta que os investimentos em pesquisa, desenvolvimento 

e inovação se apresenta como um fator essencial para que ocorra o crescimento, tanto na 

empresa pública, como na privada. Porter (1989) também fala sobre a importância da inovação, 

principalmente tecnológica para o crescimento e destaque de uma organização.  

São diversas possibilidades de inovação e considera-se valores distintos incluídos nesse 

fator. A melhoria no desempenho e alcance das metas estipuladas pelo INEP pode ter sido 
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causada em decorrência de investimento em pesquisa, que aumenta a competência dos 

colaboradores, além da motivação e reconhecimento, e que gera um efeito em cadeia para o 

aumento do desempenho. Uma outra possibilidade é relacionada à modernização de recursos e 

materiais, pois dentro de sala de aula o acesso aos recursos corretos gera impacto positivo 

considerável no ensino. 

Em conjunto, todos os valores do fator Inovação são extremamente importantes para 

que a qualidade do ensino continue crescendo dentro das Escolas Públicas do Distrito Federal. 

5 CONCLUSÃO 

Ao longo desta pesquisa, foi realizada uma análise dos valores organizacionais 

especificamente no contexto de instituições públicas de ensino que, por natureza, 

contam com particularidades processuais, culturais e de governança. Por fazerem 

parte da União, sempre estarão condicionadas a uma complexa composição de seu 

caráter cultural.  

Para a realização da análise, foram coletados dados na aplicação de questionários de 

membros da diretoria, coordenação, secretaria e corpo docente de 8 escolas de ensino básico do 

Distrito Federal, e feito um estudo de caráter descritivo, ou seja, apresentou-se os fatos sem a 

interferência do pesquisador.  

A partir da coleta de dados, foram analisados 38 valores organizacionais de cada uma 

das escolas, tendo como base a Escala de Valores Organizacionais, redigida por Tamayo e 

Gondim (1996). Esta escala, possibilitou que 38 valores organizacionais fossem divididos em 

categorias: (1) Eficiência e Eficácia, (2) Inovação no Trabalho, (3) Gestão, (4) Inovação e (5) 

Respeito ao Servidor. 

Com os valores de cada categoria de valores para cada escola, e o seu Índice de 

Desenvolvimento fornecido pelo Estado (o IDEB), foi possível extrair diversas informações de 

insumo para a análise. Utilizou-se muito da média, sempre em conjunto com o coeficiente de 

variação para certificação de que aquela informação era coerente com a realidade da 

organização e de percepção homogênea. E foi utilizado o Escore Z, para que as análises fossem 
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feitas em conjunto, para compreensão de o que cada um dos escores em cada escola representa 

quando relacionado ao grupo em que está inserido. 

Os resultados apresentados foram descritos detalhadamente sobre cada uma das escolas 

e comparando-as para a análise de relação entre o desempenho da instituição e seus valores 

mais presentes na organização. Extraiu-se alguns pontos comuns que podem tender para uma 

relação positiva entre as categorias de valores: “Inovação” e “Interação no Trabalho” e um bom 

desempenho nos resultados. 

Em contraponto, também foram encontradas divergências entre valores e instituições 

que não apontam para que haja uma relação significativa entre determinadas categorias e o 

desempenho e os valores organizacionais.  

Para futuras pesquisas, recomenda-se uma amostra maior do universo e de respondentes 

dentro de cada uma das escolas para que a análise posse ser feito de modo a elevar o nível de 

confiança nas pesquisas.  
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ANEXOS 

ANEXO A -1 Escala de Valores organizacionais 

INSTRUÇÕES 

Neste questionário você deve perguntar a si próprio: “Que valores são importantes 

para a escola em que trabalho?” Entende-se por valores organizacionais os princípios que 

orientam a vida das organizações. 

Na página seguinte há uma lista de valores. Esses valores foram levantados em 

diferentes organizações, ao lado de cada valor encontra-se uma explicação que pode ajudá-

lo(a) a compreender o seu significado. 

Sua tarefa é avaliar quão importante para sua organização cada valor, como um 

princípio orientador na vida da organização. 

Observe bem que não se trata de avaliar os seus valores pessoais, nem os valores que 

você gostaria que existissem na sua organização, mas sim os valores que, segundo você, 

orientam a vida da sua organização. Avalie a importância dos valores da sua organização em 

uma escala de 0 a 6. 

A escala de avaliação encontra-se a abaixo 

COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR NA VIDA DA MINHA ORGANIZAÇÃO, ESSE 

VALOR É: 

0= significa que o valor não é nada importante; não é relevante como um princípio orientador 

na vida da sua organização; 

3= significa que o valor é importante; 

6= significa que o valor é muito importante. 

Quanto maior o número (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), mais importante é o valor como um princípio 

orientador na vida da sua organização. 

Além dos números 0 a 6, você pode usar ainda, em suas avaliações -1 e 7, considerando que: 

-1= significa que o valor é oposto aos princípios que orientam a vida na sua organização 



38 
 

7= significa que o valor é de suprema importância como um princípio orientador na vida da 

sua organização; geralmente uma organização não possui mais de dois desses valores. 

 

COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR NA VIDA DA MINHA ORGANIZAÇÃO ESSE 

VALOR É: 

No espaço antes de cada valor, escreva o número (-1,0,1,2,3,4,5,6,7) que corresponde 

à avaliação que você faz desse valor, conforme os critérios acima definidos. Tente diferenciar, 

tanto quanto possível, os valores entre si, usando para isso todos os números. Evidentemente 

você poderá repetir os números em suas avaliações. 

Antes de começar, leia os valores de 1 a 38 e escolha aquele que, segundo você, é o 

valor supremo para a sua organização e o avalie com 7. Lembre-se que, geralmente, uma 

organização não possui mais de dois desses valores. A seguir, identifica o(s) valor(es) oposto(s) 

aos valores da sua organização e avalie-se com -1. Se não houver valor algum deste tipo, escolha 

aquele que tem menor importância para a sua organização e o avalie com o 0 ou 1, de acordo 

com sua importância. Depois avalie os demais valores (até 38). 

 

LISTA DE VALORES ORGANIZACIONAIS 

Lembre-se de que não se trata de avaliar os seus valores pessoais, nem os valores que você 

gostaria que existissem na organização, mas sim os valores que, segundo você, orientam a vida 

da sua organização. 

1  Abertura (promoção de um clima propício às sugestões e ao diálogo) 

2  Amizade (clima de relacionamento amistoso entre os empregados) 

3  Benefícios (promoção de programas assistenciais aos empregados) 

4  Coleguismo (clima de compreensão e apoio entre os empregados) 

5  Competência (saber executar as tarefas da organização) 

6  Competitividade (conquistar clientes em relação à concorrência) 

7  Comprometimento (identificação com a missão da organização) 

8  Cooperação (clima de ajuda mútua) 
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9  Criatividade (capacidade de inovar na organização) 

10  Dedicação (promoção ao trabalho com afinco) 

11  Democracia (participação dos empregados nos processos decisórios) 

12  Eficácia (fazer as tarefas de forma a atingir os objetivos esperados) 

13  Eficiência (executar as tarefas da organização de forma certa) 

14  Fiscalização (controle do serviço executado) 

15  Flexibilidade (administração que se adapta às situações concretas) 

16  Harmonia (ambiente de relacionamento interpessoal adequado) 

17  Hierarquia (respeito aos níveis de autoridade) 

18  Honestidade (promoção do combate à corrupção na organização) 

19  Incentivo à Pesquisa (incentivo à pesquisa relacionada com interesses 

da organização 

20  Integração Interorganizacional (intercâmbio com outras organizações) 

21  Justiça (imparcialidade nas decisões administrativas) 

22  Modernização de Recursos Materiais (preocupação em investir na asquisação 

de equipamentos, programas de informática e outros) 

23  Obediência (tradição de respeito às ordens) 

24  Organização (existência de normas claras e explícitas) 

25  Planejamento (elaboração de planos para evitar a improvisação na organização) 

26  Plano de carreira (preocupação com a carreira funcional dos empregados) 

27  Polidez (clima de cortesia e educação no relacionamento cotidiano) 

28  Pontualidade (preocupação com o cumprimento de horários e compromissos) 

29  Postura Profissional (promover a execução das funções ocupacionais de acordo 

com as normas da organização) 

30  Probidade (administrar de maneira adequada o dinheiro público) 

31  Produtividade (atenção voltada para a produção e a prestação de serviçoes) 

32  Qualidade (compromisso com o aprimoramento dos produtos e serviços) 

33  Qualificação dos Recursos Humanos (promover a capacitação e o treinamento 

dos empregados) 
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34  Reconhecimento (valorização do mérito na realização do trabalho) 

35  Respeito (consideração às pessoas e opiniões) 

36  Sociabilidade (estímulo às atividades sociais fora do ambiente de trabalho) 

37  Supervisão (acompanhamento e avaliação contínuos das tarefas) 

38  Tradição (preservar usos e costumes da organização) 

 


