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RESUMO 

 

A gestão nas instituições públicas brasileiras foi inicialmente marcada pelos modelos 

patrimonialista e burocrático, que não atendiam as reais demandas de uma 
sociedade urbana e industrial. Foi necessária a compreensão de alterações na 
gestão pública brasileira para a promoção de um ambiente que despertasse as 

forças endógenas locais, fator determinante para o desenvolvimento econômico, 
social e humano de uma região. Com isso, a gestão pública do ensino técnico foi se 

modificando, introduzindo novos procedimentos de gestão, alterando seus 
tradicionais valores e crenças ao implantar princípios democráticos e participativos, 
com o objetivo de promover um serviço de maior qualidade e utilidade frente às reais 

necessidades da sociedade. Diante desse cenário, o problema central da pesquisa 
propôs responder à pergunta: Os valores e representações sociais dos 

colaboradores podem impactar na prática do Comportamento de Cidadania 
Organizacional (CCO) em instituições públicas de ensino técnico na promoção de 
ações que contribuem para o Desenvolvimento Regional? Essa questão emerge do 

pressuposto que o exercício de atitudes espontâneas de cooperação do colaborador 
pode alavancar os resultados operacionais de uma instituição e, simultaneamente, 

refletir na melhoria da qualidade de vida de todos os colaboradores envolvidos, com 
foco nos quesitos destacados como desenvolvimento humano. Para debater a 
questão da pesquisa, objetivou-se a discussão das inter-relações entre cultura 

organizacional e comportamento de cidadania organizacional em instituições 
públicas de ensino técnico e os fatores promotores do desenvolvimento humano, 

com vistas a contribuir com o regional, levando em consideração os aspectos e 
limitações de como esses conceitos são articulados na prática. A pesquisa é de 
natureza exploratória e classifica-se como descritiva e explicativa, revelando um 

corte transversal de tempo. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para 
se obter um levantamento das discussões teóricas e pesquisas já realizadas sobre: 

cultura organizacional e na gestão pública; Comportamento de Cidadania 
Organizacional na promoção de desenvolvimento humano e; sobre o 
Desenvolvimento Regional sob a perspectiva da gestão democrática-participativa na 

promoção do desenvolvimento social. Por fim, foi realizada uma pesquisa de campo 
em uma unidade de ensino médio e técnico da região de Franca. Iniciou-se por uma 

análise documental da gestão de 2013 a 2018. E, junto aos professores, foi aplicado 
um questionário, elaborado por Andrade et al (2017), conhecido como Escala de 
Civismo Organizacional. Como resultado, foi possível pontuar a existência de CCO, 

revelando atitudes colaborativas e espontâneas possibilitadas pelos valores e 
representações sociais dos colaboradores, intrínsecos à cultura organizacional da 

instituição, fatores que podem ser considerados como promotores do bom 
desempenho administrativo do período pesquisado e também da ampliação de 
autonomia, oportunidades e crescimento dos colaboradores. Assim, observa-se que 

a inter-relação entre a Cultura Organizacional e CCO foi promotora de elementos e 
atitudes que podem subsidiar o desenvolvimento humano e social e, 

consequentemente, criar condições para alavancar o entorno da instituição e 
contribuir na promoção do Desenvolvimento Regional. 
 

Palavras-chave: Gestão Pública. Ensino Técnico. Cultura Organizacional. 

Comportamento de Cidadania Organizacional. Desenvolvimento Social. 

Desenvolvimento Regional. 



 
 

ABSTRACT 

 

Management in Brazilian public institutions was initially marked by patrimonialist and 

bureaucratic models, which did not meet the real demands of an urban and industrial 
society. It was necessary to understand changes in Brazilian public management in 
order to promote an environment that would awaken local endogenous forces, a 

determining factor for the economic, social and human development of a region. As a 
result, the public management of technical education has been changing, introducing 

new management procedures, changing its traditional values and beliefs by 
implementing democratic and participatory principles, with the aim of promoting a 
higher quality and useful service in view of the real needs of society. . In view of this 

scenario, the central problem of the research proposed to answer the question: Can 
the values and social representations of employees impact the practice of 

Organizational Citizenship Behavior (CCO) in public technical education institutions 
in promoting actions that contribute to Regional Development? This question 
emerges from the assumption that the exercise of spontaneous attitudes of 

cooperation by the employee can leverage the operational results of an institution 
and, simultaneously, reflect on improving the quality of life of all employees involved, 

with a focus on the issues highlighted as human development. In order to debate the 
research question, the aim was to discuss the interrelationships between 
organizational culture and organizational citizenship behavior in public technical 

education institutions and the factors promoting human development, with a view to 
contributing to the regional, taking into account the aspects and limitations of how 

these concepts are articulated in practice. The research is exploratory in nature and 
is classified as descriptive and explanatory, revealing a cross-section of time. Initially, 
a bibliographic research was carried out to obtain a survey of the theoretical 

discussions and research already carried out on: organizational culture and public 
management; Behavior of Organizational Citizenship in promoting human 

development and; on Regional Development from the perspective of democratic-
participative management in promoting social development. Finally, a field research 
was carried out in a high school and technical unit in the Franca region. It started with 

a documentary analysis of the management from 2013 to 2018. And with the 
teachers, a questionnaire was applied, prepared by Andrade et al (2017), known as 

the Organizational Civism Scale. As a result, it was possible to point out the 
existence of CCO, revealing collaborative and spontaneous attitudes made possible 
by the values and social representations of employees, intrinsic to the organizational 

culture of the institution, factors that can be considered as promoters of the good 
administrative performance of the researched period and also of the expansion 

employees' autonomy, opportunities and growth. Thus, it is observed that the 
interrelation between Organizational Culture and CCO was a promoter of elements 
and attitudes that can subsidize human and social development and, consequently, 

create conditions to leverage the environment of the institution and contribute to the 
promotion of Regional Development. 

 
Keywords: Public Management. Technical education. Organizational culture. 

Behavior of Organizational Citizenship. Social development. Regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A gestão nas instituições públicas brasileiras foi inicialmente marcada 

pelo modelo patrimonialista decorrente do período imperial, que se pautava pela 

indistinção entre o bem público e o bem privado. Na sequência, surge o modelo 

burocrático, implantado nos finais da década de 1930, por Getúlio Vargas durante o 

Estado Novo, que com o passar do tempo esse modelo foi sofisticado pelo 

tecnicismo produtivo na década de 70, através do Projeto Desenvolvimentista 

Brasileiro.  

No modelo Burocrático prevaleceu o movimento embasado pela 

utilização eficiente dos recursos, com ênfase nos ideais tayloristas e fordistas que 

valorizaram os aspectos fundamentados na estrutura hierárquica, como a 

centralização do poder, a disciplina rígida, o foco nas metas, na repetição das 

tarefas e no treinamento comportamental. Essa dinâmica organizacional acabou por 

ser extrapolada ao setor público, contribuindo para que a gestão das instituições 

públicas se assemelhasse cada vez mais com a gestão praticada nas esferas 

empresariais.  

Nesse contexto, a educação técnica, que havia sido desprestigiada 

pelas ações governamentais dos períodos anteriores, passa a ter uma forte 

relevância para o modelo Desenvolvimentista, como proposto nas reformas de 

ensino e nas alterações nas bases organizacionais, que ficaram evidenciadas nos 

princípios da Lei nº. 5.540/68 e da Lei nº. 5.692/71, que tinham como objetivo ajustar 

a educação ao modelo econômico do capitalismo, no propósito de qualificar a mão 

de obra para atender às demandas decorrentes do processo de industrialização e 

consequente modernização do país (SILVA, 2016).  

Amparada pela legislação vigente, o ensino de nível médio passa a 

também ser de caráter profissionalizante. Assim, a educação técnica buscou 

contribuir na qualificação do operariado brasileiro, desvinculando-se da visão 

assistencialista que existia sobre o aprendizado técnico no país.  

Mas, com o propósito de alterar esse panorama ainda burocrático e 

ineficaz, diante das demandas complexas de uma sociedade urbanizada e industrial, 

a gestão pública do ensino técnico foi se modificando, introduzindo novos 



16 

 

procedimentos de gestão, alterando seus tradicionais valores e crenças ao implantar 

princípios democráticos e participativos, com o objetivo de promover um serviço de 

maior qualidade e utilidade frente às reais necessidades da sociedade. 

Portanto, aqueles comportamentos centrados em valores que 

estimulam uma hierarquia verticalizada e amplamente centralizada, precisam dar 

espaços a novos comportamentos baseados na confiança, na colaboração, na 

cooperação e na iniciativa dos servidores públicos, para que sua contribuição possa 

refletir para além dos limites de suas funções. É preciso cultivar um ambiente de 

colaboração e incentivar propostas, soluções criativas e inovadoras frente aos 

problemas do cotidiano. 

A atitude espontânea de cooperação do colaborador é conhecida como 

comportamento de cidadania organizacional (CCO). Visto que, cidadania representa 

o ato de participar voluntariamente das decisões políticas da sociedade a qual o 

indivíduo está inserido, e ao promovê-la no âmbito organizacional, contribui tanto 

para atingir os objetivos estratégicos, quanto para melhoria da qualidade de vida do 

colaborador.  

Diante disso, o problema central da pesquisa pode ser expresso na 

seguinte pergunta: Os valores e representações sociais dos colaboradores podem 

impactar na prática do Comportamento de Cidadania Organizacional em instituições 

públicas de ensino técnico, na promoção de ações que contribuem para o 

Desenvolvimento Regional? 

Essa questão emerge do pressuposto que o exercício do 

Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO) pode alavancar os resultados 

operacionais de uma instituição e, simultaneamente, refletir na melhoria da 

qualidade de vida dos colaboradores envolvidos, com foco nos quesitos destacados 

como desenvolvimento humano, tais como ampliação do leque de escolhas e 

ascensão de suas capacidades e, portanto, mais oportunidades. 

A escolha do setor educacional técnico se deu pela relevância de seu 

papel na sociedade contemporânea ao considerar a educação como um instrumento 

de transformação social. 

Para debater a indagação levantada, tem-se como objetivo geral 

discutir as inter-relações entre cultura organizacional e comportamento de cidadania 

organizacional em instituições públicas de ensino técnico como elementos de 

promoção do desenvolvimento humano, com vistas a contribuir com o 
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desenvolvimento regional, considerando as formas e limitações como são 

articulados esses conceitos na prática. 

Para alcance do objetivo geral tornou-se relevante os seguintes 

objetivos específicos: 

 Expor a formação e estrutura dos elementos da cultura 

organizacional na gestão em instituições públicas com foco na educação; 

 Apresentar os fundamentos em Comportamento de Cidadania 

Organizacional e sua contribuição para a promoção do desenvolvimento humano; 

 Debater o Desenvolvimento Regional, sob a perspectiva da 

gestão democrática-participativa na promoção do desenvolvimento social, a partir de 

políticas para Comportamento de Cidadania Organizacional; 

  E, por fim, conhecer a realidade do tema em uma instituição 

pública, especificamente, de ensino técnico, buscando conhecer o alinhamento dos 

valores e representações sociais dos colaboradores na promoção do 

comportamento de cidadania organizacional e, os seus possíveis reflexos na 

eficiência dos resultados estratégicos da instituição. Mas também, a sua contribuição 

para o desenvolvimento regional, ao observar o aspecto humano pela melhoria da 

qualidade de vida laboral e extra-laboral dos colaboradores, tais como ampliação de 

escolhas e ascensão de suas capacidades e oportunidades, condições que podem 

também alavancar o entorno da instituição. 

A pesquisa é de natureza exploratória e classifica-se como descritiva e 

explicativa, revelando um corte transversal de tempo. Inicialmente, foi elaborada 

uma pesquisa bibliográfica, para levantamento das discussões teóricas e estudos já 

realizados sobre os temas que norteiam o presente estudo. Em seguida, foi tratada a 

realidade do tema em uma instituição pública de ensino técnico, sendo uma amostra 

por conveniência, pela acessibilidade, através de pesquisa documental e coleta de 

dados pelo método Survey, junto aos professores titulares. As variáveis foram 

avaliadas por meio da escala de Likert e analisadas estatisticamente com auxílio do 

programa “Solução de Produtos e Serviços de Estatística” (SPSS).  

A presente pesquisa está estruturada em seis seções, sendo essa a 

Seção 1, com destaque da introdução e apresentação do estudo.  

Entendendo a relevância da cultura organizacional para qualquer 

mudança de atitudes, na Seção 2 se apresentam os conceitos e diferentes 

abordagens de cultura, com ênfase nos costumes e tradição que são bases para 
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formação do comportamento da sociedade, destacando a extrapolação dos estudos 

da cultura para as organizações. O papel da cultura organizacional nas instituições 

públicas é apresentado através de um resgate do histórico da gestão pública no 

Brasil, em paralelo à educação técnica. Além disso, aponta como as principais 

características interferem no modo em que os colaboradores atuam nessas 

organizações e alavancam ou não, as possibilidades do exercício da cidadania 

organizacional.   

Na Seção 3, são apresentadas as discussões bibliográficas sobre 

Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO), ressaltando a relevância do 

colaborador como um agente profissional de transformação social ao participar 

ativamente das decisões organizacionais e desempenhar suas funções além do seu 

papel normativo, ultrapassando essas ações para fora dos limites físicos da 

organização, suscitando a possibilidade de contribuição ao desenvolvimento 

humano, um dos eixos para o desenvolvimento local ou regional.  

Assim, na Seção 4 são abarcadas as discussões conceituais de 

Desenvolvimento Regional em suas diversas perspectivas e eixos necessários e 

interdisciplinares, que permitem inserir a relevância e contribuição dos estudos sobre 

Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO).  

Na Seção 5, a pesquisa de campo em uma instituição pública de 

ensino médio e técnico da Região de Franca é exposta. Inicialmente, são divulgados 

os procedimentos metodológicos, para então apresentar o contexto da entidade 

selecionada, o levantamento e a análise dos dados.  

Por fim, na Seção 6, as considerações intrínsecas ao problema e o 

objetivo proposto pela pesquisa são exibidos através do cruzamento das discussões 

teóricas e do resultado da pesquisa de campo, no tocante a inter-relação da cultura 

e Comportamento de Cidadania Organizacional em instituições públicas de ensino 

técnico na promoção de ações que contribuem para o Desenvolvimento Regional. 
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2 CULTURA ORGANIZACIONAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

 

 

Inicialmente faz-se oportuno compreender a evolução do termo cultura, 

desde sua concepção inicial até os tempos de globalização. Num primeiro momento, 

pela sua relevância decorrente de todo processo de mudança, de transformação 

social e, na sequência, pela ocorrente perda da identidade cultural das nações, por 

influência da multinacionalização dos empreendimentos.  

A palavra cultura remonta a tempos antigos e durante esse processo 

histórico foi desenvolvendo vários significados e sentidos. Cuche (1999) se refere à 

cultura como mentalidade, espírito, tradição e ideologia. Porém, outros termos 

também foram aplicados à cultura para diferenciar estilos próprios de determinados 

setores, como cultura política, cultura empresarial, cultura da moda, entre tantas 

outras áreas (CANEDO, 2009).  

Segundo Canedo (2009), em suas definições multidisciplinares, o 

termo cultura também é utilizado em diversas áreas de estudo, como podem ser 

observados na: antropologia, sociologia, história, comunicação, artes, economia e na 

administração.  

Chauí (2012) aborda a cultura como origem do verbo latino colere, 

inicialmente com o sentido de cultivar, criar, tomar conta e cuidar. Nesse aspecto, a 

palavra tem ligação a fatores relacionados à natureza, que por sua vez vai dar 

origem a outros termos, como agricultura e psicultura, mas sempre ligados à 

natureza e ao cuidado com os animais. 

O mesmo termo proposto por Chauí (2012) vai se definindo como o 

aprimoramento da natureza humana e inserção à vida em coletividade, através do 

aprendizado, ou seja, da assimilação e formação do desenvolvimento mental, por 

meio da educação formal e do desenvolvimento do corpo, mediante a ginástica e a 

dança.  

Para os gregos, conforme Jaeger (2013), o homem entendia a cultura 

como algo orgânico, que se relaciona com o todo, no caso a natureza. Não podia se 

admitir o homem como um ser individualizado, separado de seu contexto social e 

natural, isto é, uma perspectiva que nenhuma parte podia se isolar do resto, uma 

conexão viva em que tudo se ganhava posição e sentido.  
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Nesse caso, a cultura era um termo ligado à educação, um ponto de 

partida ao cultivo da elevação do homem a estágios superiores, na consolidação de 

um homem perfeito, repleto de virtudes e nobreza, em busca de um modelo ideal de 

sociedade (JAEGER, 2013). 

Para tanto, no pensamento romano, o desenvolvimento cultural 

também partia do conceito grego, paidéia, a qual definia cultura como o cultivo ou a 

educação do espírito das crianças, termo que, posteriormente, originou a palavra 

pedagogia, cujo objetivo era promover padrões de comportamentos necessários à 

vida em coletividade, decorrente de um processo civilizatório da sociedade, 

conforme descreve Chauí (2012, p. 308): 

 

Nessa última acepção, cultura era o cultivo ou a educação do espírito das 
crianças para tornarem-se membros excelentes ou virtuosos da sociedade 

pelo aperfeiçoamento e refinamento das qualidades naturais (caráter, 
índole, temperamento). 

 

Segundo Jaeger (2013), o termo cultura, na Idade Antiga, tinha um 

sentido de cultivar técnicas de aprimoramento do homem, baseadas numa 

concepção orgânica por não haver distinção entre a parte e o todo, no caso homem 

e natureza se constituíam como um ser único. O dever de todo cidadão estava na 

capacidade de desenvolver virtudes, como a nobreza e a honra, características 

necessárias para a construção de uma sociedade mais evoluída, mais desenvolvida 

e mais democrática. 

 

 

2.1 CULTURA E A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Freitas (2000), ao abordar os conceitos cultura e civilização, trata a 

construção de uma cultura social como resultado de dois pontos fundamentais: num 

primeiro momento de seu valor simbólico no natural, partindo de aspectos 

relacionados à natureza e; na sequência, do processo histórico, partindo daquilo que 

a pessoa já vivenciou. De acordo com a autora, é em decorrência desse processo 

simbólico e histórico entre os indivíduos, que vão se formar as civilizações 

(FREITAS, 2000).  



21 

 

A civilização, portanto, vai se constituindo pela vivência do homem em 

sociedade, como defende Laraia (2001): 

 

Tomando em seu amplo sentido etnográfico [cultura] é este todo complexo 

que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade (LARAIA, 2001, p. 14). 

 

Essa corrente de pensamento evolucionista considerava o 

desenvolvimento da cultura como dependente de fases anteriores, em que a 

situação atual de uma cultura é consequência da anterior e, que o homem, então, 

passa a ser naturalmente resultado do meio cultural em que foi socializado, um ser 

culto, herdeiro de um longo processo acumulativo, o qual reflete o conhecimento e a 

experiência que foram adquiridos pelas numerosas gerações anteriores (LARAIA, 

2001). 

Fadel (2009) aponta sobre a importância da identidade cultural de uma 

sociedade, ao compreender que a mesma se dá a partir da soma de significados 

estruturais da vida de um indivíduo ou de um povo e, parte do princípio de que 

identidade cultural não é única, mas sim, múltipla. 

Chauí (2012) faz uma definição do termo civilização e sua origem se dá 

a partir do termo civil, vem do latim cives, que quer dizer cidadão, como aquele que 

possui qualidades ou atributos necessários para viver em sociedade, ou seja, 

pessoa civilizada, tradução do termo Civita, que se refere à cidade-estado, surgindo 

assim o termo civilização. 

Portanto, o termo cultura, para o Iluminismo do século XVII, se associa 

às ideais de progresso, de evolução, de educação, de razão, estando no centro do 

pensamento da época. O progresso nasce da instrução, de uma cultura cada vez 

mais abrangente (CUCHE, 1999). 

E, conforme Chauí (2012) é em decorrência desse processo evolutivo, 

que o comportamento precisa ser educado, formado, cultivado, de acordo com os 

ideais de sua sociedade. Cultura, a partir do século XVIII, passa a significar os 

resultados e consequências de uma formação pedagógica ou educação dos seres 

humanos, agora expressos em obras, feitos, ações e instituições. 

Ao analisar os resultados da construção da sociedade através dos 

ideais de progresso, faz-se oportuno verificar os trabalhos de Toffler (1992), cujo 
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autor, em suas pesquisas, identificou três grandes pontos de ruptura na sociedade 

humana, as quais ele as denominou ondas.  

O autor relata que a primeira onda aconteceu no período agrícola, 

como um ponto decisivo para o desenvolvimento social e humano de ação global. 

Mas, foi no final do século XVII que desencadeou inesperadamente a segunda 

grande onda de mudança planetária, a Revolução Industrial, resultando na produção 

em massa de bens. Por fim, em meados do século XX, a terceira Revolução 

Tecnológica rompeu ao se empoderar do recurso mais básico, que é a informação, 

tecendo uma enorme rede global (TOFFLER, 1992). 

Ianni (1999), ao analisar a evolução do processo civilizatório, afirma 

que o desenvolvimento do modo capitalista de produção passa a ser um novo surto 

de universalização do capitalismo, não somente como modo de produção, mas 

também, simultaneamente, como processo civilizatório, ao desafiar, romper, 

subordinar, mutilar, destruir e recriar outras formas sociais de vida e trabalho, 

compreendendo modos de ser, pensar, agir, sentir e imaginar de todas as pessoas. 

Por intermédio da mundialização dos mercados de produção, ou de 

suas forças produtivas, essas organizações multinacionais tanto provocam a busca 

de força de trabalho barata por todo o mundo, como promovem migrações em todas 

as direções, envolvendo problemas de ordens culturais, religiosos, linguísticos e 

raciais, e ao mesmo tempo sociais, econômicos e políticos, onde “a nova divisão 

transnacional do trabalho e produção transforma o mundo em uma fábrica global” 

(IANNI, 1999, p. 21). 

No entanto, Freitas (2000), ao fazer uma análise das ações que 

promovem essas rupturas ou grandes mudanças sociais, relata que o homem nem 

sempre sabe o resultado ou as consequências exatas desse processo de 

transformação, afirmando que “os homens criam socialmente e nem sempre sabem 

tudo o que estão criando, ainda que sua criação e seus efeitos colaterais pareçam 

coerentes a posteriori” (FREITAS, 2000, p. 18). 

Portanto, aquele mundo estruturado na sociedade antiga, que vivia 

preso aos valores locais, basicamente agrícola, voltado para a subsistência ou 

pequenas trocas, já acabou e não existe mais. As multinacionais, em sua 

abrangência interplanetária, alteraram os padrões do mercado, os modos de 

concorrência, os modelos de gestão e as relações de trabalho por todo o mundo 

(FREITAS, 2000). 
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Adolfo (2001) relata que ninguém está isento das transformações 

provocadas pela modernidade, nem aos riscos globais de uma guerra nuclear ou de 

uma catástrofe ecológica. A transnacionalização das empresas refere-se a 

processos que atuam em escala de níveis mundiais, ultrapassando as fronteiras 

nacionais ao integrar e conectar comunidades e organizações em novas 

combinações de espaço e tempo, ou seja, tornando o mundo mais interconectado, 

globalizado.  

Já Giddens (2002) faz um recorte do tempo e explora com maiores 

detalhes os impactos culturais na sociedade, que emergiram após a queda do 

feudalismo, principalmente com o surgimento das indústrias. A esse novo 

movimento civilizatório, que interferiu nos hábitos, costumes e tradições de forma 

geral, o autor denomina-o de sociedade moderna. 

 

A "modernidade" pode ser entendida como aproximadamente equivalente 

ao "mundo industrializado" [...] Ele se refere às relações sociais implicadas 
no uso generalizado da força material e do maquinário nos processos de 
produção. Como tal, é um dos eixos institucionais da modernidade 
(GIDDENS, 2002, p. 21). 

 

Assim, todos esses aspectos vão construir uma nova sociedade 

interconectada e altamente padronizada em seus costumes e hábitos de forma 

globalizada. O estilo de calçado que o chinês usa do outro lado do mundo, muitas 

vezes é o mesmo que o brasileiro, o argentino e o chileno usam, assim como o 

refrigerante “Coca-cola” e o lanche de hambúrguer que o americano toma em um 

restaurante padronizado do “Burger King” ou do “Mac Donalds” nos Estados Unidos, 

também é o mesmo que se encontra em todo o restante do mundo. 

Porém, uma questão relevante a ser analisada é que o 

desenvolvimento planetário das indústrias se configurou de forma bem diferente da 

proposta inicial, na qual a sociedade havia depositado esperanças, ao apresentar 

uma civilização um tanto diferente daquela idealizada no início da revolução, como 

se observa no trecho: “Se a civilização industrial, de hoje nos parece algo menos do 

que utópica – se, de fato, parece opressiva, desolada, ecologicamente precária, 

inclinada à guerra e psicologicamente repressiva – precisamos entender o porquê” 

(TOFFLER, 1992, p. 49). 

Com o advento da industrialização, Toffler (1992) ressalta que a 

sociedade se rompeu em milhares de partes encadeadas: fábricas, igrejas, escolas, 
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sindicatos de trabalhadores, prisões, hospitais, entre outros. Dessa maneira, 

desvinculou a linha de comando entre igreja, estado e indivíduo e quebrou o 

conhecimento em disciplinas especializadas, além de fragmentar os empregos e as 

famílias em unidades menores, esfacelando tanto a vida da comunidade quanto as 

culturas locais. 

Ianni (1999), ao investigar os efeitos da industrialização, fala sobre a 

expansão do capitalismo agindo de forma avassaladora sobre muitos locais, ao 

recobrir, integrar, destruir, recriar ou ampliar o seu modelo de sociedade moderna. 

Como resultado desse processo industrial globalizante, a segunda 

onda produziu três conceitos básicos, porém fundamentais, para explicar a nova 

realidade social baseada no modelo industrial, que justificavam toda ação predatória 

do industrialismo (TOFFLER, 1992):  

a) A guerra com a natureza: refere-se ao fato de que tanto na visão 

de socialistas como na dos capitalistas, mesmo discordando da partilha dos frutos, 

ambos tinham o mesmo destino para a natureza, ou seja, apenas um objeto a 

espera de ser explorado. 

b) A importância da evolução: esse conceito se apresentava como 

uma espécie de darwinismo social, o qual se referia à substituição, e se fosse o 

caso, da própria extinção de culturas, consideradas primitivas, por culturas mais 

“avançadas”. 

c) O princípio de progresso: tal conceito seguia a ideia de que a 

história da humanidade deveria caminhar irreversivelmente para uma vida melhor, 

que seria mais abundante, justificando assim, toda degradação da natureza e a 

consequente conquista de civilizações menos adiantadas. 

Esses três pontos foram fundamentais para explicar todas as 

atrocidades que ocorreram no século XX, principalmente sobre as duas guerras 

mundiais, que em nome de um sentimento de superioridade racial, aliado ao 

interesse financeiro, milhões de vidas de pessoas inocentes foram sacrificadas. 

Quanto à expectativa de engajar todas as pessoas no mercado de 

trabalho, como suporte à produção e a capacidade de consumir os bens produzidos, 

na busca da melhoria da qualidade de vida com o avanço da tecnologia, esses 

objetivos tomaram outros rumos. 

Conforme Ianni (1999), as empresas transnacionais, ao mesmo tempo 

em que dinamizaram suas forças produtivas adotando novas técnicas e processos 
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de trabalho capital-intensivos, com base na eletrônica, automação, microeletrônica e 

outros procedimentos inovadores, também dispensaram trabalhadores, exigindo 

novas formas de adestramentos. O processo de produção do tipo fordista do início 

do século XX, baseado na produção em massa, foi progressivamente recoberto pelo 

processo de produção flexível, mais enxuto. 

Além do desemprego e das novas exigências de qualificação, Adolfo 

(2001) aponta que diante da força das políticas globalizantes, a industrialização e a 

tecnologia aumentaram ainda mais as desigualdades sociais, restringiu ou eliminou 

direitos trabalhistas, ao mesmo tempo em que flexibilizaram as organizações sociais 

dos trabalhadores com fortes restrições salariais.  

Chauí (2012) fala que houve uma divisão internacional do trabalho e da 

exploração e, que ao melhorar a igualdade e a liberdade dos trabalhadores de uma 

parte do mundo, agravou as condições de vida e de trabalho de outra parte. 

No entanto, a industrialização e a tecnologia produziram avanços e 

riquezas jamais imaginadas pela humanidade. Mas, como efeito colateral, também 

promoveu desordens em dimensões mundiais, as quais vêm paulatinamente 

alterando a vida em sociedade.  

Como resultado, o desenvolvimento de uma cultura social, baseada na 

industrialização transnacional e na tecnologia do início do século XXI, aponta vários 

desses efeitos que atingem a sociedade de formal global, como afirmam alguns 

autores. 

Para Toffler (1992) esses efeitos se traduziram em questões como a 

devastação do meio ambiente como jamais visto antes, na poluição ecológica aliada 

a um exagerado uso das riquezas naturais, na criação de meios para destruição em 

massa, na deturpação intencional de economias coloniais em detrimentos dos 

próprios interesses, num racismo exacerbado, e na integração forçada de 

economias autossuficientes ao sistema comercial internacional. 

No conceito de Ianni (1999) o qual se refere às transformações 

mundiais, principalmente nos grandes centros urbanos, tais efeitos impactaram em 

uma reestruturação econômica, com redução de salário altos, num desemprego 

permanente e a expansão das indústrias de salários baixos, na transferência de 

atividades produtivas de grandes empresas para pequenas empresas, criando um 

mercado secundário, no aumento do setor informal, na expansão generalizada das 

condições de vida existentes no chamado Terceiro Mundo, através de habitações 
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superpovoadas, na degradação das condições de saúde e educação inadequada, no 

enfraquecimento do poder do Estado em reduzir as crises socioeconômicas, sem 

falar nas crises estruturais familiares e nas permanentes tensões sociais. 

Adolfo (2001) destaca que a cultura da modernidade tende a renunciar 

a proposição de uma civilização igualitária, ao ser incapaz de oferecer um ideal de 

vida de espírito e periga degradar-se em mercado carregador, que o autor 

convencionou em chamar de equipamentos charmosos, e de um turbilhão de objetos 

materiais rodando pelo mundo. E, frente ao processo de expansão dos mercados, a 

globalização, que se expressava como um novo patamar civilizatório e com um 

desafio de uma verdadeira reforma da velha ordem social, não se apresentou como 

solução, a não ser como resultado de um mercado totalizante e uma denominação 

tanto para a exclusão econômica quanto psíquica da maioria populacional. 

Assim, a dinâmica das sociedades modernas produziu, em seu interior, 

forças sociais que desencadearam situações de aguda desordem coletiva, 

provocando profundas discordâncias culturais de tal forma que vem ocorrendo um 

contínuo e sensível colapso moral da vida coletiva (GIDDENS, 2002). 

Em uma visão econômica e social dos fatos, Chauí (2012) aponta que 

o desemprego tornou-se um problema estrutural, assim como a terceirização passou 

a ser a nova forma de trabalho, na transnacionalização da economia frente o 

encolhimento do espaço público dos direitos sociais, e por fim, na ampliação do 

espaço privado dos interesses do mercado em detrimento das questões sociais. 

Desta forma, o homem ao se deparar como resultado de um processo 

evolutivo e cultural, o qual procurou humanizar suas relações de convivência e de 

desenvolvimento através da coletividade, se vê agora, refém de uma ideologia 

baseada na destruição dos recursos naturais e no aumento da desigualdade social. 

É através da capacidade intelectual de forma compartilhada que o 

homem moderno deve refletir sobre suas decisões e encontrar meios de se opor a 

esse movimento de exclusão social, que disfarçado de progresso, tem na verdade 

deixado um rastro de miséria, insegurança e destruição dos recursos naturais. 
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2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ao mesmo tempo em que é importante compreender os aspectos 

culturais que envolvem o processo evolutivo cultural na formação civilizatória de uma 

sociedade, também é relevante entender a formação dos aspectos culturais que 

ocorrem dentro das organizações.  

Ao relacionar cultura no campo das organizações, Tavares (1999) 

define-a com um conceito amplo, que pode ser expresso a partir da interpretação da 

história evolutiva da espécie humana em sua longa trajetória, e a mesma se 

encontra repleta de interações que se permeiam no tempo e no espaço, tendo sua 

aplicação no âmbito das organizações, quando essas são consideradas como um 

subsistema que está em interação com um sistema maior e mais abrangente. 

Para Fleury e Fischer (1996), a cultura, em seu vasto sentido, é a base 

estrutural que serve de sobrevivência tanto às organizações, na conservação das 

sociedades, como ao mesmo tempo é o elemento chave das tarefas inerentes à 

adaptação ao seu ambiente externo, como mercado, tecnologia, assim como tudo o 

que está em seu ambiente estratégico. 

A cultura organizacional é um processo decorrente da entrada de 

diversas variáveis e a cultura é vista como a decantação dessas variáveis, apurando 

os valores, crenças e mitos, que são decorrentes de um longo processo de 

adaptação externa e de integração interna (FLEURY; FISCHER, 1996). 

Segundo Freitas (2000), as organizações modernas são resultados da 

história e do tempo das sociedades onde estão inseridas, assim como da evolução 

dessas. E, diante de um cenário de tantas mudanças sociais e cada vez mais 

rápidas, as organizações, principalmente as grandes, passam a ter maior facilidade 

de captar essas mudanças e mais agilidade ainda em transformá-las em capital.  

As organizações respondem a essas mudanças não somente de forma 

operacional ou funcional, através de suas atividades, mas também de maneira 

simbólica, por meio de sua cultura organizacional, ao enxergar a organização como 

um sistema, que ao mesmo tempo em que é cultural, é também simbólico e 

imaginário (FREITAS, 2000). 

Wood Jr. (2004) ao buscar compreender sobre cultura organizacional 

relata que toda atividade está sujeita ao hábito, onde, qualquer ação frequentemente 

repetida, torna-se um padrão que pode ser reproduzido, com economia de esforço e 
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tempo, transformando essas ações como parte de seu acervo de conhecimentos. 

Portanto, a cultura de uma organização é a maneira informal e compartilhada que os 

colaboradores têm de perceber a vida e a participação na organização, local onde 

mantém seus membros unidos e influencia os que pensam sobre si mesmos e seu 

trabalho, resultando num processo de socialização. 

Como define Schein (2009, p. 17) ao conceituar a cultura como 

decorrente de ações compartilhadas:  

 

A cultura de um grupo [organização] pode agora ser definida com um 

padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por um 
grupo à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa e de 
integração interna.  

 

A formação cultural é sempre resultado de uma luta por padronização e 

integração, compreendendo que as organizações e sociedades possuem crenças e 

valores cruzados, conflitantes ou até mesmo ambíguos, que podem de certa 

maneira afetar os interesses coletivos (SCHEIN, 2009). 

Schein (2009) ainda faz uma contribuição ao termo ao falar sobre o 

preço de participar, definindo socialização como um processo global pelo qual um 

indivíduo, mesmo que nascido com potencialidades comportamentais de dimensões 

ampla, é levado a desenvolver um comportamento bem mais restrito, de acordo com 

parâmetros já definidos pelo grupo. 

Quanto ao sistema cultural das organizações, influenciado pelo 

contexto histórico, Smith (2013) destaca os valores compartilhados, a confiança, a 

cooperação e a motivação no ambiente de trabalho, como condição relevante para 

um fluxo eficiente de informação. 

Já o processo de socialização individual ou coletiva dentro das 

organizações, como cita Fleury e Fischer (1996), assemelha-se ao processo de 

produção por lotes ou por unidades, o qual os novatos são agrupados para o início e 

em seguida processados por um conjunto de experiências idênticas, tendo sempre 

resultados relativamente similares. Seria uma espécie de desenvolvimento de uma 

consciência coletiva, onde “a força de compreensão do grupo depende, sem dúvida, 

do grau pelo qual os membros dividem realmente o mesmo destino” (FLEURY; 

FISCHER, 1996, p. 50). 
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Mas, a questão central do processo de socialização dentro das 

organizações, segundo Wood Jr. (2004), é que a cultura organizacional é 

responsável por fatores relevantes dentro dessas, como lealdade, 

comprometimento, produtividade e nível de rotatividade, além do que a estabilidade 

depende bastante da socialização, implicando em uma forte transmissão de 

ideologia ao grupo. 

Schein (2009, p. 24) define a compreensão da cultura organizacional 

através dos níveis de cultura, uma vez que esses níveis variam de manifestações 

abertas, claras, tangíveis, que podem ser vistas e sentidas, às suposições básicas, 

inconscientes e profundamente inseridas, o qual ele chama de essência da cultura. 

 

Figura 1 - Níveis de Cultura 

Fonte: SCHEIN, 2009, p. 24. 

 

Os Artefatos referem-se a todos os fenômenos que se podem ver, ouvir 

e sentir quando se encontra um novo grupo com uma cultura não familiar, ou seja, 

este item inclui os produtos que são visíveis do grupo, indo de seu ambiente físico, 

linguagem, tecnologia, passando por seus mitos e histórias sobre a organização, 

suas regras explícitas de valores, até seus rituais e cerimônias. 

Crenças e valores assumidos referem-se à compreensão que qualquer 

grupo reflete as crenças e os valores originais de alguém. Exemplo desse alguém 

que pode ser identificado na imagem do fundador ou de algum líder que influenciou 

o grupo. 
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As suposições fundamentais básicas pressupõe-se que, neste caso, 

tem-se a convicção de que a solução de um problema funciona repetidamente, 

assim todos passam a aceitá-lo como verdadeira, ou seja, o que inicialmente se 

apresentava como apenas uma hipótese, agora apoiada apenas na intuição, aos 

poucos passa a ser tratado como realidade. 

Freitas (1991) faz uma descrição dos elementos culturais ao analisar a 

forma de como eles funcionam e provocam mudanças no comportamento das 

pessoas, contribuindo para revelar os aspectos culturais de forma concreta e 

objetiva. 

No Quadro 1 são destacados elementos intrínsecos ao 

desenvolvimento da cultura organizacional, apontados por Freitas (1991).  

 

Quadro 1 - Aspectos da cultura organizacional 

Fonte: Construído a partir de FREITAS, 1991.  

 

Albert e Wheten (1985, apud FADEL, 2009) sob essa mesma ótica, 

elaboraram um estudo relevante sobre a cultura organizacional ao descrever a 

identidade como sendo tudo o que a torna único, como exemplo a identidade 

institucional de uma organização, sendo um conjunto de características próprias e 

Aspectos Definição 

Valores São definições a respeito do que é importante para se atingir 
o sucesso.  
Como exemplo pode-se citar a importância do cliente para a 
empresa, do nível de desempenho, dos padrões de qualidade 
ou da inovação, etc. 

Crenças e pressupostos Geralmente são usados como sinônimos para expressar 
aquilo que é aceito como verdade na organização, tornando-
se inconscientes e também inquestionáveis.  

Ritos, Rituais e 
Cerimônias 

São exemplos de ações planejadas expressas por gestos, 
linguagem e comportamentos que realçam uma cultura mais 
tangível e coesa.  

Estórias e Mitos Refere-se às estórias, são narrativas de fatos ocorridos que 
informam sobre a organização, e os mitos referem-se a 
estórias consistentes com os valores organizacionais, porém 
sem sustentação nos fatos.  

Tabus Demarcam as áreas de proibições, buscando orientar o 
comportamento com ênfase no não-permitido.  

Heróis Tratam-se dos personagens que incorporam os valores e 
condensam a força da organização; 

Normas Refere-se às regras que defendem o comportamento que é 
esperado, aceito e sancionado pelo grupo, podendo ou não 
estar escrito. 

Processo de 
comunicação 

Inclui a rede de relações e papéis informais que são criados 
pelos membros da organização. 
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exclusivas, a qual reflete a sua personalidade, que é composta por quatro pontos 

fundamentais: o negócio, a missão, a visão e os valores: 

O Negócio caracteriza-se pelo campo de ação em que a empresa 

esteja atuando, ou seja, a representação do espaço que a organização deseja 

ocupar em relação às necessidades da sociedade, permitindo que as ações de 

todos os envolvidos estejam alinhadas aos propósitos já definidos pela alta 

administração.  

A Missão de uma organização vai descrever a natureza e o conceito de 

suas atividades, sobre como a filosofia da organização deve orientar sua relação 

com os usuários ou clientes. 

A visão de futuro de uma organização exprime o entendimento sobre o 

seu propósito no futuro, com base na sua missão e em seus possíveis espaços de 

intervenção. A visão tem o objetivo de tornar claro à direção da mudança 

organizacional, pois a mesma permite que sejam tomadas iniciativas que possam, 

gradativamente, colaborar na construção da nova organização. 

Os valores são definidos como um conjunto de elementos 

convincentes, referentes ao que é essencial para a organização, dentro daqueles 

princípios que são importantes e que contribuirão para definir aquilo em que os 

colaboradores devem estar mais atentos. São os princípios ou crenças e valores que 

constituem a base de sustentação de todas as ações, tanto de gestores como dos 

colaboradores de uma organização, representando o que se acredita como certo, 

correto e leal. 

Para Wagner e Rollenbek (2012), a cultura organizacional desempenha 

quatro funções básicas para a o processo de socialização. Em primeiro lugar 

promove uma identidade organizacional, ao procurar compartilhar normas, valores e 

percepções, proporcionando às pessoas um sentido de união que ajuda a promover 

o sentimento de propósito comum.  

Wagner e Rollenbek (2012) destacam que, em segundo lugar, facilita o 

compromisso coletivo e, a ideia de propósito comum se desenvolve a partir de uma 

cultura compartilhada, tendendo a suscitar um forte compromisso em que todos 

aqueles que aceitam a cultura como se fosse a sua própria. Em terceiro lugar, a 

cultura organizacional tem a capacidade de promover a estabilidade organizacional 

ao nutrir o senso comum de identidade e compromisso, a cultura encoraja a 

permanente integração e cooperação entre os membros da organização.  
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Por último, ainda em concordância com Wagner e Rollenbek (2012), a 

cultura organizacional molda o comportamento ao ajudar os membros a dar sentido 

a seus ambientes, portanto essa cultura passa a ser utilizada como uma fonte de 

significados comuns para explicar por que as coisas acontecem da forma como 

acontecem.  

Conforme visto, os valores estão entre os elementos de maior 

relevância dentro da cultura organizacional, desempenhando um papel fundamental 

nos objetivos organizacionais ao se definirem como parte estrutural da organização. 

Como define Tamayo (1998, p. 58) “os valores constituem o núcleo da cultura 

organizacional e determinam a estrutura da personalidade da empresa”. 

Assim, os valores possuem funções relevantes dentro das 

organizações, inicialmente com a criação de modelos mentais semelhantes entre os 

empregados, no que se refere à missão da organização, evitando assim percepções 

ou visões diferentes da inicialmente estabelecida, fazendo com que os 

colaboradores as assimilem em suas estruturas cognitivas e, posteriormente, crie 

uma identidade social, tornando-a única em relação às demais organizações 

(TAMAYO, 1998). 

A percepção desses valores organizacionais pelos empregados vai 

estabelecer uma imagem da empresa em aspectos relacionados quanto a sua 

eficiência, tendências à inovação, estilo de gestão, e principalmente, a interação 

entre os próprios colaboradores. As características que formam essa imagem é fator 

determinante na identificação do trabalhador com a empresa e, aliás, com os seus 

próprios objetivos (TAMAYO, 1998). 

Ainda, segundo Tamayo (1998), sobre a percepção dos valores de uma 

organização pelos colaboradores, define que os comportamentos de 

comprometimento estão relacionados com a afetividade, com a cidadania 

organizacional e com a satisfação no trabalho. Desse modo, o comprometimento 

afetivo se define como um estado em que o indivíduo passa a se identificar com a 

organização e com os seus objetivos, partilhando o desejo de alcançá-los. 

De acordo com Fadel e Smith (2009), ao relatar a relevância dos 

valores com os objetivos estratégicos, afirmam que estes devem ser compatíveis 

com os valores organizacionais, uma vez que são os valores que definem à sua 

cultura organizacional: “São os valores da organização que definem à sua cultura 
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organizacional; assim, esses valores devam ser compatíveis com a adaptação e com 

a orientação de mudança, expansão e crescimento” (FADEL; SMITH, 2009, p. 94). 

Ao compreender os valores, como parte de um sistema de diálogo e de 

transformação do comportamento social, através de um processo de aprendizagem, 

Mendes e Tamayo (1998, p. 02) afirmam: 

 

Os valores fazem parte de uma dialética de manutenção e de transformação 
dos comportamentos humanos pela socialização e aprendizagem 

permanentes, sendo, por isso, valiosos para as instituições que desejam 
modelar comportamentos em função de seus interesses. 

 

Ao avaliar de forma compartilhada, os valores que expressam 

ideologias sobre o que seja apropriado para o bom desempenho de uma 

organização, Tamayo, Mendes e Paz (2000) afirmam ser imprescindível que ocorra 

seis aspectos fundamentais da vida organizacional, os quais se compreendem em:  

1) Autonomia: referindo-se a relevância atribuída à procura de 

inovação, de criatividade e de independência na execução do trabalho;  

2)  Conservadorismo: ênfase atribuída à interdependência dos 

membros da organização e na obtenção dos objetivos dos grupos;  

3) Hierarquia: refere-se a importância dos papéis hierárquicos na 

estrutura do relacionamento interpessoal e também na distribuição de recursos e de 

poder;  

4) Igualitarismo: na forma de procurar manter constante o bem-estar de 

todos os membros da organização, assim como a sua participação nos processos 

decisórios;  

5) Domínio: a relevância atribuída ao sucesso organizacional e à 

satisfação dos clientes, e por fim;  

6) Harmonia: representando tanto o respeito à natureza, quanto à 

procura de complementariedade organizacional.  

Oliveira e Tamayo (2004), a partir da relação dos valores 

organizacionais com os valores pessoais básicos do indivíduo, propuseram a 

seguinte estrutura para os valores organizacionais, conforme Quadro 2.  
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Quadro 2 - Valores Organizacionais 
Fator Ação 

Realização A valorização da competência para o alcance do sucesso da 
organização e dos empregados. 

Conformidade Valorização do respeito às regras e modelos de comportamento no 
ambiente de trabalho e no relacionamento com outras organizações. 

Domínio Valorização do poder, tendo como meta a obtenção de status, 
controle sobre pessoas, recursos e mercado. 

Bem-estar Valorização da satisfação dos empregados mediante a qualidade de 
vida no trabalho. 

Tradição Valorização dos costumes e práticas consagradas. 
Prestígio Valorização do prestígio organizacional na sociedade, mediante a 

qualidade de produtos. 
Autonomia Valorização de desafios, a busca de aperfeiçoamento constante, a 

curiosidade, a variedade de experiências e a definição de objetivos 
profissionais dos empregados. 

Preocupação com a 
coletividade 

Valorização do relacionamento com pessoas que estão próximas da 
comunidade. 

Fonte: Elaborado com base em OLIVEIRA; TAMAYO, 2004. 

 

Ainda de acordo com Oliveira e Tamayo (2004), esses valores, dentro 

de uma instituição, podem ser percebidos pelos indivíduos no contexto 

organizacional ou também serem construídos pela própria organização na medida 

em que se reconhece a importância de assumir certos princípios, que junto aos 

funcionários, irão favorecer na noção de que os mesmos fazem parte de sua 

identidade organizacional. 

Dessa forma, os sistemas de valores assumem o poder de guiar e 

orientar a vida das organizações, que embora nem sempre aparecem de forma 

clara, além de se estruturarem como a pedra fundamental da cultura organizacional, 

produzindo senso de direção para todos e guia para o comportamento diário dos 

colaboradores (RUSSO, 2010).  

Ao referir-se sobre o processo de compreensão da conduta humana 

possibilitando a concessão de atitudes de valores, crenças, sentimentos e 

pensamentos referentes às situações organizacionais, Vieira e Gomes (2013) 

apontam que essas atitudes conduzem o colaborador a se comprometer com as 

diversas situações, uma vez que por comprometimento pode-se entender como o 

ato de se envolver, de se empenhar e de se inserir no ambiente dos seus afazeres, 

seja como pessoa, seja como profissional.  

O comprometimento pode ser percebido a partir da forma como o 

colaborador desenvolve o seu trabalho, de como o mesmo empenha seus esforços e 
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responsabilidades em executar suas tarefas, gerando um vínculo, ou um elo, entre 

ele e a organização, baseado nos seus valores. 

Assim, como a cultura influencia o modo de ser de uma sociedade, a 

partir de suas normas, costumes e valores, a cultura organizacional se define como 

um processo de identidade entre a instituição e o colaborador ao promover um 

alinhamento das expectativas (VIEIRA; GOMES, 2013). 

Pode-se então perceber o quanto a cultura organizacional, através do 

processo de socialização, atua sobre os fatores que promovem uma melhor 

compreensão da importância das regras e normas, sobre as atitudes, assim como a 

construção dos valores, os quais consequentemente refletirão tanto no ambiente 

interno, quanto no ambiente externo, através de uma maior consciência sobre as 

escolhas pessoais e profissionais. 

Portanto, compreendendo a relevância dos elementos que envolvem a 

cultura das organizações, faz-se oportuno, conhecer também os fatores que 

moldaram a construção histórica da cultura organizacional das instituições públicas 

brasileiras, desde o período colonial até os dias atuais, no sentido de levantar 

subsídios necessários para uma melhor compreensão de como foi a cultura 

organizacional dos modelos de gestão pública e sua influência sobre a educação 

técnica do Brasil. 

 

 

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, COM FOCO 
NA EDUCAÇÃO 

 

É necessário analisar os aspectos que envolvem o papel da Gestão 

Pública Brasileira ao promover o desenvolvimento social e econômico do país, assim 

como a necessidade de prestar serviços que sejam eficientes, que atendam às 

demandas da sociedade brasileira, como saúde, educação, segurança, uma vez que 

os recursos necessários à administração são oriundos da arrecadação de tributos e 

taxas pagos pela sociedade. 

A gestão destes recursos depende da competência técnica, mas 

também de valores para estabelecer prioridades e procedimentos que promovam o 

desenvolvimento das atividades de forma harmoniosa entre os colaboradores, e 

pincipalmente, com o verdadeiro patrão do servidor, que é o contribuinte. 
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Nesse contexto, esta seção faz uma análise da influência da dinâmica 

da cultura organizacional em ambientes de gestão pública e o seu contexto na 

educação técnica e como sua estrutura foi modificada em cada diferente governo, 

decorrente às diferentes demandas da sociedade de cada época, com o intuito de 

compreender as características que marcaram cada modelo de administração e que 

permaneceram de uma época para outra até serem enraizadas.  

Para isso, é relevante compreender os pontos positivos e pontos 

negativos na estrutura de valores a partir da cultura organizacional, que precisam 

ser trabalhados para melhorar a eficiência da gestão pública na construção de 

“novas Eras” mais produtivas para atender à procura da sociedade. 

Para Bresser-Pereira (2001), a tentativa de modernização das práticas 

de gestão, assim como o impacto da cultura organizacional podem ser percebidos 

na Administração Pública desde as primeiras alterações em seu modelo institucional 

ocorridas após a Velha República, também conhecida como República Café com 

Leite. O desejo da sociedade em transformar a máquina administrativa em uma 

fonte de recurso, capaz de distribuir a riqueza do país, contrário às correntes de 

governantes que a enxergam como um mecanismo de interesses regidos somente 

por grupos exclusivos, ou por uma pequena elite, sempre se fez presente. 

A percepção que a sociedade tem cada vez mais sobre a Gestão 

Pública é de fatos relacionados ao mau uso dos recursos físicos, financeiros ou de 

poder da máquina administrativa, para fins de interesses próprios por parte de 

funcionários e agentes políticos. Uma pequena minoria se desfruta das benesses 

que o aparelho estatal promove em detrimento ao atendimento das necessidades 

sociais de toda uma coletividade nacional.  

Conforme Di Pietro (2016), a Administração Pública compreende um 

complexo de órgãos submetidos ao Chefe de Estado, que desempenham funções 

administrativas com o intuito de manifestar a vontade do Estado.  

Analisando os princípios e dispositivos constitucionais, pode-se 

verificar que a finalidade primeira da Administração Pública deve ser prestada com 

qualidade, eficácia e democracia e atender às demandas que lhe são legalmente 

requeridas pela sociedade. Essas ações devem estar voltadas em benefício da 

cidadania e da dignidade da pessoa humana, compreendendo que o objetivo das 

organizações públicas é prestar serviços à sociedade no qual estão estabelecidas 

(DIAS, 1998).  
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Num contexto histórico, a gestão pública brasileira passou por vários 

modelos que procuraram corresponder à filosofia da Administração Pública em 

decorrência de seu governante.  

Para Bresser-Pereira (2001, p. 03) existem basicamente três modelos 

de gestão: “a) Estado Patrimonial, ou Patrimonial-Mercantil, até 1930; b) Estado 

Burocrático, ou Burocrático-Industrial, entre 1930 e 1995; e c) Estado Gerencial, ou 

Gerencial-Pós-Industrial, a partir de 1995”. 

Todavia, para Kauchakje (2007 apud GONÇALVES; KAUCHAKJE; 

MOREIRA, 2015, p. 07) existem cinco modalidades de gestão que estão dentro de 

um contexto sociocultural, que podem estar ligados a momentos históricos, dentre 

os quais, um ou outro modelo vai ser mais predominante: “a) Gestão Patrimonial; b) 

Gestão Técnico-Burocrática; c) Gestão Gerencial; d) Gestão Democrática-

Participativa e; e) Gestão em Redes”. 

Assim, as primeiras instituições públicas oficiais brasileiras surgiram 

com a vinda de D. João VI em 1808 para o Brasil, conforme relatado por Gomes 

(2007), antes disso, as mesmas eram referenciadas apenas pelos soldados 

portugueses e pelos cobradores de impostos, sem nenhuma característica de cunho 

social.  

De acordo com Bresser-Pereira (2001), a formação da Administração 

Pública do Brasil se deu também por consequência de uma nova sociedade de 

classe média que emergia no país, formada por burocratas patrimonialistas, os quais 

se apropriavam do excedente econômico dentro do próprio Estado, e não 

diretamente através da atividade econômica. 

O Patrimonialismo foi o primeiro modelo de gestão implantado no Brasil 

e tinha como base o ordenamento jurídico, o poder público do Estado como protetor, 

defensor e mediador dos conflitos, justificando o seu papel de agente administrativo 

do poder público do Estado (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

Bresser-Pereira (2001) relata que os serviços patrimoniais desse 

período eram pagos pelo próprio governante, em geral com recursos provenientes 

de sua despensa pessoal ou de seu tesouro. Assim, quanto maior fosse seus 

recursos, maior seria sua equipe administrativa. 

Outro ponto fundamental do Patrimonialismo era que o poder do 

soberano não era restrito somente ao poder jurídico, ou seja, não havia distinção 

entre a administração de bens públicos e de bens particulares. Resumindo, tudo que 
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existia nos limites territoriais de seu reinado era tido como propriedade do soberano 

(PALUDO, 2013). 

Verifica-se que a posição das elites brasileiras, assim como da coroa 

na gestão pública patrimonial do período colonial, era uma posição extremamente 

favorável, uma vez que o poder político estava diretamente ligado ao poder 

econômico: “a organização governamental se constituía como um bem privado a ser 

explorado pelas elites, no caso o rei e a burguesia ascendente. Os interesses 

privados pessoais se sobrepunham ao interesse da coletividade” (GONÇALVES; 

KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015, p. 139). 

Portanto, conforme Bresser-Pereira (2001), o governante poderia 

utilizar livremente os bens privados e públicos sem qualquer prestação de contas à 

sociedade, ao Estado ou a quem quer que fosse, porque tudo que existia dentro de 

suas fronteiras, era visto como propriedade daquele. Este tipo de comportamento, 

em utilizar o aparelho do estado como uma extensão do seu poder, resultava 

sempre em corrupção e nepotismo. 

Segundo Paludo (2013), no serviço público dentro do modelo 

Patrimonialista não existia cargo derivado de carreira e todas as ocupações eram 

resultados de livres nomeações e, geralmente, eram indicados por grau de 

parentesco ou proximidade da família real, segundo os critérios pessoais e de 

confiança do soberano, o qual era tratado como um deus e que possuía um cargo 

público, denominado prebendas ou sinecuras, por ter pouca ou nenhuma 

responsabilidade, além de possuir caráter hereditário, isto é, passava de geração 

para geração e também promovia status semelhante ao da nobreza real.  

Diante de tal poder, tanto o soberano como seus servidores agiam 

arbitrariamente, uma vez que os serviços públicos consistiam basicamente de 

aspectos relacionados à segurança de ameaças externas e de justiça e de forma 

discricionária, ou seja, as ações eram baseadas nas tradições e costumes, 

principalmente de cunho religioso (PALUDO, 2013). 

Bresser-Pereira (2001), ao retratar a questão do emprego público, 

afirma que, embora não garantisse plena estabilidade ao servidor, devido a prática 

das derrubadas decorrentes das mudanças de ministérios de um partido para o 

outro, o serviço público era o único emprego possível para uma ampla classe média 

que se encontrava desempregada e também era dessa classe que se recrutava a 

elite política. 
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E, mais do que preocupar em promover o bem comum aos cidadãos 

brasileiros, o modelo de gestão Patrimonialista tinha como objetivo garantir emprego 

e sobrevivência da classe média desempregada, decorrente de uma elite política 

letrada e conservadora. De forma resumida, o Estado não prestava serviços que 

atendessem às necessidades da população, nem havia um pensamento de 

desenvolvimento do país, a ênfase da administração pública estava voltada a 

atender apenas uma pequena elite aliada ao príncipe (BRESSER-PEREIRA, 2001).  

Na visão de Rezende (2009), até 1930 o Estado Brasileiro era um 

verdadeiro mercado de troca de votos por cargos públicos, combinando clientelismo, 

isto significa privilégios oferecidos a um grupo de pessoas do interesse do governo, 

com patrimonialismo, indistinção da coisa pública e da coisa privada. 

Assim, Bresser-Pereira (2001), Paludo (2013) e Gonçalves, Kauchakje 

e Moreira (2015) sintetizaram as principais características da cultura organizacional 

do primeiro modelo de Gestão Pública no Brasil: 

 A indistinção entre propriedade pública e propriedade privada; 

 O acesso restrito à participação social-privada; 

 O endeusamento irrestrito dado ao soberano; 

 Uma forte presença do Estado, definida pela centralização do 

poder; 

 Uma constância do clientelismo e da troca de favores; 

 Corrupção e nepotismo constante; 

 As decisões eram de caráter discricionário e de forma arbitrárias; 

 A ausência de carreiras definida na administração; 

 A prevalência da desorganização do Estado e da Gestão 

Pública; 

 Os cargos eram considerados prebendas ou sinecuras, sem 

responsabilidades; 

 O total descaso pelos anseios do cidadão e pelas demandas 

sociais; 

 O poder originado pela tradição da família, ou pela 

hereditariedade do cargo. 

O Patrimonialismo foi um modelo de gestão que perdurou até a 

primeira república. Exceto o período republicano, que já havia extinguido a 
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escravidão, os períodos colonial e imperial foram regidos por uma economia de 

monocultura agrícola, baseada na mão de obra escrava e no latifúndio, os quais não 

necessitavam de nenhum tipo de qualificação profissional, apenas da força braçal.  

Desta forma, segundo Ferreira Jr. (2010), a educação pública no Brasil 

durante todo esse período foi propedêutica, em outros termos, de preparação dos 

filhos da aristocracia brasileira para uma posterior continuidade aos seus estudos na 

formação de Direito ou Medicina, com vista a ostentar um título de “doutor”. 

Portanto, a educação técnica desse período era considerada de ofícios, 

algo sem prestígio social, uma espécie de assistencialismo que o governo oferecia 

gratuitamente às pessoas desvalidas, indivíduos da sociedade que ou viviam na 

extrema pobreza ou eram criados em orfanatos. 

  

Para eles, desde a infância, estava reservado apenas o trabalho braçal, 
acrescido de um pouco de instrução destinada às chamadas artes 
mecânicas, cuja aprendizagem se processava por meio da prática que as 

crianças realizavam imitando as habilidades desenvolvidas pelos adultos 
(FERREIRA JR., 2010, p. 28). 

 

Conforme demonstrado acima, a educação técnica nesse período não 

tinha nenhum caráter profissional, servia apenas como ajuda às pessoas 

desamparadas, como um meio de promover competências mínimas para a própria 

sobrevivência. 

Considerando que o Brasil tinha como economia os grandes latifúndios 

monocultores, no caso a cana-de-açúcar, onde a escravidão era a base para a mão 

de obra, não haveria motivos para qualificar os trabalhadores para aprimoramento 

de atividades comerciais ou fabris. 

Quanto a Gestão Pública, Pires e Macedo (2006) relatam que foi no 

período entre 1930 e 1945 que se desenvolveram inúmeras ações de renovação e 

inovação do poder governamental e que as grandes premissas foram: a reforma do 

sistema de pessoal, a simplificação de sistemas administrativos, assim como as 

atividades de orçamento para promover eficiência à administração pública. 

De acordo com Paludo (2013), embora em 1889 o Brasil tenha 

proclamado a república, o modelo de gestão Patrimonialista ainda foi predominante 

até o ano de 1936. Portanto, o segundo modelo de gestão da Administração Pública, 

o Burocrático, ocorreu entre os anos de 1936 e 1995.  
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Foi somente após o golpe de Getúlio Vargas, que o modelo 

Patrimonialista se rompeu de fato. Getúlio, através do Estado Novo, tinha novos 

horizontes para o país, um ideal de modelo administrativo voltado para a 

industrialização e para a eficiência da máquina pública, abrindo um novo caminho 

para uma verdadeira administração pública (PALUDO, 2013).  

Segundo Chaves et al. (2015), o surgimento da burocratização no 

Brasil coincidiu com o enfraquecimento das oligarquias regionais e, principalmente, 

com o colapso do modelo econômico baseado no sistema agroexportador frente a 

crise internacional, que representou o fim da hegemonia política dos cafeicultores 

brasileiros, além de compatibilizar com a política da evolução do Nacional 

Desenvolvimentista, sempre presente nos discursos populistas de Getúlio Vargas. 

Como se verifica nos estudos de Bresser-Pereira (2001), os negócios 

no Brasil estavam marcados por uma economia altamente dependente da produção 

agrícola e o país não conseguia dar os primeiros passos rumo à modernidade, rumo 

à industrialização: “O Estado brasileiro, no início do século XX, era um Estado 

oligárquico e patrimonial, no seio de uma economia agrícola mercantil e de uma 

sociedade de classes mal saída do escravismo”. (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 01). 

Frente ao processo de industrialização, do surgimento de organizações 

de grande porte e das demandas sociais emergentes, o governo foi forçado a adotar 

um novo modelo de gestão, capaz de responder tanto aos anseios dos comerciantes 

e industriais, quanto da sociedade (PALUDO, 2013).   

Para o alcance destes objetivos, Paludo (2013) afirma que a gestão da 

Administração Pública sofreu uma racionalização dos processos que se baseava 

nas teorias de Max Weber, economista alemão do século XIX e um dos fundadores 

do pensamento sociológico, o qual se opunha ao modo informal e arbitrário de 

tomada de decisões que constituía o modelo Patrimonialista. E, a esse modelo de 

gestão, baseado em conceitos da administração europeia, ficou conhecido como o 

Modelo Burocrático e seu objetivo principal era extinguir o nepotismo, que provocava 

impasse na gestão pública privilegiando uma pequena elite. 

Conforme Bresser-Pereira (2001), um dos pontos fundamentais desse 

modelo foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

através Decreto-lei 579, de junho de 1938. O departamento era essencialmente um 

órgão central de pessoal que também controlava questões de material, orçamento e 

organização e métodos. A instituição foi responsável pela modernização da gestão 
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da Administração Pública, a qual começou a dar os primeiros passos no sentido de 

atender à sociedade.  

Assim, o DASP, como órgão regulador do serviço público, passou a 

exigir o ingresso no serviço público através de concurso, promovendo o mérito e o 

conhecimento técnico através de critérios gerais e de maneira uniforme de 

classificação de cargos, na organização dos serviços de pessoal e de seu 

aperfeiçoamento, da atenção à administração orçamentária, tal como a 

padronização das compras do Estado e a racionalização geral de métodos 

(BRESSER-PEREIRA, 2001).  

Mas, conforme Paludo (2013), o modelo burocrático de gestão partia 

de uma visão mecanicista das pessoas, exigindo um comportamento mecânico com 

consequências para a saúde, em especial do operário, além da primazia pela 

superespecialização no que se referia a realização das tarefas, que eram sempre as 

mesmas e que consistiam em apenas uma parte do processo, não possibilitando a 

visão do resultado final e do processo como um todo. 

 

O sistema burocrático tinha uma abordagem mecanicista e estrutural, 
devido à necessidade de adoção de um modelo mais complexo que 

substituísse os modelos patrimonialista e patriarcais, dando um caráter mais 
profissional aos funcionários, através da racionalidade e da objetividade nas 
decisões, tornando-as impessoais, isentas de privilégios para grupos ou 

pessoas e com rotinas padronizadas (FERREIRA et al., 2006, apud 
GONÇALVES; KAUCKAJE E MOREIRA, 2015, p. 141). 

 

Portanto, Bresser-Pereira (2001), Paludo (2013), Chaves et al. (2015), 

e Gonçalves, Kauchakje e Moreira (2015) vão definir as principais características do 

modelo Burocrático de Gestão Pública: 

 No apego exagerado tanto às regras quanto aos regulamentos 

internos; 

 No excesso de papelório decorrente de um formalismo 

exagerado; 

 Na hierarquização de autoridade com ênfase na divisão de 

tarefas; 

 Na forte resistência às mudanças ou inovações; 

 Na visão mecanicista do contribuinte; 

 Na ênfase dada aos processos administrativos; 
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 Na ênfase dada ao cargo, desconsideração à pessoa do 

servidor; 

 Da falta de flexibilidade, portanto, rigidez absoluta; 

 Na desconsideração às demandas sociais; 

 Nas decisões distanciadas da realidade local. 

Embora o modelo Burocrático promovesse um avanço na Gestão 

Pública, por outro lado desenvolveram, na cultura organizacional da Administração 

Pública, fortes elementos baseados em controles rígidos do comportamento dos 

servidores, na centralização do poder, na divisão do trabalho, na hierarquia 

autoritária e na impessoalidade nas decisões, trazendo como consequência, a 

ineficiência, ou seja, a incapacidade de prestar serviços de qualidade à sociedade 

(PALUDO, 2013).  

Para Peregrino (2009), a Gestão Pública vai encontrar um Estado 

extremamente centralizado, burocrático e formalista, ou seja, com várias restrições 

constitucionais, tanto à descentralização, quanto aos mecanismos gerenciais. Nesse 

período a Administração Pública se encontrava pesada, atravancada e seus 

processos ineficientes, incapazes de atender às necessidades sociais decorrentes 

do processo de industrialização e urbanização implantado desde a Era Vargas.  

Por outro lado, o modelo implementou inovações administrativas, no 

propósito de torná-la mais profissional, como se observa no caráter profissional dado 

às carreiras através do concurso público, que anteriormente era feito somente por 

indicações, e principalmente, no propósito de atender às reais necessidades de 

desenvolvimento do país (PALUDO, 2013). 

O modelo Burocrático de Gestão, que se baseava na meritocracia, na 

capacidade técnica do servidor, como fator decisivo ao ingresso na administração 

pública, impulsionou também a necessidade de especializar os estudantes, filhos da 

elite econômica. 

Segundo Ferreira Jr. (2010), a reforma Francisco Campos, durante o 

Governo Provisório de Getúlio Vargas (1883-1954), correspondente ao período de 

1930 a 1934, previa somente facilitar o acesso dos estudantes do ensino secundário 

aos cursos superiores de Direito, Medicina e Engenharia, compreendendo que os 

estudantes das classes menos favorecidas mal terminavam o grupo escolar, 

agravando ainda mais o processo de exclusão social e em nada favorecia o 

desenvolvimento de uma educação técnica.  
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Portanto, tal como assinalado anteriormente, a Reforma Francisco Campos 

do ensino secundário elitizou ainda mais a educação brasileira de então. Ela 
continha três características que se complementavam: 1) possuía caráter 
enciclopédico; 2) era apenas propedêutico para o ensino superior; e 3) 

inacessível, pela sua natureza, aos jovens de extração social originária das 
classes subalternas (FERREIRA JR., 2010, p. 65). 

 

Mas, o modelo econômico desenvolvimentista iniciado por Getúlio 

Vargas, frente à grave crise da aristocracia cafeeira no final da década de 1920, foi 

começando a formar uma nova elite brasileira, a burguesia industrial, que embora 

não tivesse o mesmo prestígio da aristocracia rural, já abria novos caminhos para a 

modernização do país. Ademais, não demorou muito para que, em 1942, a recém-

chegada burguesia industrial passasse a reivindicar escolas de formação 

profissionalizante para os seus trabalhadores.  

Com o objetivo de atender a nova demanda que surgia, exigida pela 

nova sociedade-urbano-industrial, o governo então promoveu a criação de um 

ensino técnico de forma paralela.  

Foi através do Decreto-lei nº. 4.048, que em 1942 o governo criava o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e quatro anos depois, através 

do Decreto-lei nº. 8.621 surgia o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), conhecidos como o sistema “S” de ensino profissionalizante. Só que 

agora, estas instituições deveriam ser mantidas pelos sindicatos patronais, com o 

objetivo de qualificar os trabalhadores de acordo com as necessidades imediatas 

dos vários ramos econômicos industriais e de comércio da época (FERREIRA JR., 

2010). 

A educação nos anos cinquenta e sessenta representava para o 

cidadão, de acordo com Sobral (2000), uma possibilidade do indivíduo em ascender 

na hierarquia de prestígio que se caracterizava pela estrutura piramidal da 

sociedade, portanto viabilizou-se uma maior abertura do sistema de estratificação 

social. 

Entretanto, o ponto central da influência da gestão burocrática sobre a 

educação técnica viria na sequência, no período em que o Brasil se encontrava no 

poder dos militares.  

Por intermédio do anteprojeto da Lei nº. 5.692/1971, editado pelo 

ministro da educação, o coronel Jarbas Passarinho, no governo do general-
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presidente Emílio Garrastazu Médice, propunha-se uma relação de caráter 

profissionalizante em que a educação de primeiro e segundo graus assumiria: 

 

Ao fim da adolescência, todos devem exigir condições de qualificação que 

lhes permita ingressar na força de trabalho, pretendam ou não prosseguir 
estudos em nível superior e tenham, ou não, capacidade ou motivação para 
fazê-lo (FERREIRA JR., 2010, p. 98). 

 

A educação técnica agora se anexava à educação propedêutica, assim 

resolvia dois grandes problemas que o governo enfrentava. Inicialmente, reduziria 

drasticamente o índice de analfabetismo, em torno de 50% da população na época, 

através do aumento expressivo da oferta de vagas e, na sequência, trataria sobre o 

problema da desqualificação do operariado brasileiro, frente às demandas do 

acelerado projeto desenvolvimentista governamental (FERREIRA JR., 2010). 

Silva (2016) destaca que, com a intervenção militar em prol do 

desenvolvimento a todo custo, a educação passa por uma mudança qualitativa na 

organização do trabalho pedagógico, dando ênfase aos métodos e técnicas 

uniformes de ensino, tal como na valorização da utilização de manuais, livros 

didáticos, módulos de ensino e recursos audiovisuais. O tecnicismo privilegiava as 

questões ao invés do fazer educativo, partindo de uma dimensão notadamente 

técnica. 

A tecnoburocracia, em referência ao tecnicismo burocrático, apoiava-se 

em uma ordem econômica para explicar o investimento em educação, o de 

produtividade, taxa de retorno, custos da educação e a concepção de educação 

enquanto uma mercadoria. “Impondo um discurso unilateral de que o único papel a 

ser desempenhado pela educação era o de maximizar a produtividade do Produto 

Interno Bruto (PIB)” (FERREIRA JR., 2010, p. 100). 

Portanto, o regime militar subordinou à política educacional à mesma 

lógica econômica de modernização da sociedade brasileira. Assim, a tendência 

liberal tecnicista teve atuação direta no aperfeiçoamento do sistema capitalista ao se 

alinhar com o sistema produtivo, sendo que o seu único interesse estava em 

produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho (SILVA, 2016). 

Porém, na prática parece que não foi bem assim que funcionou, uma 

vez que esses ideais não foram suficientes para resolver os problemas da educação 

no Brasil, principalmente a educação técnica. 
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Entretanto, a política do regime militar, plasmada pela ideologia tecnicista, 

redundou também em fracassos, já que a educação pretendida como 
mecanismo de mudanças na formação de mão de obra e integrada ao 
sistema produtivo, na realidade, manteve altos índices de analfabetismo e 

profissionais marginalizados, desempregados (FERREIRA JR., 2010, p. 
100).   

 

A intenção dos militares estava em demonstrar a possibilidade de 

rendimentos que a educação oferecia, ou seja, o propósito era evidenciar os seus 

aspectos econômicos, característica de uma ideologia desenvolvimentista e que 

essa visão repercutiria na sociedade, em termos de crescimento econômico, e nos 

indivíduos, no que diz respeito à melhoria de renda, decorrente de uma maior 

qualificação para o mercado de trabalho (SOBRAL, 2000). 

 Portanto, a concepção tecnicista promovia a ideia de que a educação 

seria somente o pressuposto básico para o desenvolvimento econômico e, nessa 

perspectiva, o governo transferiu para o âmbito individual os problemas da inserção 

social, do emprego e do desempenho profissional, fazendo da educação um valor 

econômico (SILVA, 2016). 

Todavia, após a crise do petróleo dos anos 70 e com a saída dos 

militares do governo na década de 80, o Brasil começa a apresentar novos 

horizontes, um cenário baseado nas escolhas individuais, no direito ao voto, em uma 

nova constituição dando proteção aos cidadãos, o que apontava ser um novo 

recomeço da democracia.  

Com base nas reformas estruturais implementadas no marco do 

Consenso de Washington (1989), como forma de procurar restabelecer o 

crescimento do sistema capitalista e assim, superar a crise após a segunda metade 

dos anos noventa, os países começam a sinalizar que as promessas de superação 

deste cenário não se cumpririam em sua plenitude, necessitando da criação de um 

novo programa prescritivo, objetivando reformar o contexto institucional (ARAÚJO; 

CASTRO, 2011). 

É diante deste novo cenário que o terceiro modelo de gestão da 

Administração Pública, o Gerencial, também conhecido como a Nova Gestão 

Pública, surge em meados da década de 1990, que segundo Chaves et. al. (2015), 

desde os anos de 1967 já existia a tentativa de movimento rumo a uma reforma 

administrativa gerencial no Brasil, que estabelecia como princípios desta reforma, a 
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descentralização, o planejamento, a coordenação, a delegação de competências e o 

controle.   

De acordo com Bresser-Pereira (1997), o modelo de Gestão Gerencial 

se moldou por aspectos relevantes na sua cultura organizacional, pela definição 

clara dos objetivos para cada unidade, pela descentralização do poder, pela 

mudança de estruturas organizacionais rígidas e pela adoção de valores e de 

comportamentos modernos, os quais se identificavam com novos modelos 

democráticos de gestão já praticados por vários outros países. 

Na visão de Besser-Pereira (2001), o modelo Gerencial surge no final 

do século XX, como resposta tanto à expansão das funções econômicas e sociais 

do Estado, como do desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia 

mundial. 

 

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em 

razão do modelo de desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o 
Estado desviou-se de suas funções básicas para ampliar sua presença no 
setor produtivo, o que acarretou, além da gradual deterioração dos serviços 
públicos, a que recorre, em particular, a parcela menos favorecida da 

população, o agravamento da crise fiscal e, por consequência, da inflação 
(BRASIL, 1995, p. 06). 

 

Gomes (2006) afirma que a necessidade por mudanças na gestão 

pública era um ponto tanto social quanto político, frente a grave crise econômica dos 

anos 1970, onde a estagnação e a inflação se agravaram e as correntes liberais 

passaram a acusar o Estado de ser o grande vilão da depressão.   

No entanto, a Gestão Pública Gerencial vai se espelhar na 

administração de organizações privadas, priorizando a diminuição dos níveis 

hierárquicos, aumentando a confiança nos servidores, mesmo que ainda limitada, 

assim como na ampla descentralização do poder e no confronto com a burocracia, 

objetivando realizar serviços públicos mais ágeis, socialmente controláveis e 

efetivos, além de pressupostos de qualidade (CHAVES et al., 2015). 

Paludo (2013), Chaves et al. (2015) e Gonçalves, Kauchakje e Moreira 

(2015) definiram os principais traços culturais do modelo Gerencial de Gestão 

Pública implantado na década de 90, conforme segue abaixo: 

 A orientação da ação do Estado passa a ser para o cidadão-

usuário ou cidadão-cliente; 
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 No foco no controle dos resultados através de contratos de 

gestão; 

 No incentivo às atitudes criativas e inovadoras; 

 Na redução dos níveis hierárquicos; 

 Em maior agilidade e qualidade na prestação dos serviços 

públicos; 

 Em maior autonomia frente à burocracia estatal; 

 Na descentralização das secretarias realizadoras e unidades 

executoras; 

 No aumento da confiança no servidor público; 

 Na terceirização de atividades auxiliares ou atividades de apoio. 

A passagem do modelo patrimonialista para a administração 

burocrática não operou de forma radical, assim como não aconteceu quando houve 

a implementação do modelo gerencial. Esse processo foi de modo gradativo, que 

permitiu a subsistência do modelo ultrapassado com o desenvolvimento do mais 

moderno (CHAVES et al., 2015). 

O Quadro 3 faz uma análise comparativa das ações desejadas no 

modelo Burocrático e no Modelo Gerencial, apontando as principais diferenças entre 

ambos.   

 

Quadro 3 - Comparação entre o modelo burocrático e o modelo gerencial 
Administração Pública Burocrática Administração Pública Gerencial 

Ação desejada Indicador de qualidade Ação desejada Indicador de qualidade 

Estabilidade do 
Servidor 

Servidor e Estado 
protegidos 
contra o clientelismo. 

Flexibilização da 
estabilidade do 
servidor 

Dedicação do servidor, 
empenho e busca pela 
eficiência no trabalho. 

Centralização 
Mais controle. Menos 
ingerência. 

Descentralização 
Política 

Criação de políticas 
públicas 
que atendam a demandas 
regionalizadas. Governos 
acessíveis. 

Descentralização 
administrativa 

Autonomia de gestão e 
atingimento de metas. 
Envolvimento de 
agentes privados e 
organizações da 
sociedade civil. 

Descentralização 
Administrativa 

Autonomia de gestão e o 
atingimento de metas. 
Envolvimento de agentes 
privados e organizações 
da sociedade civil. 

Hierarquia 

Clara responsabilização 
e 
linhas de comando. 
Redução 

Redução de 
níveis 
hierárquicos  

Comunicação eficiente. 
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de conflitos 

Controle dos 
procedimentos 

Minimização de falhas 
procedimentais. 

Controle por 
resultados 

Qualidade dos serviços. 
Os 
fins acima dos meios. 

Foco nos 
processos 
administrativos 

Controle efetivo de 
abusos e 
antecipação do erro, 
com o 
objetivo de evitá-los. 

Foco no cidadão 
Satisfação dos usuários 
como clientes. Atenção às 
suas individualidades. 

Formalismo 
Estandardização dos 
serviços. Previsibilidade. 
Confiabilidade. 

Eficiência 
Distribuição racional de 
recursos. Fazer melhor e 
sem desperdício. 

Carreira 

Crescimento profissional 
e 
chances igualitárias, a 
depender do 
desempenho. 
Divisão racional de 
tarefas. 

Estabelecimento 
de metas 

Definição precisa dos 
objetivos a serem 
alcançados pelo 
administrador público. 

Profissionalismo 
e técnica 

Mérito profissional. Alto 
padrão de expertise dos 
servidores. Serviços de 
boa 
qualidade técnica. 

Treinamento e 
avaliação de 
desempenho 

Meritocracia, incentivos e 
punições. 

Impessoalidade 

Não apropriação 
pessoal do 
poder. Os cargos 
hierárquicos pertencem 
à 
administração, não a 
seus 
ocupantes. Tratamento 
equânime, 
imparcialidade. 

Confiança 
limitada 

Criatividade e inovação. 
Melhoria da autoestima 
dos 
servidores e do senso de 
responsabilidade. 

____  ____  Transparência  
Controle social. 
Accountability. 

____  ____  Competitividade  
Capacidade de resposta 
aprimorada. 

Fonte: CHAVES et al., 2015, p. 18. 

 

As ações do modelo Gerencial assumem um caráter mais atualizado 

em consonância com as modernas técnicas de gestão, como se verifica na ênfase 

dada à descentralização do poder ao dar mais autonomia ao servidor, promovendo o 

desenvolvimento profissional e o aumento da confiança, gerando maior liberdade e 

criatividade na resolução dos problemas, além de propor uma maior transparência 

na gestão aliada à preocupação em dar respostas mais rápidas às necessidades 

dos cidadãos. 

Por isso, o modelo Gerencial vai dar a base necessária para o quarto 

modelo de Gestão, o Democrático-Participativa, que, segundo Gonçalves, 
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Kauchakje e Moreira (2015) vai se caracterizar por uma ação local, intersetorializada 

que vai agir de forma a integrar as políticas e os programas articulados entre as 

diversas esferas e setores do poder governamental.  

Como um avanço da Gestão Gerencial, a Gestão Democrático-

Participativa teve como prioridade as necessidades das classes populares, num 

processo contrário às gestões tradicionais, que privilegiavam somente os grupos de 

poder estabelecidos no governo. 

 

A intersetorialidade é uma prática social que vem sendo construída com 

base na existência de profundas insatisfações, principalmente no que se 
refere à capacidade das organizações em dar resposta às demandas 
sociais e aos problemas complexos vivenciados pelos cidadãos 

(CKAGNAZAROFF; MOTA, 2003, p. 31). 

 

Este modelo, conforme Kauchakje (2007 apud GONÇALVES; 

KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015), prevê de fato o acesso da população aos serviços 

considerados essenciais que vão de encontro aos interesses populares, tidos como 

real garantia de direitos, e não um mero assistencialismo populista, ou seja, o 

retorno dos impostos pagos pelo cidadão em forma de serviços de qualidade, assim 

como no propósito de ampliar o processo de democratização, adotando 

instrumentos e mecanismos que promoveram a participação da sociedade. 

Estas mudanças são decorrentes de princípios norteadores, que tratam 

da necessidade de equalizar os interesses individuais e os coletivos, 

compreendendo que a relação entre o indivíduo e grupo seja inevitável (BORGES; 

TAMAYO, 2001). 

Torruella (2008) propõe uma gestão democrática participativa, pautada 

em uma administração deliberativa, cujo principal instrumento se faz através do 

diálogo com a sociedade, ao enfrentar situações complexas que exigem soluções 

negociadas e também criativas, para que sejam propostos e alcançados os objetivos 

concretos, e não apenas criar instrumentos ineficazes. 

Rezende (2009) reforça que a busca por modelos mais flexíveis de 

governança pública emerge como resposta aos processos de ampliação da 

democracia política nas sociedades contemporâneas. O aumento das demandas por 

sistemas democráticos e participação da sociedade na gestão pública exige dos 

sistemas tradicionais de autoridade e poder uma maior complexidade nas decisões, 
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priorizando uma maior abertura aos conflitos decorrentes da inclusão e da 

competição política, atentos a questões relativas à eficiência. 

 

Descentralização, controles sociais, flexibilidade e inclusão social passam a 

ser valores desejados pelas sociedades democráticas e conflitantes com 
modelos burocráticos tradicionais, que não colocam o desempenho e a 
produtividade gerencial como tema central (REZENDE, 2009, p. 348). 

 

Enfim, o modelo de Gestão em Redes, conforme Kauchakje (2007 

apud GONÇALVES; KAUCHAKJE; MOREIRA, 2015) surge numa tentativa de 

superar as políticas setorizadas e desarticuladas do contexto social, que atrapalham 

a garantia de direitos vistos em todo o seu conjunto e a mesma busca compreender 

as suas diversas formas de pertencimento, que geralmente estão relacionadas às 

interconexões comunitárias, de equipamentos, assim como os direitos sociais e a 

operacionalização de políticas públicas junto às necessidades da sociedade civil. 

Portanto, todas essas atualizações das formas de gestão pública, são 

resultados das exigências fundamentais em que passam as organizações para a 

estruturação de um modelo eficiente de gestão democrática.  

Assim o Quadro 4, elaborado com base em Paludo (2013), Chaves et. 

al. (2015) e Gonçalves, Kauchakje e Moreira (2015), demonstra resumidamente os 

principais traços dos modelos da Gestão Pública no Brasil, desde o período imperial. 

 

Quadro 4 - Elementos culturais predominantes na Administração Pública 
Etapas de Mudança Modelo de 

Administração 
Cultura Organizacional do 

Serviço Público 

1808 - Brasil Império 
Pobres; 
Escravidão; 
Aristocracia; 
Nobreza; 

PATRIMONIALISTA Soberano, endeusamento – Status 
de Nobreza; 
Poder Público – ênfase na 
arbitrariedade; 
Hereditariedade; 
Descompromisso com a sociedade; 
Coronelismo; 

1930 – O Estado Novo 

Industriais; 
Comerciantes; 
Trabalhadores; 

BUROCRÁTICA  O Estado centralizador; 
Apego à regras e normas; 
Hierarquia como poder; 
Excesso de papel e controle – 
engessamento; 
Técnica como mérito – concurso 
público; 
Clientelismo; 
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1960 – Milagre Econômico 

Estatais; 
Grandes corporações; 
Sociedade moderna; 

GERENCIAL  O Estado empreendedor; 
O cidadão como contribuinte, 
cliente; 
Eficiência e Eficácia; 
Criação de políticas públicas; 
Corporativismo; 

1990 – Redemocratização 
Política 

Cidadão 
Transnacionais 
Responsabilidade Social 

DEMOCRÁTICA-
PARTICIPATIVA 

Governança corporativa; 
Atuação na regulação, fiscalização 
e controle; 
Indicadores de qualidade; 
Orçamento participativo 
Ênfase na cidadania; Accountability  
Aumento da Corrupção 

2005 – Interconectividade 
Redes de equipamentos 
Redes de cooperação 
Redes de políticas pública 

GESTÃO EM REDES Horizontalidade  
Negociação,  
Articulação de atores sociais,  
Participação da sociedade civil,  
Aproveitamento de recursos,  
Intersetorialidade,  
Negociação e diversidade 

Fonte: Elaborado com base em PALUDO (2013), CHAVES et. al. (2015) e GONÇALVES, 

KAUCHAKJE e MOREIRA (2015). 

 

Como se pode observar, as reformas gerenciais partiram do 

pressuposto de fazer a burocracia pública funcionar melhor e a um menor custo, 

com base em uma nova Administração Pública construída a partir de um modelo que 

atue com flexibilidade gerencial, descentralização de poder, autonomia e novas 

formas de gerenciamento, questões indispensáveis à elevação da performance 

governamental (REZENDE, 2009). 

Portanto, aquele modelo de adestramento profissional burocrático, 

baseado em tarefas repetitivas ou etapas segmentadas do processo produtivo, 

estava com seus dias contados.  

O modelo de gestão pública gerencial, de acordo com Araújo e Castro 

(2011), sofreu variações em diversos países em que foi aplicado, principalmente nos 

países latinos, onde o processo de reforma implantado em consonância com o 

direcionamento para o setor público teve o objetivo de construir acordos regionais e 

construir um projeto homogêneo de educação para todo o continente.  

Diante de um novo cenário democrático, global e cada vez mais 

tecnológico, surgia também a necessidade de novos perfis de qualificação de mão 

de obra, uma vez que a inteligência e conhecimento apresentaram-se como as 

variáveis-chave para a modernização e produtividade do processo de trabalho, além 
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da capacidade de solucionar problemas, liderar, tomar decisões e adaptar-se a 

novas situações (SOBRAL, 2000): 

 

Ou seja, estão emergindo transformações no modo de produção do 

conhecimento, que se vinculam à mundialização da economia, à ascensão 
da economia dos saberes ou da informação e à introdução das mudanças 
tecnológicas no processo de produção (SOBRAL, 2000, p. 10). 

 

Assim, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n. 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, referencia-se no Capítulo III, p. 20, da Educação Profissional, os seguintes 

artigos:  

 

Art. 39: A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.  

Parágrafo Único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, 
médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 
contará com a possibilidade de acesso à educação profissional.  

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 
instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.  
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 

trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de estudos.  
Parágrafo Único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível 

médio, quando registrados terão validade nacional.  
Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a 

matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível 
de escolaridade.(BRASIL, 1996). 

 

A educação profissional, como consta na LDB 9394/96, não teve o 

papel de substituir a educação básica e nem mesmo de concorrer com ela, visto que 

a melhoria da qualidade da educação profissional pressupunha uma educação 

básica de qualidade, o que constituía condição indispensável para alcançar os 

objetivos em um mundo pautado pela competição, inovação tecnológica e 

crescentes exigências por qualidade, produtividade e conhecimento (VIAMONTE, 

2011). 

Para Cordão (2018), este novo olhar sobre a Educação Profissional 

coloca-a como uma importante estratégia para que um maior número de cidadãos 

tenha efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade 

contemporânea, superando o antigo enfoque da formação profissional centrado 
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somente na preparação para a execução de um determinado conjunto de tarefas, na 

maior parte das vezes, de forma automática, rotineira e burocrática.  

A educação profissional constituiu-se de avanços significativos na 

Gestão Gerencial, sendo que o tema apareceu integrado à legislação educacional, 

possibilitando o acesso de alunos matriculados ou egressos de vários níveis de 

ensino, assim como os trabalhadores de forma geral, conquistar a certificação 

profissional de conhecimento adquirido no mundo do trabalho para prosseguimento 

ou conclusão dos estudos (SOBRAL, 2000). 

 

Ou seja, a educação é importante para o país enquanto condição de 
competitividade, no sentido de permitir a entrada no novo paradigma 
produtivo que é baseado, sobretudo, na dominação do conhecimento. 

Porém, a educação também é considerada relevante no que se refere ao 
seu papel de diminuição das desigualdades sociais, ou seja, como 
promotora de cidadania social. Dessa forma, o desenvolvimento é obtido 

através de uma maior competitividade dos indivíduos, das empresas e do 
país no mercado internacional, bem como através de uma maior 
participação social dos cidadãos (SOBRAL, 2000, p. 06). 

 

A nova educação profissional, conforme destacado por Cordão (2018) 

exige um domínio que vai além do operacional e de um determinado fazer. Exige a 

compreensão global de todo o processo produtivo, a apreensão do saber 

tecnológico através da prática profissional e a valorização da cultura do trabalho, 

além da mobilização dos valores necessários à tomada de decisões, o que supera o 

somente apender a fazer.  

Assim, o conceito de competência profissional, amplia a 

responsabilidade das instituições de ensino na organização dos currículos, 

considerando que esse modelo exige a inclusão de novos conteúdos, de novas 

formas de organização do trabalho, incorporando conhecimentos práticos através de 

metodologias que promovam o desenvolvimento de capacidades ao resolver 

problemas novos, comunicando ideias, tomando decisões, tendo iniciativa, 

criatividade, além de uma crescente autonomia intelectual, dentro de um contexto de 

respeito às regras de convivência democrática e em constante monitoramento do 

próprio desenvolvimento pessoal e profissional (CORDÃO, 2018). 

 

É essencial enfatizar que um exercício profissional competente implica um 
efetivo preparo para enfrentar situações esperadas e inesperadas, 

previsíveis e imprevisíveis, rotineiras e inusitadas, em condições de 
responder aos novos desafios profissionais, propostos diariamente ao 
cidadão trabalhador, de forma inovadora, imaginativa, empreendedora, 
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eficiente no processo e eficaz nos resultados, que demonstre senso de 

responsabilidade, espírito crítico, autoestima compatível, autoconfiança, 
sociabilidade, firmeza e segurança nas decisões e ações, capacidade de 
autogerenciamento com crescente grau de autonomia intelectual e 

disposição empreendedora, honestidade e integridade ética (CORDÃO, 
2018, p. 11). 

 

Conforme Araújo e Castro (2011), essa nova forma de gerenciamento 

alterou profundamente a forma burocrático-piramidal de administração. As 

estratégias para a nova gestão pública se deram através do empoderamento, da 

responsabilização e da descentralização, procurando flexibilizar a gestão por meio 

da redução dos níveis hierárquicos e do aumento da autonomia de decisão dos 

gestores. Até mesmo na educação, os próprios agentes do processo de trabalho 

passaram a ser responsáveis diretamente por suas decisões, pelo seu sucesso ou 

pelo seu fracasso, e não somente os supervisores, como acontecia no modelo de 

produção taylorista/fordista. 

Portanto, o modelo de Gestão Gerencial ainda que esteja embasado 

nos conceitos de eficiência e produtividade da empresa moderna, abriu novos 

caminhos na administração pública, com foco na educação técnica, que mediante os 

aspectos democráticos-participativo tiveram como objetivo impactar a cultura 

organizacional das instituições públicas, no sentido de proporcionar aos 

colaboradores uma maior autonomia, flexibilidade, agilidade e inovação frente à 

realidade que demandam os problemas sociais de seu entorno. 

Por isso, a Gestão Pública moderna passa a ser um modelo de 

organização baseada no trabalho cooperativo e participativo do servidor, 

desenvolvendo um nível de confiança e liberdade que permite aos mesmos 

empreender em ações coletivas em prol do bem comum. 
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3 COMPORTAMENTO NA PROMOÇÃO DE CIDADANIA 
ORGANIZACIONAL 

 

 

Nesta Seção busca-se compreender como o comportamento dos 

colaboradores, baseado em atitudes espontâneas de colaboração entre si, 

caracterizado pelo Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO), pode 

influenciar nos resultados estratégicos das organizações, assim como na promoção 

do desenvolvimento humano, para contribuição ao desenvolvimento regional, 

conceito a ser explorado na Seção 4.  

Entende-se que, desenvolvimento se faz com pessoas e para pessoas, 

Sen (2010) define que o desenvolvimento exige o crescimento das habilidades, 

conhecimentos e competências das pessoas, o que tem sido conceituado como 

“capital humano” e que, quanto maior for o capital humano, melhores serão as 

condições de ocorrer o desenvolvimento, investir em capital humano significa 

investir, sobretudo em educação.  

Com capital humano bem qualificado, com liberdade de escolha e 

desenvolvendo suas capacidades, podem-se vislumbrar outras variáveis 

necessárias e discutidas para o alcance de desenvolvimento humano e êxito das 

organizações.   

Nessa linha de pensamento, o êxito organizacional é um fator que 

depende intrinsicamente do alinhamento entre os processos organizacionais e o 

comprometimento dos colaboradores, visto que vários autores se debruçaram ao 

tentar compreender quais seriam esses fatores motivacionais, capazes de influenciar 

no comportamento dos mesmos na busca da eficiência organizacional e na 

satisfação pessoal como agentes ativos. 

Desta forma, comportamento organizacional (CO) envolve questões 

como: cooperação, comprometimento dos colaboradores e consequentemente, 

aumento da produtividade. Como Vieira e Gomes (2013) descrevem, as mudanças 

que ocorrem no ambiente organizacional devem partir, inicialmente, do pressuposto 

de que as organizações precisam se adequar às novas exigências do mercado, e 

para tanto, elas devem buscar o alinhamento de seus processos e estruturas aos 

novos modelos organizacionais, baseados na coletividade, nos resultados e 

principalmente, no comprometimento.  
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Para uma melhor compreensão do conceito de Comportamento de 

Cidadania Organizacional, resgata-se Barnard (1938, apud ANDRADE; 

ESTIVALETE; COSTA, 2018), um dos pioneiros sobre o estudo do comportamento 

organizacional. Em suas pesquisas, o autor formulou uma teoria que definiu as 

organizações como sistemas de cooperação, operados pelos recursos humanos e 

não apenas como um produto da engenharia mecânica, como difundido pela Escola 

de Administração Científica.  

Em sua época, Barnard (1938) inova ao explicar as organizações como 

sistemas de atividades, em que duas ou mais pessoas integram esforços de forma 

consciente e coordenada, e que suas ações se baseiem na capacidade de 

comungar um propósito, na boa vontade em relação aos processos organizacionais 

e na capacidade de comunicar-se. Essas ações apontavam os pilares da teoria 

sobre Comportamento de Cidadania Organizacional (ANDRADE; ESTIVALETE; 

COSTA, 2018). 

Baseados nesse mesmo conceito, Katz e Kahn (1974 apud PORTO; 

TAMAYO, 2003) identificaram três tipos essenciais de comportamentos 

fundamentais para o funcionamento organizacional. O primeiro trata do ingresso e 

permanência no sistema, o segundo sobre comportamento fidedigno do colaborador 

e o terceiro se refere ao comportamento inovador e espontâneo.  

Conforme os autores, Katz e Kahn (1974), os comportamentos 

inovadores e espontâneos se destacam por se constituírem como um desempenho 

acima dos requisitos formalizados, ou seja, acima das funções organizacionais: 

•  As atividades entre os membros da organização agem de forma 

cooperativa e inter-relacionada; 

 •  As ações buscam proteger o sistema ou subsistema, ou seja, 

atitudes que visam salvar a vida da organização. 

•  Os apontamentos de sugestões criativas à administração para 

melhoria do desempenho organizacional; 

•  O auto treinamento, ou aperfeiçoamento constante, com o 

propósito de assumir maiores responsabilidades; 

•  A criação de um clima favorável para a organização, assim 

como sua aplicação também no ambiente externo (PORTO; TAMAYO, 2003). 

Porém, uma das primeiras operacionalizações do construto foi 

apresentada por Bateman e Organ (1983 apud ESTIVALETE et. al., 2013), 
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considerados como os pioneiros dos estudos empíricos sobre a dimensionalidade 

dos Comportamentos de Cidadania Organizacional. Os autores construíram 30 itens, 

distribuídos em oito dimensões baseadas em cooperação; altruísmo; obediência; 

pontualidade; higiene do local de trabalho; preservação do patrimônio da 

organização; internalização das normas e; confiança. 

Smith (1983 apud REGO, 2002) e seus colaboradores, num estudo 

dirigido com supervisores de duas empresas, desenvolveram um instrumento mais 

apurado, composto por uma lista que incluía dezesseis itens. Desta lista emergiram 

dois fatores ou dimensões relevantes para os estudos de comportamento de 

cidadania organizacional. A primeira dimensão se constitui pelo altruísmo, 

relacionado ao respeito e comportamento direto e intencional dirigido a certas 

pessoas específicas, numa situação de cara a cara, como prestar ajuda as pessoas 

que estiverem ausentes, voluntariar-se em ações não requeridas, orientação aos 

recém-chegados de forma solícita, sugerir sugestões aos superiores, etc. 

Já o segundo fator/dimensão refere-se à obediência geral, respeitando 

as regras definidas pela organização ao procurar ser pontual, não fazendo intervalos 

desnecessários, assim como não gastando muito tempo em telefonemas de ordem 

pessoal. Como se pode observar, as duas dimensões vão além das regras 

formalmente oficializadas nos regulamentos e manuais, embora se apresentem 

como fatores determinantes para o desempenho organizacional. 

A esses tipos de comportamentos, Brief e Motowidlo (1986 apud 

REGO, 2002) desenvolveram um estudo sobre o tema utilizando o conceito de 

comportamento pró-social organizacional, descrevendo que o mesmo relaciona-se a 

qualquer comportamento que, primeiramente seja emitido por qualquer elemento da 

organização, explicitamente dirigido a outro elemento, grupo ou organização, com 

quem interage no exercício das funções, mas que seja desempenhado com a 

intenção clara de promover o bem-estar do indivíduo, do grupo ou da organização a 

que se dirige. Existem algumas características deste tipo de comportamento em 

ações, como no apoio a colegas em assuntos relacionados ao trabalho ou de 

natureza de ordem pessoal, tanto na prestação de serviços ou produtos de acordo 

com os objetivos, como no cumprimento dos valores, das políticas e dos 

regulamentos organizacionais.  

Em uma abordagem política do conceito desses comportamentos 

voluntários, Graham (1986 apud REGO, 2002) recorre ao termo cidadania como 
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herança cultural e filosófica, propondo um conceito alternativo ao considerar esse 

tipo de comportamento equivalente organizacional da responsabilidade cívica, ao 

defini-lo como um conceito amplo, incluindo todos os comportamentos positivos e 

relevantes expressos pelos elementos das organizações.  

Assim, Graham (1986) sugeriu que esses comportamentos voluntários 

deveriam integrar os comportamentos do tipo virtude cívicos, baseado na cidadania 

cívica, que inclui todos os comportamentos positivos dos cidadãos relevantes para a 

comunidade (REGO, 2002). 

Organ (1988 apud SIQUEIRA, 2003), como um dos grandes estudiosos 

no assunto, definiu a cidadania organizacional como um comportamento individual, 

não oficialmente reconhecido pelo sistema formal de recompensas, mas que 

contribui para a eficiência da organização. Esses comportamentos positivos também 

podem ser considerados como uma forma de combinação de condutas interpessoais 

e voluntárias, que estruturam o ambiente social e psicológico nos quais os 

colaboradores realizam as suas tarefas. 

Considerando todas as contribuições para esse campo de estudo, 

compartilha-se do entendimento de que a definição mais amplamente aceitável para 

o conceito de Comportamento de Cidadania Organizacional - CCO pertence a Organ 

(1988), ao compreender que esses atos estão associados a um conjunto de 

contribuições informais e que os participantes de uma organização podem 

manifestar ou inibir suas intenções, sem ter que responder a qualquer tipo de 

sanção ou objetivo formal (SIQUEIRA, 2003). 

Para tanto, Organ (1988) sugeriu que outras categorias deveriam ser 

relacionadas ao CCO, como: comportamentos do tipo cortesia, como o ato de 

conversar com as pessoas antes de praticar ações que possam afetar o trabalho e 

como o comportamento desportivo, relacionado a não despender tempo com 

queixas acerca de assuntos triviais. 

Desta forma, ficaram inicialmente definidos os comportamentos básicos 

frequentemente encontrados na literatura sobre o tema, conforme apontados no 

Quadro 5, sobre as dimensões do comportamento em cidadania organizacional. 
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Quadro 5 – Dimensões de cidadania organizacional 
Dimensões Caracterização 

Desportivismo Comportamento em que o indivíduo evita queixar-se 
demasiadamente frente aos problemas ou dificuldades. 

Conscienciosidade Comportamento onde indivíduo executa suas tarefas além 
do esperado pela organização, ou seja, que ultrapassa o 
normalmente esperado pela função (a pessoa cumpre as 
regras e regulamentos, mesmo que ninguém veja, é 
assíduo e pontual) 

Virtudes cívicas Comportamentos de envolvimento e participação  na vida 
política da organização, pois o indivíduo está a par dos 
acontecimentos organizacionais, participando 
assiduamente das reuniões. 

Altruísmo Comportamentos no qual o indivíduo ajuda uma  pessoa 
específica que possui um problema ou tarefa 
organizacionalmente relevante, mesmo se a pessoa estiver 
ausente. 

Cortesia Comportamentos que buscam prevenir a ocorrência de 
problemas. Além da cautela com comportamentos que 
podem afetar postos de trabalho de outras pessoas. 

Fonte: Elaborado com base em REGO, 2002. 

 

Elaborado com base em Rego (2002), que teve seu estudo a partir de 

Organ (1988a; 1990b), Moorman (1993), Podsakoff, MacKenzie e Fetter (1993), 

Mackenzie et. al., (1991; 1993), Podsakoff e MacKenzie (1994; 1997); Podsakoff et. 

al., (1997), essas dimensões englobam as principais ações espontâneas, que 

contribuem para o êxito organizacional encontradas em pesquisas sobre o tema de 

CCO.  

Grahan (1991 apud REGO, 2002, p. 11) define esses comportamentos 

em três categorias, “Obediência organizacional, Lealdade organizacional e 

Participação organizacional”. A obediência organizacional refere-se ao respeito 

pelas regras, instruções e regulamentos definidos na política da organização, ações 

que vão definindo um comportamento de pontualidade aos horários e cumprimento 

das normas. A lealdade organizacional refere-se a defender a organização de 

ameaças externas, contribuindo para a boa reputação da organização num clima de 

cooperação mútua. Por fim, a participação organizacional vai de encontro aos 

interesses do colaborador pelos assuntos da organização, pela disposição de estar 

bem informado e pelo seu envolvimento pelos assuntos organizacionais. 

Por tratar-se de um conceito abrangente, que inclui o comportamento 

de desempenho de papel tradicional, Grahan (1991 apud REGO, 2002) afirma que o 

comportamento extra-papel é funcionalmente relevante, assim como proposto pela 

noção tradicional de CCO e o comportamento político. 
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O Quadro 6 ilustra sobre os vários tipos de comportamento extra-papel, 

ou seja, comportamentos que vão além dos apontados nos manuais ou 

regulamentos definidos pelas organizações. 

 

Quadro 6 - Definições dos vários comportamentos extra-papel. 
Designação Definição Literatura exemplificativa 

Comportamentos de 
cidadania 
organizacional 

Comportamentos definidos como 
discricionários ou espontâneos, 
que não são direta ou 
explicitamente reconhecidos pelo 
sistema de recompensa formal.  
Geralmente não são exigidos 
formalmente pelo papel ou 
descrição do cargo, e que, 
agregadamente, contribuem para o 
funcionamento eficaz da 
organização. 

Smith et al. (1983); Orgam 
(1988a), (1990a) e (1997); 
Van Dyne et al. (1995); 
Organ e Ryan (1995); 
Podsakoff et. al. (1997), 
Netemeyer et. al. (1997) 

Comportamentos 
pró-sociais 

Comportamentos que são levados 
a cabo por um membro de uma 
organização, dirigidos a um 
indivíduo, grupo ou organização 
com o qual interage enquanto 
desempenha o seu papel 
organizacional, com a intenção de 
promover o bem-estar desse 
indivíduo, grupo ou organização. 

Brief e Motowidlo (1986); 
Puffer (1987), George e 
Betteanhausen (1990), 
George (1990); McNeely e 
Meglino (1994) 

Whisteblowing O ato de promover denúncia de 
práticas ilegais, imorais ou 
ilegítimas pelos colaboradores 
junto a seus empregadores, com o 
propósito de prevenirem, evitarem 
ou até mesmo penalizarem tais 
ocorrências. 

Near e Miceli (1985), 
(1987), (1995); Martin 
(1992); Smith e Oseth 
(1993), Miceli e Near (1994) 

Dissensão baseada 
em princípios 

A liberdade de protestar ou um 
esforço para mudar o status quo 
organizacional devido à objeção de 
uma consciência relacionada com 
a política da organização. 

Grahan (1986) 

Espontaneidade 
organizacional 

Comportamentos extra-papel, 
executados de forma voluntária e 
que contribuem para a eficácia 
organizacional. 

George e Brief (1992); 
George e Jones (1997b) 

Fonte: REGO, 2002, p. 06. 

 

Já Podsakoff (2000 apud REGO, 2002) e seus colaboradores 

sintetizaram ao afirmar que o Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO) 

pode ser analisado à luz de sete grandes dimensões, baseados em comportamentos 

de ajuda, desportivismo, lealdade organizacional, obediência organizacional, 

iniciativa individual, virtude cívica e autodesenvolvimento, abaixo descritos: 



62 

 

1) O comportamento de ajuda: tipo de comportamento que aparece 

em quase todos os estudos sobre cidadania organizacional, integrando conceitos de 

altruísmo, cortesia, pacifismo e de encorajamento; 

2) O desportivismo: refere-se ao ato de tolerar sem reclamações os 

inevitáveis inconvenientes e imposições do trabalho, muitas vezes referentes às 

mudanças; 

3) A lealdade organizacional: refere-se aos comportamentos de 

benevolência para com a organização, ao proteger os seus recursos no apoio e 

defesa dos objetivos organizacionais;  

4) A obediência organizacional: este conceito aparece 

constantemente nos estudos de CCO, referindo-se a internalização e aceitação das 

regras organizacionais, regulamentos e procedimentos, mesmo quando ninguém 

está vendo; 

5) A iniciativa individual: que inclui os atos voluntários de 

criatividade e inovação, tendo em vista melhorar a execução das próprias tarefas e o 

desempenho organizacional, a persistência e o entusiasmo no exercício do próprio 

cargo, o voluntariado para aceitar responsabilidade extra e o encorajar dos outros 

para atuar de modo idêntico; 

6) A vontade cívica: representando um interesse na organização 

como um todo, integrando a sua participação ativa nas decisões da organização, 

através de reuniões e debates sobre as políticas organizacionais, expressando sua 

opinião acerca das estratégias a seguir pela organização, além do ato de denunciar 

atividades consideradas suspeitas; 

7) O autodesenvolvimento: refere-se a comportamentos voluntários 

que os colaboradores têm ao procurar frequentemente meios de melhorar os seus 

próprios conhecimentos, competências e aptidões, através de cursos de formação, 

de atualização constante e da aprendizagem de matérias que possam contribuir 

para a melhoria do desempenho individual. 

O estudo e incorporação de novos comportamentos, atribuído a vários 

pesquisadores sobre o assunto, vão moldando, dando base para uma definição cada 

vez mais ampla do conceito de comportamento de cidadania dentro das 

organizações. 

O Quadro 7 apresenta as dimensões de cidadania organizacional 

encontradas nos diversos estudos sobre o tema, sintetizados por Rego (2002). 
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Quadro 7 - Macrodimensões de cidadania encontrados na literatura 
Dimensões O indivíduo 

Comportamento de ajuda  Contribui com os colegas que têm tarefas difíceis, com os 
que estão ausentes, ou que estão com o trabalho atrasado; 

 Tem atitudes de cortesia, não abusando dos direitos dos 
outros; 

 Tem ação de pacificador, utiliza-se como força estabilizadora, 
quando ocorrem conflitos; 

 Tem papel encorajador com os outros no seu 
desenvolvimento pessoal, até mesmo em situações que 
estão desanimados. 

Desportivismo  É tolerante frente os inevitáveis inconvenientes e imposições 
do trabalho; 

 Procura ter atitude positiva quando as coisas não saem bem; 

 Não se ofende quando os outros não seguem as suas 
sugestões. 

Lealdade organizacional  Promove constantemente a imagem da organização junto a 
entidades externas; 

 Tem ação de proteger e defender a organização perante 
ameaças externas; 

 Mantém sempre a postura de empenho, mesmo sob as 
condições adversas. 

Obediência organizacional 
(conscienciosidade) 

 Internaliza e aceita regras organizacionais, regulamentos e 
procedimentos, mesmo quando ninguém está observando ou 
vigiando. 

Iniciativa individual  Tem a prática de adotar atos voluntários de criatividade e 
inovação, no propósito de melhorar a execução das próprias 
tarefas e do desempenho organizacional; 

 Tem persistência e entusiasmo no exercício do próprio cargo; 

 Voluntaria-se diante de responsabilidades extra e encoraja os 
demais a atuar de forma idêntica. 

Virtude cívica  Participa ativamente no das decisões organizacionais ao 
participar de reuniões e debates sobre as políticas 
organizacionais 

 Expressa opiniões sobre as estratégias a seguir pela 
organização; 

 Atenta-se ao ambiente, tendo em vista detectar ameaças e 
oportunidades sobre a organização; 

 Preocupa-se constantemente com os interesses da empresa, 
mesmo a custos pessoais, denunciando atividades suspeitas. 

Autodesenvolvimento  Procura espontaneamente melhorar os seus conhecimentos, 
competências e aptidões; 

 Frequenta cursos de formação, atualizando-se 
constantemente sobre a área de conhecimentos ou negócios; 

 Procura aprender conteúdos que possam contribuir para a 
melhoria do seu próprio desempenho. 

Fonte: Elaborado com base em REGO, 2002. 

 

Elaborado com base em Rego (2002), o Quadro 7 aponta, na visão do 

autor, as macrodimensões que sustentam a teoria sobre comportamento de 

cidadania organizacional, ao descrever os principais comportamentos que 
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estabelecem como ações discricionárias, ou seja, ações espontâneas dos 

colaboradores e suas predisposições ao fazer o melhor pela organização.  

Segundo Rego (2002), a sugestão de diversos pesquisadores sobre o 

assunto é que o Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO) pode contribuir 

para a eficácia organizacional, conforme estudos empíricos já realizados e aponta as 

principais contribuições de CCO nas atividades cotidianas da empresa, as quais vão 

desde questões simples, como o apoio a um colega de trabalho na execução do 

serviço, a questões mais complexas, como o fato de poder participar nas decisões 

organizacionais mediante sugestões. 

 

Quadro 8 – Influência do CCO na eficácia dos grupos/organizações. 
Contribuições da CCO Exemplos práticos 

Aumentar a produtividade dos 
colegas de trabalho 

 Os trabalhadores mais experientes ajudam os menos 
experientes, durante sua formação e desenvolvimento 
profissional; 

 Os colaboradores mais antigos ajudam os recém-
chegados ao se adaptarem com as normas, hábitos e 
práticas organizacionais. 

Incrementar a produtividade 
dos gestores 

 Os gestores recebem dos colaboradores sugestões que 
lhes permitem melhorar a eficácia organizacional; 

 Os trabalhadores com maior consciência requerem 
menos supervisão; além de permitir que lhes deleguem 
maiores responsabilidades; 

 Se os colaboradores forem desportivistas, os gestores 
não perdem tempo atendendo a queixas triviais. 

Diminuir custos e libertar 
recursos para atividades mais 
produtivas 

 As pessoas faltam menos do trabalho, perdem menos 
tempo com  telefonemas pessoais, ou evitam pausas 
desnecessárias, diminuindo a rotação de funcionários; 

 Os colaboradores mais experientes e com mais 
conhecimentos ajudam os iniciantes, reduzindo custos 
com formação. 

Reduzir a necessidade de 
imputar recursos a atividades 
de pura manutenção 

 Atos de ajuda, cortesia e pacifismo incrementam o 
espírito de grupo e sua coesão; 

 A cortesia e o pacifismo reduzem os conflitos 
interpessoais, diminuindo a necessidade de recursos 
para a gestão de conflitos. 

Facilitar a coordenação entre 
os membros das equipes e 
entre os vários grupos de 
trabalho. 

 A participação quando voluntária em reuniões e o 
interesse pelos assuntos da organização, facilitando a 
coordenação do trabalho das pessoas e dos grupos; 

 A cortesia reduz a probabilidade de ocorrência de 
problemas de ordem interpessoal ou de grupos, 
facilitando a colaboração mútua; 

 Todas as dimensões de CCO facilitam a comunicação, a 
cooperação e a coordenação entre indivíduos e unidades 
organizacionais. 

Contribuir para reter e atrair 
as pessoas mais competentes 

 Os comportamentos de cidadania promovem o moral das 
pessoas e grupos, facilitando a coesão grupal, o espírito 
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de equipe, assim como sentimentos de lealdade.  

 Esse aspecto facilita tanto a retenção de quem já está no 
quadro de funcionários quanto a atração de pessoas 
externas. 

Facilitar a estabilidade do 
desempenho organizacional 

 Cooperação entre os colaboradores ao suprir tarefas de 
funcionários ausentes, visando manter o desempenho do 
setor. 

Facilitar a adaptação da 
organização às mudanças 
ambientais 

 As pessoas que estão em contato com o ambiente 
exterior, dispõem a canalizar informações sobre as 
ocorrências, ajudando a organização a adaptar-se às 
mudanças; 

 As pessoas desportivistas oferecem menor resistência às 
mudanças, encaram-nas com maior naturalidade e 
empenham-se na sua implementação; 

 Melhor adaptação às transformações do ambiente 
externo, através dos comportamentos extras formais dos 
cargos. 

Contribuir para a promoção 
do conhecimento coletivo da 
organização 

 Oposto aos fatores tradicionais de produção, o 
conhecimento é um recurso que se baseia na mente 
humana e decorrente de um processo de transmissão 
coletiva entre os agentes organizacionais. 

Contribuir para a melhoria da 
qualidade das decisões 

 O empenho cívico das pessoas, a interajuda, o 
compartilhamento de informações, a presença voluntária 
em reuniões, permitem que a tomada de decisões se 
baseie em informação mais consistente. 

Contribuir para a satisfação, 
fidelidade e aumento da 
clientela 

 Auxiliar os clientes e responder às suas solicitações, 
ultrapassando as expectativas, aumenta a probabilidade 
de que eles se manterão fidelizados; 

 Os clientes satisfeitos com a organização farão 
referências positivas a outros potenciais clientes, 
aumentando a base de clientes. 

Fonte: Elaborado com base em REGO, 2002. 
 

 

O processo de criação e o compartilhamento de conhecimentos se 

constituem em atividades intangíveis que não podem ser supervisionadas nem 

forçadas, ocorrendo quando os indivíduos cooperam de forma voluntária, 

espontaneamente. Sem essa cooperação, as empresas atuais não poderão construir 

a sua sabedoria coletiva, uma variável imprescindível para a competitividade na 

economia do conhecimento (REGO, 2002). 

Além de permitir a contribuição espontânea do colaborador no 

ambiente organizacional, Rego (2002) aponta uma visão ampla da contribuição do 

CCO para a organização, e que esses comportamentos têm o poder de influenciar 

as ações tanto internamente, quanto no ambiente externo, uma vez que os mesmos 

promovem um sentimento de identidade baseado em valores cívicos, permitindo aos 

colaboradores levá-los consigo por onde forem.   
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Cavazotte, Araújo e Abreu (2017), ao promoverem um estudo sobre o 

comportamento de cidadania organizacional em uma instituição pública, afirmaram 

que este tipo de comportamento influencia diretamente no altruísmo entre os 

funcionários, proporcionando um ambiente coeso e de participação na busca pelos 

objetivos organizacionais.  

Por isso, as instituições públicas passaram a desempenhar um papel 

fundamental no desenvolvimento social e econômico em que se encontram, ao 

estimularem práticas de cidadania dentro do seu contexto organizacional, 

reafirmando a importância da democracia-participativa como ideal de modelo de 

gestão para uma sociedade que busca o seu desenvolvimento pleno.   

Portanto, a cultura organizacional das instituições, quando pautada em 

valores compartilhados, promove uma identidade que afeta as atitudes dos 

colaboradores, gerando comportamentos espontâneos.  

O comportamento de cidadania organizacional, quando gerado através 

desse processo de criação de identidade, pode promover resultados positivos que 

afetam tanto a cultura organizacional quanto a sociedade ao seu entorno.  

Ao promover ações deliberativas que vão além de suas 

responsabilidades formais, o colaborador tem a possibilidade de compreender a 

relativa importância de sua participação cívica, além das fronteiras organizacionais, 

isto é, dentro do próprio meio em que vive, reconhecendo-se agora como parte 

importante do processo de busca por soluções das demandas sociais, 

desenvolvendo sua autonomia. 

Logo, compreende-se que esses comportamentos espontâneos são 

fatores intrínsecos ao desenvolvimento e, o crescimento das habilidades, 

conhecimentos e competências das pessoas, o que inicialmente foi conceituado 

como “capital humano”. Conforme visto, quanto maior for o capital humano, melhor 

serão as condições de ocorrer o desenvolvimento, assim, investir em capital humano 

significa investir, sobretudo, em educação.  

Sendo assim, de acordo com os estudos apontados nesse trabalho, o 

comportamento de cidadania organizacional vai além de sua contribuição para os 

resultados organizacionais, contribuindo também, de forma efetiva, para a promoção 

do desenvolvimento social e humano. 

Porto e Tamayo (2003) utilizaram a terminologia civismo 

organizacional, propondo compreender esses atos espontâneos dos trabalhadores 
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que beneficiam o sistema organizacional, permitindo formas particulares de 

manifestação ou contribuição, que não recebem retribuição formal da organização.  

Como ferramenta de análise, Porto e Tamayo (2003) aprimoraram a 

Escala de Comportamentos de Cidadania Organizacional desenvolvida, inicialmente 

por Siqueira (1995), que apresentava 18 itens divididos em cinco categorias, 

baseadas em Katz e Khan (1974), sendo elas: Criação de Criação de Clima 

Favorável à Organização, no ambiente externo; Sugestões Criativas ao Sistema; 

Proteção ao Sistema; Auto-treinamento e Cooperação com os Colegas de Trabalho. 

Segundo Porto e Tamayo (2003), embora o instrumento desenvolvido por Siqueira 

(1995) tivesse boa fundamentação teórica e utilizado em diversas pesquisas, os 18 

itens apresentados no questionário para análise dos fatores apresentavam baixo 

índice de confiabilidade. 

Para tanto, Porto e Tamayo (2003) desenvolveram uma escala 

denominada Escala de Civismo nas Organizações (ECO), a qual inicialmente 

inseriram 58 questões às 18 já existentes. Foram realizados cálculos de 

confiabilidade para os fatores e os resultados apontaram boa consistência, porém, 

foram excluídas 35 questões e o questionário final ficou com 41 itens. 

O Quadro 9 – Escala de Civismo nas Organizações - ECO sintetiza os 

cinco fatores e aponta suas principais características para o Comportamento de 

Cidadania Organizacional proposto por Porto e Tamayo (2003). 

 

Quadro 9 - Escala de Civismo nas Organizações – ECO. 
Sugestões criativas ao 
sistema 

Representando o comportamento dos funcionários ao dar 
sugestões e novas ideias à administração para o benefício 
da organização. 

Proteção ao sistema Reúne itens sobre ações que têm por objetivo zelar pelo 
patrimônio organizacional. 

Criação de clima favorável à 
organização no ambiente 
externo 

Refere-se aos comportamentos que divulgam as vantagens 
e os méritos da organização fora do ambiente de trabalho. 

Autotreinamento Refere-se a itens sobre comportamentos dos funcionários 
na busca de cursos e eventos que possam contribuir para 
melhoria de suas performance no ambiente de trabalho. 

Cooperação com os colegas Reúne itens que refletem comportamentos de apoio aos 
colegas de trabalho, visando o benefício da organização. 

Fonte: Elaborado com base em PORTO; TAMAYO, 2003. 

 

Essas cinco dimensões apontadas definem a interligação do 

comportamento de cidadania organizacional com o ambiente interno e externo das 
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organizações. Ao mesmo tempo em que a escala levanta questões sobre o 

cumprimento de regras ou normas, zelo pelo patrimônio da empresa ou cooperação 

com os colegas, ela também se preocupa em promover uma boa imagem externa da 

organização junto aos clientes e comunidade local. 

O estudo para verificação da viabilidade da Escala de Civismo 

Organizacional, proposto por Porto e Tamayo (2003), foi aplicado a 1110 

funcionários de 25 empresas de Brasília de diferentes áreas, como: alimentação, 

educação, pesquisa, financeira e transporte aéreo. A coleta de dados foi realizada 

individualmente no próprio local de trabalho das pessoas, onde os funcionários 

foram abordados em seu posto de trabalho por estudantes da Universidade de 

Brasília, que na ocasião lhes explicavam os objetivos da pesquisa e pediam sua 

colaboração para responder o questionário. 

Como resultado do estudo, a estabilidade dos fatores foi constatada 

indicando uma boa confiabilidade, pois todos os fatores apresentaram boas cargas 

fatoriais indicando que todos possuem pelo menos um item que é um bom 

representante daquele conceito, validando, portanto, o instrumento para ser utilizado 

com segurança para pesquisas e para intervenções organizacionais.  

Os cinco fatores propostos por Porto e Tamayo (2003) deram base 

para a pesquisa de Andrade et al. (2017). Todavia, foram inseridas algumas 

alterações, como a inclusão de um sexto fator, a Preservação do Ambiente de 

Trabalho (PAT), e a redução do questionário para 36 questões. Os autores 

aplicaram a pesquisa em uma empresa educacional do setor privado, localizada em 

Santa Maria, com filiais em Alegrete, Cachoeira do Sul e Rosário do Sul, no estado 

do Rio Grande do Sul. 

Na pesquisa de Andrade et al. (2017) participaram 312 colaboradores, 

contemplando professores, assistentes administrativos e responsáveis pelos 

serviços de manutenção e limpeza, com foco a pontuar a importância do CCO para 

os objetivos organizacionais, e principalmente, para o desenvolvimento de 

habilidades sociais intrínsecas do setor educacional. 

Os resultados obtidos na pesquisa relevaram a relevância de 

comportamentos vinculados aos valores profissionais do setor, principalmente os 

valores relativos ao bem comum e à coletividade, tal como a satisfação com os 

relacionamentos interpessoais vividos no ambiente de trabalho, os quais são 

promotores significativos do CCO.  
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4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL SOB A PERSPECTIVA  DOS 
NÍVEIS DE COOPERAÇÃO ORGANIZACIONAL DO LOCAL 

 

 

Nesta Seção é proposta uma discussão do desenvolvimento social, a 

partir da cultura e da vocação local em que as atividades culturais se desenvolvem 

como um processo participativo, decorrentes da interação do conhecimento entre os 

membros de uma sociedade, e assumem um papel importante no desenvolvimento 

econômico e social.  

Como visto na Seção sobre Cultura, o modelo de desenvolvimento 

marcado pela ocidentalização do mundo moderno, claramente notado até os anos 

de 1950, colocou as regiões menos desenvolvidas e as sociedades tradicionais 

numa encruzilhada, ou seja, ou elas se enquadravam aos novos conceitos, 

parâmetros e modelos ocidentais de desenvolvimento ou atrelavam-se aos 

costumes, culturas e tradições locais, algumas vezes, já ultrapassados, ignorando os 

ideais de progresso e tecnologia (SIEDENGERG, 2010). 

Dessa maneira, as regiões locais, frente aos interesses econômico-

corporativos multinacionalizados, determinantes da dinâmica do desenvolvimento 

regional, reagiram de forma passiva, submetendo-se às regras do sistema, 

aceitando as oportunidades decorrentes da nova divisão internacional do trabalho já 

definidas pelo próprio processo de transnacionalização dos interesses econômicos 

corporativos financeirizados (BECKER, 2010). 

 Diante dessa submissão, os países subdesenvolvidos entraram em 

uma verdadeira crise de soberania, para não dizer uma crise de civilização, uma vez 

que a crescente transnacionalização econômica provocou tanto uma reorientação 

econômica, quanto uma redução da capacidade de decisão dos governos nacionais 

(ADOLFO, 2001). 

Portanto, no período pós-guerra, conforme Becker (2010), a única 

possibilidade de desenvolvimento de uma determinada região foi servir aos 

interesses dos conglomerados, transnacionalizados, concedendo-lhes todo tipo de 

facilidades, baseado no exemplo da velha e tradicional fórmula de se fazer 

desenvolvimento, concentrando-se em investimento e renda e, assim, provocando 

crescentes desequilíbrios regionais e desigualdades sociais. Esses fatores estão 

diretamente relacionados a uma democracia centrada em duas grandes formas de 
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democracia do mundo moderno, a primeira sendo a liberal, pois as liberdades 

individuais são protegidas contra o abuso de poder dos governantes. Exemplo disso 

é ir contra o modelo Patrimonialista, que não distingue os bens públicos dos 

privados. A segunda forma é a social, fundamentada em eliminar as grandes 

desigualdades de condição de vida. 

Nussbaum (2015) ao explorar esse modelo de desenvolvimento 

globalizado também se opõe ao afirmar que, atualmente, o objetivo da nação é 

direcionar-se exclusivamente ao crescimento econômico, esquecendo-se da 

igualdade distributiva e social, dos pré-requisitos necessários para promover a 

estabilidade que necessita um ambiente democrático, da qualidade das relações 

tanto racial como de gênero, assim como de outros aspectos que possam 

aperfeiçoar a qualidade de vida do ser humano, ou seja, fatores sociais que não 

estão ligados diretamente ao crescimento econômico. 

Oliveira (2002, p. 38) destaca que “o desenvolvimento, em qualquer 

concepção, deve resultar do crescimento econômico acompanhado de melhoria na 

qualidade de vida”, e que o desenvolvimento deveria ser visto com um processo 

complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 

principalmente, humana e social. 

 

Desenvolvimento nada mais é que o crescimento – incrementos positivos no 
produto e na renda – transformado pra satisfazer as mais diversificadas 
necessidades do ser humano, tais como saúde, educação, habitação, 

transporte, alimentação, lazer, dentre outras (OLIVEIRA, 2002, p. 40).  

 

Conforme Oliveira (2002), o desenvolvimento com base no processo de 

evolução cultural da sociedade exige que os mecanismos voltados para a 

articulação dos atores sociais envolvidos com o desenvolvimento precisam estar 

apoiados em práticas participativas.  

Nesse contexto de busca pelo crescimento econômico, Becker (2010) 

relata que as transformações econômicas ocorrentes na atualidade avançam numa 

velocidade muito superior em relação ao avanço dos direitos sociais, e nesse 

sentido, essa diferença vem ampliando, consideravelmente, as desigualdades 

sociais no país.  

Porém, faz-se oportuno compreender que desenvolvimento não se 

limita a crescimento econômico, como proposto por teóricos e políticos ligados à 
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corrente neoliberal, e sim a inclusão social, o resgate e a valorização cultural. 

Pensar em desenvolvimento somente sob o ponto de vista econômico, 

desconsiderando os aspectos culturais pode parecer irracional, ou ao menos, 

insustentável, porque a cultura antecede a economia na construção da forma 

humana de organizar o trabalho e a produção econômica (KNOPP; DARBILLY, 

2007). 

 

Por meio da cultura o homem cria, atribui sentido e pode transformar o seu 
mundo; desenvolve-se e com isso altera o tecido social. A perspectiva da 
qual se deve partir, sobretudo no caso de ações promotoras de 

desenvolvimento local, é aquela que considera o ser humano como um ser 
fundamentalmente dotado de consciência e razão, e que sua ação sobre o 
mundo precisa ser dotada de sentido (KNOPP; DARBILLY, 2007, p. 02). 

 

Para os autores, a cultura é um dos elementos essenciais que constitui 

a sociedade como um importante componente para o alargamento da consciência 

crítica humana. E, ao ampliar o espectro daquilo que o indivíduo pode pensar sobre 

si próprio, sobre a realidade social em que vive e sobre as formas de agir no mundo 

para modificá-lo, sua consciência crítica se torna um fator fundamental para as 

escolhas humanas (KNOPP; DARBILLY, 2007). 

Para melhor compreensão dos tipos de desenvolvimento, quanto ao 

aspecto geográfico, dimensionando a extensão do termo, Fadel e Smith (2009, p. 

79) elaboraram o Quadro 10 para destacar o conceito de Desenvolvimento sob a 

perspectiva espacial. 

 

Quadro 10 - Tipos de Desenvolvimento sob a perspectiva espacial 
Tipo de Desenvolvimento Conceito 

Territorial 

“O Desenvolvimento Territorial é a combinação de 
políticas governamentais descendentes com iniciativas 
de desenvolvimento endógeno. Trata-se de um 
desenvolvimento local baseado na participação da 
sociedade civil. Sendo Território a unidade que melhor 
dimensiona os laços de proximidade entre pessoas, 
grupos sociais e instituições que podem ser 
mobilizadas e convertidas em trunfo crucial para o 
estabelecimento de iniciativas voltadas para o 
desenvolvimento”. Ministério da Integração Social 
(2009) 

Regional 
A região é definida como um território organizado que 
tem em si os fatores, reais, ou potenciais, de seu 
próprio desenvolvimento. Deluqui (2007) 

Local O termo Desenvolvimento Local teve grande destaque 
no Brasil como DLIS – Desenvolvimento Local 
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Integrado e Sustentável – programa criado pelo 
Conselho de Comunidade Solidária em 1997. 
Martinelli e Joyal (2004) 

No Brasil, em geral, quando se pensa em 
desenvolvimento local, faz-se referência a processos 
de desenvolvimento nos níveis municipal ou regional. 
Martinelli e Joyal (2004) 

Desenvolvimento é local, seja este local um distrito, um 
município, uma microrregião, uma região de um país, 
uma país, uma região do mundo. O conceito local 
adquire, pois, a conotação de alvo sócio-territorial das 
ações e passa, assim a ser retro-definido como o 
âmbito abrangido por um processo de desenvolvimento 
em curso. Deluqui (2007) 

Fonte: Elaborado com base em FADEL; SMITH, 2009, p. 79. 

 

Martinelli e Joyal (2004) descrevem sobre uma nova concepção de 

desenvolvimento econômico que surge a partir dos aspectos socioculturais e que o 

espaço deixa de ser visto somente como um suporte físico das atividades e dos 

processos econômicos, passando a valorizar mais os territórios e as relações entre 

os atores sociais, suas instituições, suas técnicas produtivas, o meio ambiente e, por 

fim, a mobilização social e cultural. 

O Desenvolvimento Regional surge como um fator decisivo de 

transformações sociais decorrentes do desenvolvimento das potencialidades já pré-

existentes em um determinado local ou região, contrapondo o desenvolvimento 

decorrente da submissão ao capital financeiro global, no qual sua ordem busca 

impor, a todos os lugares, uma única racionalidade que é a de submissão (BECKER, 

2010). 

Mas, para que de fato ocorra esse desenvolvimento local, é relevante 

que o mesmo aconteça em suas diversas dimensões: econômica, social, ambiental 

e sustentável, como demonstra os elementos-chave, que de forma sistêmica, atenda 

à comunidade local (FADEL; SMITH, 2007). 

 Desenvolvimento econômico local: pode ser definido como o 

resultado da inter-relação da economia e da sociedade, com capacidade de 

estimular o crescimento econômico, gerando empregos e melhorando a qualidade 

de vida local, frente ao aproveitamento eficiente dos recursos endógenos disponíveis 

em uma determinada área. Compreendendo dessa forma, que a efetiva realização 

do potencial endógeno é um dos fatores que define o desenvolvimento econômico 

local (MARTINELLI; JOYAL, 2004). 
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 Desenvolvimento social local: se faz desejado pela agregação 

de valores culturais a bens e serviços de um determinado local, como um processo 

de revalorizar os ativos culturais e o patrimônio natural pelo ponto vista econômico 

(ARANTES, 2004). 

 Desenvolvimento sustentável: destaca-se pela questão de que 

ainda não há um consenso a respeito das dimensões e da essencialidade do 

desenvolvimento sustentável, porém a definição mais recorrente se assemelha a um 

trevo de três folhas, sendo elas: a eficiência econômica, a conservação ambiental e 

a equidade social.  

Para Martinelli e Joyal (2004), a referência ao desenvolvimento local 

deve sempre vir acompanhada da palavra “estratégias”, a qual os autores indicam 

no plural. Para tanto, destacam quatro princípios fundamentais que justificam o uso 

do planejamento regional dentro do contexto estratégico:  

 Princípio da democracia: diz respeito aos gostos e preferência 

da população, assim como sua participação nas tomadas de decisão; 

 Princípio da justiça social: atua na correção de diferenças 

regionais, assim como no respeito pelas identidades culturais; 

 Princípio da eficácia econômica: refere-se ao melhor 

conhecimento dos recursos existentes a serem explorados e também a serem 

renovados, e da adaptação das políticas nacionais à realidade da região; 

 Princípio de coerência administrativa: diz respeito à visão 

holística da região a ser desenvolvida, assim como uma melhor integração do setor 

privado nas orientações estratégicas e nas ações do setor público.  

Em relação à importância do desenvolvimento local, Becker (2010) 

relata que o desenvolvimento deve estar baseado em uma sociedade que atue 

sobre os princípios democráticos: 

 

Portanto, uma sociedade democrática só será efetivamente democrática, se 
for organizada, respeitando e desenvolvendo os valores de cada região, já 

que a organização da sociedade tornou-se pressuposto e resultado do 
próprio processo de democratização, e este, fundamento dos padrões de 
desenvolvimento (BECKER, 2010, p. 55). 

 

Becker (2010) ainda complementa sobre a importância do processo de 

democratização como único processo que pode desabrochar o reconhecimento da 

diversidade ambiental e da pluralidade cultural, tornando ainda, capaz de 
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transformar em vantagens ou trunfos de diferentes espaços e escalas geográficas 

ao saber interagir, na autonomia decorrente da diversidade, com a integração da 

sociedade local, regional, nacional, global.  

Na definição de Kronemberger (2011), Desenvolvimento Local é um 

processo que aproveita as vantagens comparativas e competitivas de uma 

determinada localidade, no sentido de favorecer o seu crescimento econômico, 

melhorando a qualidade de vida da sua população, fortalecendo o capital social, 

promovendo uma boa governança e utilizando de forma sustentável os recursos 

naturais. 

Portanto, para Albuquerque (1998), os primeiros estudos sobre o 

Desenvolvimento como um processo local e sustentável surgiram após a crise do 

modelo fordista de produção, baseado no desenvolvimento centralizador e 

hierarquizado da grande empresa industrial. 

Benko (2002), ao também se referir sobre a crise do fordismo, afirma 

que a mesma favoreceu para uma renovação de interesses pelas teorias dos ciclos 

econômicos, já esquecidos durante a metade do século XX. 

Albuquerque (1998) refere-se a essa renovação de teoria econômica, 

como um novo caminho de se compreender as formas diferenciadas de ajuste 

produtivo no espaço territorial, buscando aproveitar os recursos potenciais de 

caráter endógeno, ou seja, por meio das forças interiores da região e flexíveis, como 

forma de recriar um ambiente institucional político e cultural, que fomentem as 

atividades produtivas de geração de emprego.  

Essas experiências foram decorrentes de estudos iniciais sobre a 

industrialização italiana e conduziram a estudos aprofundados sobre os fatores 

socioculturais ou extra econômicos, os quais adquiriram a máxima importância como 

facilitadores da cooperação entre empresas, no objetivo de que as mesmas 

poderiam obter, de forma combinada, aos serviços avançados de apoio à produção, 

como informação, capacitação e financiamento (ALBUQUERQUE, 1998).  

Benko (2002) expõe esses agrupamentos industriais, como 

consequência de algumas cidades italianas subdesenvolvidas, que emergiram 

graças às próprias forças, se engajando com vitória no mercado mundial por meio 

de uma indústria muito específica, com base nas suas próprias características 

sociais, de forças endógenas, o qual ele convencionou a chamar de “construção 

social do mercado”. 
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Para tanto, Albuquerque (1998) sugere que o dinamismo dessas 

economias regionais e de cidades, como produto da globalização e da liberalização 

dos mercados, surgiu como resultado do impulso e crescimento das economias 

locais, ou seja, produto da revitalização e surgimento de economias regionais como 

centros de especialização flexível, que exigiu mudanças e renovação constante da 

tecnologia, do processo produtivo, do desenho do produto, e ainda requer uma mão 

de obra capacitada e flexível para se adaptar às mudanças do mercado.  

O protagonismo comunitário, a participação social, a cidadania, o 

voluntariado, as redes sociais, as parcerias, o empoderamento, controle social, a 

cooperação, o empreendedorismo, a responsabilidade socioambiental e a 

governança fazem parte da construção desse novo tipo de desenvolvimento 

(KRONEMBERGER, 2011). 

Segundo Alburquerque (1998), as principais estratégias de ação para o 

Desenvolvimento local estão baseadas: 

 Em um processo que articula a atividade produtiva do tecido 

empresarial e as diferentes atividades rural-urbanas, agroindustriais, incluindo a de 

serviço do território;  

 No compromisso com a geração de empregos produtivos e no 

funcionamento do mercado de trabalho local;  

 No conhecimento e aquisição das tecnologias que melhor se 

adaptem à dotação de recursos e das potencialidades territoriais, assim como a 

atenção às inovações tecnológicas mais apropriadas aos níveis produtivos e 

empresariais locais; 

 Na participação dos trabalhadores locais para a redefinição da 

organização produtiva; 

 Na adaptação do sistema educativo e de capacitação 

profissional, vinculada à questão produtiva e social territorial, como a existência de 

políticas específicas de apoio à pequena, média e a microempresa; 

 No acesso aos serviços mais avançados de apoio à produção, 

exemplo da informação, capacitação empresarial e tecnológica. 

Desta forma, Albuquerque (1998) demonstra a importância do processo 

de cooperação ao afirmar que a rede de empresas existente que se formou 

essencialmente de pequenas e microempresas, contribuiu favoravelmente para o 
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desenvolvimento do norte italiano, caso que, uma vez isoladas, não poderiam 

produzir nem comprar certos tipos de serviços nos mercados correspondentes. 

No entanto, essas características de agrupamentos industriais já 

haviam sido apontadas por Alfred Marshall (1900 apud BENKO, 2002) sobre o 

conceito de “distritos industriais”, como uma forma econômica de oposição à 

organização sob o comando único da divisão técnica do trabalho integrada às 

empresas de grande porte. Esses agrupamentos se orientavam pela coordenação 

através do mercado e pelo “frente a frente” entre os agentes produtivos, num 

processo de reciprocidade, da divisão social do trabalho entre as pequenas 

empresas especializadas em um determinado segmento.    

Ao procurar identificar quais seriam esses recursos locais existentes, 

para a transformação desses distritos industriais, Kronemberber (2011) elenca 

alguns tópicos que se constituem fundamentais à possibilidade de se promover 

Desenvolvimento Local, em que essas ações se convergem e também se 

complementam: 

 Na necessidade de descobrir e despertar as vocações locais; 

 Na motivação para mobilizar e explorar as potencialidades 

locais; 

 Na utilização dos recursos naturais locais de forma sustentável; 

 Na sensibilização e mobilização da comunidade local para a sua 

participação no desenvolvimento; 

 Na busca de parcerias para a realização de projetos; 

 Na promoção dos níveis de confiança, cooperação, ajuda mútua 

e organização social em torno de interesses comuns, na forma capital social; 

 No estímulo ao desenvolvimento da cooperação, da integração 

das cadeias produtivas e das redes sociais e econômicas, gerando emprego e 

renda, além de atrair novos empreendimentos; 

 Na fomentação de uma cultura empreendedora local; 

 No objetivo de elevar o nível de competitividade da economia 

local, por intermédio de atividades econômicas viáveis, com capacidade de 

concorrer com outros mercados e reduzindo sua dependência externa de recursos; 

 Na reestruturação e modernização a gestão pública, 

implementando uma gestão democrática; formando parcerias, delegando poderes 
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através do controle social sobre determinadas áreas do desenvolvimento local, 

agindo com transparência e orientação segundo as demandas da comunidade, com 

autonomia relativa das finanças públicas e investimentos a partir dos excedentes 

gerados, além de promover a capacitação técnico-profissional de todos os 

envolvidos. 

O desenvolvimento é consequência de um processo civilizatório, 

tornando-se como resultado do crescimento dos níveis de cooperação e confiança 

entre as pessoas, convencionalmente conhecido entre vários autores, como o 

“capital social” (ALBUQUERQUE, 1998). 

Assim, Tocqueville (2005), um dos grandes precursores sobre o capital 

social, em seus estudos sobre democracia e liberdade no início do século XIX, já 

havia destacado a relevância da democracia para o desenvolvimento:  

 

Instruir a democracia, reavivar se possível suas crenças, purificar seus 

costumes, regular seus movimentos, substituir pouco a pouco pela ciência 
dos negócios sua inexperiência, pelo conhecimento de seus verdadeiros 
interesses seus instintos cegos; adaptar seu governo aos tempos e aos 
lugares; modificá-lo de acordo com as circunstâncias e os homens - este é o 

primeiro dever imposto nos dias de hoje aos que dirigem a sociedade 
(TOCQUEVILLE, 2005, p. 20). 

 

Segundo Tocqueville (2005), o desenvolvimento gradual da igualdade 

das condições é um fato que o autor denomina como “providencial”, ou seja, o 

mesmo possui suas principais características consideradas de caráter universal, 

duradouro, onde todos os acontecimentos, bem como todos os homens, devem 

contribuir para ele. 

Freitas (2000) faz uma importante contribuição para a definição do 

desenvolvimento regional ao identificar a verdadeira natureza da criação das 

organizações e o seu papel na sociedade ao afirmar que o social precede o técnico, 

e que, para cogitar sobre qualquer técnica ou aparato técnico, é necessário que a 

mesma, no caso a organização, esteja em sintonia com o imaginário social, e que 

juntos, se fabriquem e se construam como sociedade, a partir dos fatores que nela já 

existam. 

Arantes (2004) salienta que os programas de desenvolvimento humano 

e social, quando voltados ao desenvolvimento regional, possuem uma importante 

ligação com a formação e reconfiguração de identidades sociais e, por esse motivo, 

a forma como as inovações serão introduzidas se faz tão importante quanto à 
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qualidade dos produtos que delas resultem. 

Para Martinelli e Joyal (2004), o capital necessário para o 

desenvolvimento endógeno aparece em três vertentes, o capital humano, onde se 

diz respeito ao conhecimento e a capacidade de desenvolvê-lo, como educação, 

saúde, nutrição e pesquisa, o capital social, o qual envolve a organização da 

sociedade, como o nível de confiança, cooperação e apoio governamental e, por fim, 

o capital natural, o qual se refere às condições ambientais e territoriais da região. 

Esse tipo de desenvolvimento técnico, a partir das questões sociais, e 

o papel das instituições como agentes de fomentação, ficaram evidentes nos 

estudos de Putnam (2006), também realizados na Itália no período pós-guerra, ao 

analisar a evolução do desenvolvimento econômico da região norte, mais próspera, 

quando comparada à região sul, menos favorecida. Nesse estudo, o autor pode 

observar a relevância da influência das instituições sobre a comunidade local: 

 

As instituições influenciam a maneira pela qual indivíduos e grupos se 
tornam atuantes dentro e fora das instituições estabelecidas, o grau de 
confiança entre cidadãos e líderes, as aspirações comuns da comunidade 

política, o idioma, os critérios e os preceitos partilhados pela comunidade, e 
o significado de conceitos como democracia, justiça, liberdade e igualdade 
(PUTNAM, 2006, p. 24). 

 

Kronemberger (2011) reforça a importância da teoria do capital social 

ao enfatizá-lo como capaz de fortalecer os vínculos sociais, promover o 

desenvolvimento social ao permitir que as pessoas exerçam seu protagonismo 

comunitário ao solucionar seus problemas, aproveitando as oportunidades 

existentes, de forma empreendedora e cooperativa, promovendo melhorias das 

condições de vida e da convivência social reduzindo a pobreza. 

Em suas pesquisas, também sobre os fatores que contribuíram para 

esse desenvolvimento do norte da Itália, Putnam (2006) observou a relevância do 

capital social como um método de indução ao desenvolvimento local. Em seu 

conceito, o termo busca a convergência de fatores comuns, como o engajamento 

cívico no exercício da cidadania, a capacidade de associativismo, o senso de 

responsabilidade social, a cooperação voluntária e o grau de confiança entre as 

pessoas num processo de sinergia positiva na sociedade. 

Ao compreender a relevância do tema capital social para o 

empoderamento dos agentes no desenvolvimento local, Kronemberger (2011) 
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procurou demonstrar, através de revisão de literatura, algumas definições conforme 

demonstradas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Capital social em diferentes perspectivas 
Definições do capital social Autores 

Formação de redes, normas e confiança que facilitam a 
coordenação e cooperação de forma mútua. 

Putnam (1993) 

Como o conjunto de valores que são compartilhados, a 
cultura, a capacidade de atuar com sinergia e promover 
redes e correções em uma sociedade. 

Kliksberg (1998) 

Conjunto de normas ou valores compartilhados que 
promovem a cooperação social 

Fukuyama (2003) 

Conjunto de relações sociais que se caracterizam por 
atitudes baseados na confiança, e nos comportamentos de 
cooperação e reciprocidade.  

Ocampo (2003) 

É a capacidade que tem uma sociedade em estabelecer 
laços de confiança interpessoal e redes de cooperação que 
visam à produção de bens coletivos. 

Araújo (2003) 

O Capital Social ocorre pela acumulação de vínculos de 
associativismo gerados entre os membros de uma 
determinada sociedade. 

Miranda Abaunza (2004) 

São as inter-relações entre os atores locais em redes 
formais ou informais em um determinado local, baseadas na 
confiança recíproca. 

Martineli e Joyal (2004) 

Como o conjunto de instituições, relações e normas que 
confirmam a qualidade e a quantidade de suas interações 
sociais. 

World Bank (2006) 

Fonte: Elaborado com base em KRONEMBERGER, 2011. 

 

Portanto, o Quadro 11 aponta a importância do capital social para o 

desenvolvimento, que apesar de ser um termo ainda recente, tem sido considerado 

relevante para a elaboração de projetos que visam o desenvolvimento comunitário.  

Todas as ações que se baseiem nos valores éticos, na cultura política 

de forma consciente, no engajamento cívico ou exercício da cidadania, na 

capacidade de associativismo, no senso de responsabilidade social, na cooperação 

voluntária, no grau de confiança entre as pessoas, na capacidade de formação de 

laços tanto horizontais quanto verticais de participação, e por fim, nas regras de 

reciprocidade que se convergem são fatores fundamentais para a promoção do 

desenvolvimento local (KRONEMBERGER, 2011). 

Ao avaliar a relevância dos aspectos sobre o papel da cidadania para o 

desenvolvimento, Cortina (2005) define como uma relação primordialmente política 

entre o indivíduo e a comunidade política, visto que o indivíduo é um membro de 

pleno direito da comunidade em que está inserido, e a mesma o deve lealdade 
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permanente.  

 

[...] o cidadão é o que se ocupa das questões públicas e não se contenta 
em se dedicar a seus assuntos privados, mas é também quem sabe que a 
deliberação é o procedimento mais adequado para tratar dessas questões, 

mais que a violência, mais que a imposição, mais até que a votação, que 
será apenas o recurso último, quando já se tiver empregado 
convenientemente a força da palavra (CORTINA, 2005, p. 35).   

 

Ao referir-se ao desenvolvimento como consequência de um processo 

social e cultural, Furtado (1996) afirma que o verdadeiro desenvolvimento é 

principalmente o resultado de um processo de ativação e canalização de forças 

sociais, assim como do avanço da capacidade associativa, que no exercício da 

iniciativa e da capacidade inventiva, trata-se primeiro de um processo social e 

cultural e, posteriormente, econômico.  

Furtado (1996) ainda define que a base de todo desenvolvimento está 

inicialmente no empenho coletivo das instituições sociais, que desenvolvimento é 

decorrente de uma necessidade social e cultural, somente depois, num segundo 

momento, que vêm a questão econômica. 

De acordo com Moraes (2010), uma vez que essas experiências 

culturais estejam alinhadas à inteligência coletiva local, através de seus cidadãos, 

elas podem naturalmente ser utilizadas em ações criativas e renovadoras, no 

sentido de propor soluções para os problemas, necessidades e aspirações locais. 

Como se pode observar, o fator diferencial para a promoção do 

desenvolvimento local está na criação de políticas públicas que privilegiem 

inicialmente o desenvolvimento humano. Em políticas que priorizem a ampliação das 

possibilidades de escolhas, que gerem oportunidades aos seus agentes e que 

potencialize suas capacidades individuais. 

Paula (2008) fala sobre a necessidade da criação de instrumentos que 

possibilitem a participação direta da comunidade ao formular, detalhar e implementar 

as políticas públicas, com a consciência de que existe uma relação direta entre o 

desenvolvimento local e a participação da sociedade civil. 

Assim como Braga Filho (2010) retrata sobre a promoção do 

desenvolvimento pleno através da canalização dos esforços no propósito de 

sensibilização, motivação e inclusão da sociedade civil em parceria com o governo 

local, na possibilidade de construção de um projeto local de desenvolvimento 
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orientado para a melhoria da qualidade de vida, resgatando a cidadania e 

promovendo a justiça. 

Sen (2010), em seu livro “Desenvolvimento como Liberdade”, deixa 

claro essa questão, apontando a privação da liberdade, como a principal causa para 

o atraso do desenvolvimento social:  

 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
da liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 
intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos (SEN 2010, 
p. 16 e 17). 

 

Cortina (2005) fala de socialidade como a capacidade de convivência, 

mas também a de participar da construção de uma sociedade mais justa em que os 

cidadãos possam desenvolver suas qualidades e adquirir virtudes, tornando-se o 

ideal de cidadão participativo, ao considerar seu envolvimento na coisa pública como 

a forma de vida mais digna de ser vivida. 

A liberdade é, na verdade, resultado das disposições institucionais, ou 

seja, ações que são influenciadas pelos próprios atos livres dos agentes, frente à 

liberdade de participar da escolha social, assim como da tomada de decisões 

públicas que coíbem o progresso dessas oportunidades (SEN, 2010).  

Kronemberger (2011) trata da relevância da participação plena das 

comunidades ao valorizar, induzir e apoiar as experiências locais, transformando-se 

em agentes de desenvolvimento, ou em um cidadão gestor, através de uma política 

inclusiva diferente da visão de clientes passivos de programas de governo ou 

entidades filantrópicas, mas um local onde o próprio cidadão protagonize a 

construção do seu destino. 

Ao tratar sobre o desenvolvimento humano, Rousseau (1762 apud 

NUSSBAUM, 2015), em sua época, já afirmava que o objetivo da educação era 

tornar o jovem um ser autônomo, capaz de pensar de forma independente, 

resolvendo os problemas do cotidiano sozinho, sem depender de autoridade.  

Em seu conceito, Rousseau (1762) defendia a ideia de que o jovem 

deveria ter a capacidade de “rodar” o mundo às suas próprias custas, como um 

processo de transformação da criança num bom cidadão, capaz de viver em 

condições de igualdade com outros, ao invés de se tornar servos (NUSSBAUM, 

2015). 
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Desta forma, torna-se imprescindível que as instituições sociais 

estejam em perfeita sintonia com a sociedade, e não há como existir 

desenvolvimento sem organização, participação e empoderamento das pessoas e 

isso não irá acontecer se não houver princípios de confiança e cooperação, se não 

forem construídas juntas redes de solidariedade e de ajuda mútua (SEN, 2010). 

 

A necessidade de desenvolvimentos institucionais tem algumas relações 
claras com o papel dos códigos de comportamento, pois as instituições 

baseadas em ajustes interpessoais e compreensões compartilhadas por 
todos operam com base em padrões de comportamento comuns, confiança 
mútua e segurança com relação à ética da outra parte (SEN, 2010, p. 337). 

 

Cortina (2005) refere-se ao desenvolvimento da cidadania na 

promoção de cidadãos econômicos, termo designado aos membros das sociedades 

pós-liberais no exercício de uma cidadania econômica, ou seja, no desenvolvimento 

e participação dos cidadãos também nas decisões econômicas, dentro de uma ação 

local. 

Assim, vale lembrar Sen, (2010), ao afirmar que o desenvolvimento 

exige o crescimento das habilidades, conhecimentos e competências das pessoas, o 

que tem sido conceituado como “capital humano” e que quanto maior for o capital 

humano, melhores serão as condições de desenvolvimento, portanto, investir em 

capital humano significa investir, sobretudo em educação.    

O autor complementa que a educação é imprescindível, mas outros 

fatores também estão relacionados à qualidade de vida, tais como: as condições de 

saúde, alimentação, habitação, saneamento, transporte, segurança etc., sem as 

quais, a educação por si só, não consegue atingir o objetivo do desenvolvimento 

(SEN, 2010). 

Quando ocorre ausência de fatores que promovam o desenvolvimento 

social, a consequência são os desequilíbrios sociais, que afetam de sobremaneira 

os indivíduos. Esses desequilíbrios podem ser observados através dos altos índices 

de violência, da segregação racial, da diferença social, da pobreza generalizada, 

além de outros distúrbios que colocam em risco a harmonia da sociedade 

(CANEDO, 2009). 

Sen (2010) destaca que a perspectiva da capacidade humana 

concentra-se no potencial, na liberdade subjetiva das pessoas em levar a vida que 

elas consideram ter valor e para melhorar as escolhas reais que as mesmas 
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possuem. É preciso remover as principais fontes de privação de liberdade, da falta 

de acesso ao conhecimento, os quais são fatores que evidenciam os baixos índices 

de capital humano, refletindo em menores possibilidades de desenvolvimento. É 

impossível pensar em desenvolvimento sem que as pessoas desenvolvam suas 

potencialidades.  

O direito ao desenvolvimento, conforme aborda a Declaração e 

Programa de Ação de Viena, de 1993, se expressa pela democracia, pelo respeito 

aos Direitos Humanos e pelas liberdades como pontos fundamentais, que agem 

interdependentes e se reforçam mutuamente. No entanto, a democracia se alicerça 

no desejo livremente expresso dos povos em estabelecer a sua própria organização 

política, econômica, social e cultural, além de sua participação plena em todos os 

aspectos das suas vidas. 

Compreende-se que o desenvolvimento não é um resultado automático 

do crescimento econômico, mas sim resultado das relações humanas, do desejo e 

da vontade das pessoas de conseguirem uma melhor qualidade de vida (SEN, 

2010). 

O desenvolvimento na visão de Martinelli e Joyal (2004) só será efetivo 

se constituir em desenvolvimento humano, social e sustentável, sendo 

respectivamente: a busca pela melhoria da vida das pessoas; da sociedade como 

um todo e; o cuidado tanto com as gerações presentes quanto com as gerações do 

futuro. 

Entende-se que, desenvolvimento é resultado de uma evolução 

cultural, fundamentado num ambiente democrático, que incentive a adesão 

deliberativa das pessoas de se colocarem como protagonistas, de desenvolverem o 

seu potencial e exercer o seu papel de cidadão, uma vez que a qualidade do 

desenvolvimento depende da qualidade de vida das pessoas, ou seja, do capital 

social. E, se não houver o despertar do interesse à cooperação, ao envolvimento, ao 

compromisso e à adesão da comunidade local, nenhuma política de indução ou 

promoção do desenvolvimento alcançará êxito.  

Pressupostos que justificam a relevância de estudos do 

comportamento de cidadania organizacional (CCO) é a busca de elementos que 

possam motivar ações de cooperação nas organizações que emanam valores, e 

comportamentos que possam ser extrapolados para além das fronteiras da 

instituição e contribuir para o desenvolvimento local e regional. 
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5 COMPORTAMENTO DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL: O CASO 
DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO DA 
REGIÃO DE FRANCA 

 

 

Após a pesquisa bibliográfica acerca dos temas: Cultura, Cultura 

Organizacional em Instituições Públicas, Comportamento de Cidadania 

Organizacional e Desenvolvimento Regional, buscou-se conhecer a realidade do 

tema em uma instituição pública.  

Assim, nesta seção, inicialmente, são apresentados os procedimentos 

metodológicos, para em seguida, apresentar o contexto da entidade selecionada, o 

levantamento e análise dos dados. 

 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Foi selecionada a escola de Ensino Médio e Técnico ETEC – Pedro 

Badran, localizada na cidade de São Joaquim da Barra, situada a 60 km da cidade 

de Franca.  

A instituição foi selecionada por amostragem não probabilística, sendo 

uma amostra por conveniência, pela acessibilidade e, consentimento por parte da 

diretora, conforme autorização formalizada no Anexo A, a qual também destaca a 

permissão para a pesquisa documental e divulgação do nome da escola.  

Assim, como autoriza a participação na pesquisa de campo pelos 

colaboradores, foram apresentados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) no momento da entrevista, conforme modelo no Apêndice B.  

Ainda, justifica a escolha da instituição como objeto de estudo, pela 

relevância local e pela referência dos resultados ascendentes em sua gestão, 

apresentados no período 2013 e 2018, com melhoras expressivas no sistema de 

avaliação interna, apontadas no Observatório Escolar e também em resultados de 

avaliações externas como o ENEM e o SARESP.  

Entende-se que, se educação é um instrumento de transformação 

social, certamente a excelência na gestão pública do ensino médio e técnico pode 

contribuir para alguns aspectos do Desenvolvimento Regional. 
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Por isso, surgiu a inquietação de compreender a realidade sobre o 

tema proposto nessa instituição de ensino, buscando conhecer o alinhamento dos 

valores e representações sociais dos colaboradores na promoção do 

comportamento de cidadania organizacional (CCO), seus possíveis reflexos na 

eficiência dos resultados estratégicos da instituição e sua contribuição para o 

desenvolvimento regional 

A presente pesquisa se caracteriza como exploratória, classifica-se 

como descritiva e explicativa e revela um recorte transversal de tempo da instituição 

selecionada.  

Inicialmente foi realizada uma análise documental da gestão do período 

de 2013 a 2018. E, em um segundo momento, foi realizada uma entrevista com os 

professores titulares. 

 

 

5.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Para conhecer e analisar as atividades executadas por esta gestão em 

relação à gestão anterior, fez-se um levantamento das atividades desenvolvidas e 

documentadas entre 2013 a 2018. Este período refere-se à gestão atual que iniciou 

suas atividades em 2012 e está em seu segundo mandato, o qual encerrará em 

2020. Tal recorte transversal de pesquisa documental se deu em virtude do período 

avaliado e divulgado pelo Observatório Escolar (RAMOS, 2011), através da Reunião 

de Planejamento Escolar realizada no dia 23 de fevereiro de 2019. 

Para melhor entendimento e análise das novas decisões neste período, 

em relação às atividades, optou-se para esta pesquisa, classificá-las em 4 grupos, 

pontuados pelo próprio pesquisador, pela observação dos fatos de:  

1) Continuidade: são as atividades que já existiam na gestão 

anterior e foram conservadas. 

2) Melhoria: atividades que já existiam, porém sofreram alterações. 

3) Inclusão: novas atividades implementadas no período em 

análise  

4) Exclusão: atividades existentes previamente e que foram 

excluídas. 
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A dinâmica estabelecida por esta classificação das atividades deve 

contribuir para levantamento e análise das atitudes desenvolvidas com traços de 

comportamento de cidadania organizacional (CCO) e indícios de elementos e 

valores da cultura organizacional estabelecida na instituição e administrada pela 

atual gestão. E, ainda apontar os seus possíveis reflexos na eficiência dos 

resultados estratégicos da instituição e na ampliação de escolhas e ascensão das 

capacidades e oportunidades dos colaboradores, no caso os professores, condições 

que podem também alavancar também o desenvolvimento do entorno da instituição, 

pela qualidade do serviço prestado. 

 

Quadro 12 - Documentos acessados - Atividades no período de 2013 a 2018. 
Documento Descrição/período 

Atas de Reuniões Reunião de Planejamento Escolar do dia 20/01/2013; 
Reuniões de Equipe de Gestão e Coordenação, dos dias 
14/09/2013, 01/06/2015 e 24/02/2014; 
Reuniões de Conselho de Escola e APM, dos dias 
23/07/2014, 22/02/2015, 17/06/2015;  
Reunião de Representante de Discentes do dia 26/09/2017. 

Plano Plurianual de Gestão 
(PPG) 

2013 a 2017, 2014 a 2018, 2016 a 2020. 

Ofícios  311/2013 

Portarias 281/2013 e 1338/2017 
Decretos 8268/2014 

Fonte: Elaborado pelo próprio pesquisador. 

 

Para que houvesse uma apuração documental das ações da instituição 

durante o período em questão, foram apurados documentos que registraram 

basicamente todas as atividades relevantes da instituição durante esse período, 

conforme demonstrado no Quadro 12.  

Os documentos, que o pesquisador teve acesso para análise 

documental foram: 

 As Atas de Reuniões de Equipe de Gestão, as quais são 

realizadas quinzenalmente através do comitê de Gestão, formado por diretores, 

coordenadores, orientadores pedagógicos e destinados à tomada de decisão do 

processo de gestão, foram analisados; 

 As Atas de Reuniões de Planejamento e Pedagógicas, 

realizadas semestralmente com todo corpo docente, apresentaram as diretrizes 

pedagógicas e metas de realização; 
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 As Atas de Reuniões de Conselho Escolar e APM representam a 

participação de agentes da sociedade civil e política do município nas decisões 

pedagógicas e administrativas; 

 As Atas de Reuniões Discentes, as quais apresentam as 

demandas dos alunos frente à gestão; os Planos Plurianuais de Gestão que 

contemplam a estrutura, projetos pedagógicos e metas organizacionais de forma 

quinquenal; assim como os Ofícios e Portarias, os quais definem as principais 

diretrizes a serem seguidas pela instituição. 

 

 

5.3 PESQUISA DE CAMPO COM OS PROFESSORES  

 

Para a pesquisa de campo foi feito um levantamento do número de 

professores titulares da unidade de ensino selecionada, como objeto do presente 

estudo.  

Foi apurado um total de 61 professores titulares. Todos eles foram 

convidados a participarem da pesquisa e foram abordados pessoalmente pelo 

pesquisador de forma individual.  

Desses, 15 estavam de licença ou faltaram na semana em que o 

questionário foi passado, configurando em 46 o número de participantes.  

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no qual foi assegurado o anonimato, ou seja, que nenhum 

questionário será identificado por nome e, que a análise será quantitativa e 

qualitativa pelo total e pela proporção estatística de respostas e não de forma 

individual. 

 O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário 

apresentado no Apêndice A. O mesmo foi estruturado em duas partes, sendo:  

Parte I – Dados sócio demográficos e funcionais dos respondentes e, 

Parte II – Questões temáticas que buscam conhecer os valores e as 

ações de CCO explícitas no Quadro 14. 

Com destaque, a parte II do questionário foi elaborada a partir do 

modelo de Escala de Civismo nas Organizações (ECO), desenvolvido por Porto e 

Tamayo (2003) e readaptado por Andrade et. al. (2017), conforme exposto no 

referencial teórico – Seção 3.   
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A escolha deste modelo de questionário se deu pelo fato do mesmo ter 

sido aplicado em uma empresa educacional do setor privado por Andrade et. al. 

(2017) destacando que, 

 

Considerando especificamente o setor educacional, este estudo aborda 
uma questão muito relevante no contexto atual, onde o papel da educação 
assume um caráter transformador, social, cultural, política e 

economicamente (ANDRADE et. al. 2017, p. 21). 

 

A citada pesquisa teve como foco pontuar a importância do CCO para 

os objetivos organizacionais, e principalmente, para o desenvolvimento de 

habilidades sociais, intrínsecas do setor educacional. 

Assim, o modelo de Escala de Civismo nas Organizações (ECO), 

readaptado por Andrade et. al. (2017), apresenta 6 fatores: Fator 1 - (SCS) 

sugestões criativas para o sistema; Fator 2 - (CDF) criação de uma disposição 

favorável à organização; Fator 3 - (CCC) cooperação com os colegas de trabalho; 

Fator 4 - (AT) auto treinamento; Fator 5 - (PS) proteção ao sistema e; Fator 6 - (PAT) 

preservação do ambiente de trabalho, conforme ilustrado no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Escala de Civismo nas Organizações (ECO) com ambiente de trabalho. 
Sugestões criativas ao 
sistema 

Representando o comportamento dos funcionários ao dar 
sugestões e novas ideias à administração para o benefício 
da organização. 

Criação de clima favorável à 
organização no ambiente 
externo 

Refere-se aos comportamentos que divulgam as vantagens 
e os méritos da organização fora do ambiente de trabalho. 

Cooperação com os colegas Reúne itens que refletem comportamentos de apoio aos 
colegas de trabalho, visando o benefício da organização. 

Autotreinamento Refere-se a itens sobre comportamentos dos funcionários 
na busca de cursos e eventos que possam contribuir para 
melhoria de sua performance no ambiente de trabalho. 

Proteção ao sistema Reúne itens sobre ações que têm por objetivo zelar pelo 
patrimônio organizacional. 

Preservação do Ambiente de 
Trabalho 

Relacionado aos equipamentos e limpeza do ambiente de 
trabalho. 

Fonte: Elaborado por PORTO; TAMAYO, 2003 e readaptado por ANDRADE et al., 2017. 
  

Portanto, os cinco fatores iniciais propostos por Porto e Tamayo (2003), 

deram base para Andrade et al (2017) na construção de um questionário com 40 

questões, com a inclusão de um sexto fator, a Preservação do Ambiente de 

Trabalho (PAT) e a redução do questionário para 36 questões, ora classificadas em 

6 fatores, conforme observado no Quadro 14. 
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Quadro 14 - Variáveis da pesquisa sobre Escala de Civismo Organizacional-ECO 

      Variáveis da pesquisa – Questões PONTUAÇÃO 

Fator 1 SCS 
1 

Dou sugestões para resolver os problemas no departamento 

onde trabalho? 
1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 
2 

Contribuo com novas ideias para o melhor uso do ambiente 

físico 
1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 
4 

Contribuo com novas rotinas que podem melhorar o 

desempenho da minha área 
1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 10 Dou sugestões sobre novos cursos 1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 12 Repasso novas ideias sobre o meu trabalho nesta escola 1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 19 Penso sobre novos usos para os equipamentos inativos 1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 22 Dou sugestões para melhorar a estrutura da escola 1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 25 Dou sugestões para melhorar o trabalho do setor 1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 28 Dou novas ideias para aumentar a qualidade das aulas 1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 30 Contribuo com sugestões para melhorar a gestão da escola 1 2 3 4 5 

Fator 1 SCS 
31 

Dou sugestões sobre a disposição do ambiente físico da 
minha área 

1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 3 Procuro defender a escola para a qual trabalho 1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 11 Estou acostumado a elogiar esta escola 1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 15 Descrevo as qualidades desta escola 1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 
20 

Estou acostumado a passar a melhor impressão às pessoas 

que não conhecem esta escola 
1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 23 Dou boas informações sobre esta escola 1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 24 Informo o papel da escola na sociedade 1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 27 Falo sobre as vantagens de trabalhar nesta escola 1 2 3 4 5 

Fator 2 CDF 35 Defendo os cursos oferecidos pela escola 1 2 3 4 5 

Fator 3 CCC 
17 

Ofereço-me para ajudar um colega de trabalho que está tendo 
dificuldades no trabalho 

1 2 3 4 5 

Fator 3 CCC 18 Transmito meu conhecimento a meus colegas de trabalho 1 2 3 4 5 

Fator 3 CCC 
26 

Complemento os trabalhos dos meus colegas de trabalho 
quando me pedem 

1 2 3 4 5 

Fator 3 CCC 
33 

Ofereço apoio emocional aos colegas de trabalho com 
problemas pessoais 

1 2 3 4 5 

Fator 3 CCC 34 Colaboro quando meus colegas de trabalho me pedem ajuda 1 2 3 4 5 

Fator 3 CCC 36 Ajudo os colegas de trabalho a resolver problemas 1 2 3 4 5 

Fator 4 AT 5 Participo de treinamentos de melhoria profissional 1 2 3 4 5 

Fator 4 AT 9 Procuro participar de cursos de atualização profissional 1 2 3 4 5 

Fator 4 AT 29 Procuro cursos complementares que ampliem a minha área 1 2 3 4 5 

Fator 4 AT 32 Procuro participar de eventos na minha área 1 2 3 4 5 

Fator 5 P.S. 6 Uso os equipamentos da empresa de modo adequado 1 2 3 4 5 

Fator 5 P.S. 7 Evito desperdiçar o material da escola 1 2 3 4 5 

Fator 5 P.S. 8 Realizo as tarefas de maneira mais eficiente 1 2 3 4 5 

Fator 5 P.S. 16 Cuido bem dos equipamentos de trabalho 1 2 3 4 5 

Fator 5 P.S. 21 Uso os equipamentos da empresa com cuidado 1 2 3 4 5 

Fator 6 P.A.T. 13 Cuido bem da limpeza do ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 

Fator 6 P.A.T. 14 Procuro conhecer o meu equipamento de trabalho 1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado a partir de ANDRADE et al., 2017. 
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No propósito de subsidiar o alcance do problema e objetivo do presente 

trabalho, este modelo, destacado no Quadro 14, se caracterizou como o 

questionário base para a entrevista com os professores. 

É necessário ressaltar que foi utilizada a escala Likert de 5 pontos, 

sendo o entrevistado atribuir nota de 1 a 5 para indicar seu nível de satisfação, 

partindo do 1 como muito insatisfeito; 2 pouco satisfeito; 3 razoavelmente satisfeito; 

4 satisfeito e 5 muito satisfeito. 

Para a análise das variáveis estatísticas, foi utilizado o software de 

apoio SPSS (Pacote Estatístico para as Ciências Sociais). Inicialmente, a análise 

descritiva foi realizada utilizando o cálculo da média e o desvio padrão por fator. 

 Seguindo a experiência de Andrade et al. (2017), para análise de 

interpretação dos resultados apurados, considerou-se que a média apurada dos 

entrevistados, por fator maior ou igual que 4, tendem a influenciar fortemente o 

Comportamento de Cidadania Organizacional. E, os fatores com média inferior a 4 

pontos se configuram como não influenciadores de CCO na empresa pesquisada.  

Entende-se que este modelo de análise de CCO contribui para o 

presente trabalho, pelo fato do mesmo também estar relacionado à área de atuação 

do objeto desta pesquisa, ou seja, profissionais do setor da educação.  

 

 

5.4 AS ETECs NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Nesta seção são destacados históricos e informações das ETECs, 

disponíveis no site do Centro Paula Souza <www.cps.gov.br> e no site da Etec 

Pedro Badran <www.etecpedrobadran.com.br>. 

As Etecs são unidades escolares de Ensino Médio e Técnico 

pertencentes ao Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza (CPS), por sua vez, é 

uma autarquia pertencente ao Governo do Estado de São Paulo e vinculada à pasta 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  

Está presente em 322 municípios, onde 223 unidades são de Escolas 

de nível médio e técnico (Etecs) e 73 são Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 

estaduais, totalizando 294 mil alunos matriculados, distribuídos entre os cursos 

técnicos de nível médio e cursos superiores tecnológicos.  

http://www.cps.gov.br/
http://www.etecpedrobadran.com.br/


91 

 

Nas Etecs, o número de matriculados ultrapassa 208 mil estudantes 

nos Ensinos Técnico, Médio e Técnico Integrado ao Médio, incluindo habilitações 

nas modalidades presencial, semipresencial, online, Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e especialização técnica.  

Atualmente, as Etecs oferecem 151 cursos voltados a todos os setores 

produtivos públicos e privados. Já as Fatecs atendem mais de 85 mil alunos 

matriculados em 77 cursos de graduação tecnológica em diversas áreas, como: 

Construção Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da Informação, Turismo, entre 

outras. Além da graduação, o Centro Paula Souza ainda oferece cursos de pós-

graduação, stricto e lato senso, todos de atualização tecnológica e extensão. 

A instituição foi criada pelo decreto-lei de 6 de outubro de 1969, na 

gestão do governador Roberto Costa de Abreu Sodré (1967 – 1971). Foi somente 

em 1970 que a instituição começou a operar com o nome de Centro Estadual de 

Educação Tecnológica de São Paulo (CEET), com três cursos na área de 

Construção Civil (Movimento de Terra e Pavimentação, Construção de Obras 

Hidráulicas e Construção de Edifícios) e dois na área de Mecânica (Desenhista 

Projetista e Oficinas).  

A trajetória do Centro Paula Souza vai além de seus 50 anos de 

fundação, pois sua memória mistura-se com a história centenária do ensino 

profissional público em São Paulo.  

Em 1969, o órgão nasceu com a missão de organizar os primeiros 

cursos superiores de tecnologia, mas no decorrer das décadas, acabou englobando 

também a educação profissional do estado em nível médio, absorvendo unidades já 

existentes e construindo novas Etecs e Fatecs para expandir o ensino profissional a 

todas as regiões do Estado.  

O nome Paula Souza foi dado em homenagem a um engenheiro, 

professor e político, Antônio Francisco de Paula Souza (1832 – 1917). Um homem 

que estava à frente de seu tempo. Filho de uma tradicional família de estadistas da 

cidade de Itu do interior paulista, Antônio estudou engenharia na Alemanha e na 

Suíça, além de fundar a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli -

USP), onde defendeu o papel da escola como um meio de formação de profissionais 

e não somente um local para discussões acadêmicas.  

Antônio Francisco de Paula Souza trabalhou diretamente no 

desenvolvimento da infraestrutura do país, projetando obras e estradas de ferro. 
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Como político, atuou como deputado, presidente da câmara estadual e ministro das 

Relações Exteriores e da Agricultura no mandato do presidente Floriano Peixoto 

(1891 – 1894).  

No entanto, 50 anos após sua morte que os princípios idealizados por 

Paula Souza começaram a se concretizar com a criação do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica de São Paulo, em 06 de outubro de 1969, que 

posteriormente foi rebatizado como Centro Paula Souza, em homenagem ao 

professor.  

Com base nessa nova postura da Gestão Pública Gerencial, com 

princípios Democrático-Participativos estendidos às organizações de ensino, o 

modelo de gestão estabelece o objetivo pela descentralização do movimento 

administrativo e pedagógico, buscando promover uma maior autonomia entre os 

envolvidos no processo.  

Pautando-se de várias ferramentas que compartilham as decisões 

estratégicas da escola, o Centro Paula Souza tem como objetivo promover um 

ambiente crítico-reflexivo ao dar voz a diferentes agentes. Esses princípios são 

regulamentados no Regimento Comum do Centro Paula Souza, capítulo II: Dos 

Princípios e Das Finalidades e artigo 3º: “Os princípios de gestão democrática 

nortearão a gestão da Etec, valorizando as relações baseadas no diálogo e no 

consenso, tendo como práticas a participação, a discussão coletiva e a autonomia” 

(REGIMENTO COMUM, 2013, p. 02). 

E em seu parágrafo único ressalta que: 

 

A participação deverá possibilitar a todos os membros da comunidade 
escolar o comprometimento no processo de tomada de decisões para a 

organização e para o funcionamento da Etec e propiciar um clima de 
trabalho favorável a uma maior aproximação entre todos os segmentos das 
Etecs (REGIMENTO COMUM, 2013, p. 02). 

 

Para auxiliar nesse processo de implantação da Gestão participativa do 

Centro Paula Souza em suas unidades escolares e ao mesmo tempo como uma 

ferramenta de qualidade, foi desenvolvido o sistema de auto avaliação intitulado 

Observatório Escolar. Criado em 1998, o Observatório possibilitou às unidades 

escolares garantir a difusão das boas práticas e estabelecer procedimentos comuns. 

Segundo Ramos (2011) o Observatório Escolar do Centro Paula Souza 

é um sistema de auto avaliação que propõe a melhoria contínua através de boas 
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práticas de gestão. E, com o propósito de promover uma Escola Técnica com 

qualidade, o Observatório Escolar segue além da análise de estrutura física ao 

tentar mensurar um corpo docente comprometido e dedicado, e também na 

articulação entre a equipe de gestão e a comunidade na oferta de cursos adequados 

aos arranjos produtivos locais.  

Desta forma, o processo de auto avaliação propõe estabelecer critérios 

claros para os procedimentos de promoção, advertências e desligamentos dos 

diferentes atores que compõem a comunidade escolar, promovendo alto índice de 

alunos diplomados com baixo índice de evasão e a inserção de profissionais 

concluintes no mundo do trabalho.  

Os principais objetivos do Observatório Escolar, segundo Ramos 

(2011, p. 17 e 18) são: 

 

 Criar parâmetros e subsídios para estabelecer diretrizes necessárias 
à elevação do padrão de desempenho e à melhoria contínua da qualidade e 

pertinência dos processos e produtos das escolas; 

 Criar uma cultura de autoavaliação que fortaleça a autonomia 
responsável da gestão escolar; 

 Promover a disseminação do processo de avaliação, incorporando-o 
à cultura organizacional da escola, enquanto prática efetiva da gestão;                                            

 Implantar uma sistemática de avaliação formativa processual, 
emancipatória e democrática; 

 Promover a reflexão sobre o significado do conjunto das atividades 
desenvolvidas na escola e suas finalidades; 

 Fortalecer as relações de cooperação entre os diferentes segmentos 
da comunidade escolar. 

 

Conforme Ramos (2011), além desses objetivos, em educação existe 

outros fatores que nunca poderão ser desconsiderados, tais como: a ampliação do 

conceito de participação cidadã oferecido pelas escolas; a possibilidade do 

surgimento de lideranças comunitárias e/ou vinculadas às categorias profissionais e 

a possibilidade, rara no Brasil, de ter na escola pública, alunos de diferentes origens 

étnicas e sociais.  

O Observatório Escolar mensura o desempenho escolar de cada 

unidade de ensino através de 07 blocos de gestão: Gestão Pedagógica; Gestão do 

Espaço Físico; Gestão Participativa; Gestão de Pessoas; Gestão de Documentos; 

Gestão de Parcerias; Gestão dos Serviços de Apoio (RAMOS, 2011). 

Assim, o Centro Paula Souza definiu, em seu planejamento estratégico, 

conforme informado no site oficial da instituição, o alinhamento de várias ações que 
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referenciam a democracia e participação, a valorização das pessoas, a satisfação 

dos colaboradores e o atendimento às demandas sociais, com ênfase na eficiência e 

na qualidade de seus serviços: 

 

Missão: Promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de 
referenciais de excelência, visando o desenvolvimento tecnológico, 
econômico e social do Estado de São Paulo. 

Visão: Consolidar-se como referência nacional na formação e capacitação 
profissional, bem como na gestão educacional, estimulando a produtividade 
e competitividade da economia paulista. 

Valores: 

 Valorização e desenvolvimento humano; 

 Postura ética e comprometimento; 

 Respeito a diversidade e a pluralidade; 

 Compromisso com a gestão democrática e transparente; 

 Cordialidade nas relações de trabalho; 

 Responsabilidade e sustentabilidade; 

 Criatividade e inovação; 

Objetivos estratégicos: 

 Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho; 

 Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro 

Paula Souza (stakeholders); 

 Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino 
e aprendizagem; 

 Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos 

financeiros disponíveis; 

 Celeridade e efetividade na prestação de serviços; 

 Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos 
produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação;  

 Promover a cultura de inovação e empreendedorismo; 

 Aumentar a eficiência, produtividade e competitividade da instituição;  

 Ampliar a oferta da educação profissional. 
Diretrizes estratégicas: 

 Aperfeiçoar continuamente os processos de planejamento, gestão e 
as atividades operacionais/administrativas; 

 Estimular e consolidar parcerias (internas e externas), sinergias e a 

inovação tecnológica; 

 Manter a adequada infraestrutura e atualizados os laboratórios e 
equipamentos didáticos-pedagógicos; 

 Promover capacitações e atualizações dos servidores, para assegurar 

a qualidade e a eficiência da educação profissional; 

 Garantir processos de avaliação institucional que viabilizem a métrica 
e identificação dos resultados do Centro Paula Souza; 

 Implantar programas que busquem melhorias contínuas dos 
resultados da instituição; 

 Identificar novas tecnologias e demandas para planejamento e 
implantação de novos cursos e iniciativas; 

 Promover aplicação da tecnologia e estimular a criatividade para o 
desenvolvimento de competências humanas e organizacionais;  

 Captar recursos financeiros externos para realizações de projetos 
estratégicos quando não disponíveis no orçamento da instituição (CPS 

CENTRO PAULA SOUZA, 2019).  
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5.5 O CASO DE UMA ETEC NA REGIÃO DE FRANCA 

 

A unidade escolar Etec Pedro Badran, selecionada como objeto do 

presente estudo, surgiu no final da década de 1958, através da Lei nº. 77 que 

aprovava a instalação das Escolas Artesanais. Mas, foi através de recursos doados 

pela família do imigrante libanês, Sr. Pedro Badran, que o prefeito da época, Dr. 

José Ribeiro Fortes, conseguiu construir um prédio a qual se instalaria a escola.  

Em reconhecimento aos serviços prestados à Escola e à Juventude de 

São Joaquim da Barra e região, a Câmara Municipal baixou a Lei nº. 325 de 12 de 

junho de 1958, que aprovava o nome da escola: Pedro Badran, em agradecimento 

ao ato realizado por seus filhos.  

Portanto, foi no dia 06 de junho de 1959, que alunos, professores, 

funcionários e todo equipamento e mobiliário recebidos do Governo de Estado foram 

instalados no prédio recém-construído à Rua Maranhão, 1225, na cidade de São 

Joaquim da Barra, onde permanece em funcionamento até os dias atuais.  

Em 16/08/1961, a Lei nº. 6204 transformou a Escola Artesanal "Pedro 

Badran" em Escola Industrial "Pedro Badran" e os cursos passaram a ser de tempo 

integral: no período da manhã, cultura geral e, no período da tarde, prática. Também 

foram criados no período noturno os chamados "Cursos Extraordinários": Ajustagem 

Mecânica, Tornearia, Desenho Mecânico, Corte e Costura, Decoração e Doces, 

Ornatos e Brinquedos.  

Com o Decreto nº. 44.533 de 18/02/1965, do então Governador 

Ademar de Barros, a Escola Industrial Pedro Badran passou para Ginásio Industrial 

Estadual Pedro Badran. Com a Resolução SE nº. 13 de 22/01/1976, para Centro 

Estadual Interescolar Pedro Badran. E com o Decreto nº. 7400 de 30/12/1975, em 

28/01/1978, transformou em Escola Estadual de Segundo Grau Pedro Badran.  

Depois novas mudanças ocorreram, em 21/02/1989, com a Resolução 

SE nº. 37, integrou a EESG Pedro Badran em Escola Técnica Estadual de Segundo 

Grau Pedro Badran à Divisão de Supervisão e Apoio às Escolas Técnicas -

(DISAETE) Res. nº. 120 de 22/06/1985. Em 22/10/1991, o Decreto nº. 34.032 

transfere a DISAETE da Secretaria da Educação para a Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, devendo a unidade escolar ser 

transferida a partir de 01/01/1992. A DISAETE passa então a denominar-se Divisão 

Estadual de Ensino Tecnológico (DEET).  
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Por fim, a partir de 01/01/1994, a Escola Técnica Estadual de Segundo 

Grau Pedro Badan foi transferida da Secretaria da Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico para o Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza  CEETEPS, por meio do Decreto nº. 37.735 de 27/10/1993. E foi pelo 

Decreto nº. 38.703 de 31/05/1994 que a escola passou a denominar-se Escola 

Técnica Estadual Pedro Badran.  

Atualmente, a escola possui aproximadamente 1.200 alunos 

matriculados, nos mais variados cursos, como o ensino médio regular; o ensino 

médio integrado ao curso técnico nas áreas de Administração, Marketing, Meio 

Ambiente, Desenvolvimento de Sistemas e Química, ofertados nos períodos 

matutino e vespertino e os cursos técnicos nas áreas de Administração, 

Secretariado, Marketing, Meio Ambiente, Química, Eletroeletrônica, Eletrotécnica e 

Segurança do Trabalho, oferecidos no período noturno. Inclusive uma Classe 

Descentralizada na cidade de Guará, onde oferece os cursos técnicos de 

Administração e de Logística.  

A escola também atribui, eventualmente, cursos profissionalizantes de 

curta duração mediante programas de capacitação rápida, ofertado às pessoas 

desempregadas ou em situação de vulnerabilidade, de acordo com a demanda do 

governo do estado.  

Abaixo segue a estrutura organizacional da unidade escolar, segundo o 

Plano Plurianual de Gestão – 2019 a 2023, disponível no site oficial da instituição 

(ETEC PEDRO BADRAN, 2019): 

 

Diretor de Escola Técnica: Profa. Marlene Cheadi Martins Alves  
Professor Coordenador de Projetos Responsável pela Coordenação 

Pedagógica: Professor Ricardo de Moraes  
Diretor de Serviço Administrativo: Ângela Maria Guidolin da Silva  
Diretor de Serviço Acadêmico:  Mônica Carla de Oliveira Pinto  

Assistente Técnico Administrativo:  Professor Carlos Justino de Souza  
Orientador Educacional: Professor Rademaker Siena  
Coordenador de Classe Descentralizada (Guará): Professor Juliano Gomes 

da Rocha  
Assistente Administrativo: Jhony Raphael Silva de Almeida  
Auxiliar de Docente I: Renato de Moraes  

Auxiliar de Docente II: João Ricardo Sartorato  
Analista Técnico Administrativo-Bibliotecário:  Maria Carmen V. Borges 
Barbosa  

10 Coordenadores de Curso  
61 Docentes  
05 Agentes Técnicos e Administrativos  

03 Auxiliares de Apoio  
02 Auxiliares de Serviços de outros Órgãos  
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04 Servidores Terceirizados de Limpeza  

06 Servidores Terceirizados de Vigilância  
02 Estagiários 

 

Como já foi dito, a seleção da mesma se deu em virtude da 

observação, do pesquisador, de que entre 2013 a 2018 houve alteração no processo 

de gestão e uma evolução do comparativo deste período apontada pela ferramenta 

de avaliação do “Observatório Escolar”, conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Resultado de Avaliação de Desempenho Anual 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico apresentado na Reunião de Planejamento de 2019. 

 

Esse período refere-se à gestão atual que iniciou suas atividades em 

2012 e está em seu segundo mandato, o qual encerrará em 2020. 

Assim, surgiu o interesse de conhecer os aspectos da cultura 

organizacional, da cidadania organizacional e seu impacto sobre o Desenvolvimento 

Regional, os quais estão envolvidos nas atividades entre 2013 e 2018, conforme 

Gráfico apresentado na Reunião de Planejamento no dia 23/02/2019, registrada em 

ata. 

 

5.5.1 Análise da Pesquisa Documental 

 

Nesta seção, as atividades foram levantadas pela análise dos 

documentos e, como já foi dito, foram classificadas em 4 grupos a partir da análise 
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da descrição das ações, suas especificidades e periodicidade pertinentes às 

atividades relatos nos documentos, conforme pode-se observar no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Análise das atividades no período de 2013 a 2018. 
ANALISE ATIVIDADES AÇÕES DOCUMENTO 

CONTINUIDADE Direção Acadêmica e 
Administrativa 

Manteve a mesma 
equipe de 
colaboradores. 

Ata de Reunião de 
Planejamento 
20/01/13 

Feira de Exposição 
Tecnológica para o 
ensino técnico 

Manteve o evento 
para essa 
modalidade de 
ensino. 

Ata de Reunião de 
Equipe de Gestão 
e Coordenação 
14/09/2013 e 
Plano Plurianual 
de Gestão 2013 a 
2017  

MELHORIA Coordenação Classe 
Descentralizada 

Ampliação de 10 HAE 
para 25 HAE. 

Ofício 311/2013 

Reestruturação 
tecnológica dos 
ambientes 

Reestruturação do 
Salão Nobre; 
Adequação da 
biblioteca, ampliação 
da Cantina, sala de 
manutenção e sala 
do grêmio estudantil. 

Plano Plurianual – 
2016 a 2020 

Atribuição de 
responsabilidades ao 
Grêmio Estudantil 

Organização de 
eventos estudantis. 

Atas de Reunião 
de Equipe  de 
Gestão e 
Coordenação – 
01/06/2015 

Biblioteca Readequação das 
normas e aquisição 
de acervo. 

Ata de Reunião de 
Conselho de 
Escola e APM – 
22/02/2015. 

INCLUSÃO Comitê de Gestão Inclusão do 
Orientador 
Educacional. 

Portaria 281/2013 

Projeto de Intercâmbio 
Internacional 

Cursos no exterior 
através de parceria 
do CEETEPS. 

Ata de Reunião 
Conselho de 
Escola e APM – 
23/07/2014 

Projetos Extra-
curriculares 

Aulas no período 
oposto como reforço. 

Plano Plurianual 
de Gestão 2016 a 
2020 

Novos cursos Ensino Médio 
Integrado em 
Desenvolvimento de 
Sistemas, M-Tec em 
Administração.  

Ata de Reunião de 
Conselho de 
Escola e APM– 
17/06/2015 
Etim – Decreto 
8.268/2014 
M-Tec – Portaria 
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1338/2017 

Projeto Café com o 
Diretor 

Reuniões trimestrais 
dos Representantes 
Docentes na Sala 
com o Diretor. 

Ata de Reunião de 
Representantes 
Discente – 
26/09/2017 

Festa das Nações Evento de integração 
da família do aluno 
com o ambiente 
escolar. 

Ata de Reunião de 
Equipe de Gestão 
e Coordenação – 
24/02/2014 

Feira do Troca Projeto de incentivo à 
leitura através da 
troca de exemplares 
de livros e revistas 
em quadrinhos. 

Plano Plurianual 
de Gestão 2014 a 
2018 

EXCLUSÃO Sem ações  - - 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

As atividades classificadas como “Continuidade” foram aquelas que já 

existiam na gestão anterior e mantidas na gestão em análise, são estas: 

a) Manutenção da equipe de colaboradores tanto da Direção 

Acadêmica quanto da Direção Administrativa e; 

b) Continuidade da Feira de Exposição Tecnológica – Expobadran 

para o ensino Técnico. 

As atividades classificadas como “Melhoria”, foram aquelas que já 

existiam na gestão anterior, porém foram alteradas para melhor resultado, diante de 

alguma observação à gestão anterior, tais como: 

a) O Professor Responsável pelas unidades descentralizadas com 

10 horas atividades passou a ser Coordenador de Classe Descentralizada com 25 

horas atividades; 

b) Houve uma reestruturação dos ambientes: todas as salas de 

aulas receberam projetores multimídia e caixas de som; auditório passou a ter 

recursos audiovisuais mais avançados; houve realocação de uma sala ampla com 

mobiliário adequado para os coordenadores de curso; 

c) O Grêmio Estudantil passou a ter maiores atribuições na criação 

e desenvolvimento de eventos junto aos alunos e; 

d) A biblioteca, através de verbas da Associação de Pais e 

Mestres, aumentou seu acervo. 
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As atividades classificadas como “Inclusão” foram aquelas apontadas 

como novidade e implementadas na gestão atual, tais como: 

a) Foi incluído o cargo de Orientador Educacional para mediar os 

conflitos dos alunos junto à Direção Escolar; 

b) Projeto de Intercambio Escolar, promovido pelo Centro Paula 

Souza aos alunos com melhor aproveitamento pedagógico, com a possibilidade dos 

mesmos conhecerem outras culturas e apropriar-se de conhecimentos tecnológicos 

de outros países; 

c) Inserção de Projetos Extracurriculares desenvolvidos no período 

oposto para apoio às matérias do currículo básico; 

d) Inserção de novas modalidades de cursos para o ensino médio, 

como o ensino médio integrado, o Etim em Desenvolvimento de Sistemas, o médio 

Técnico, o M-Tec, junção do ensino técnico em administração com o ensino médio; 

e) Inserção do Projeto Café com o Diretor, com o propósito de 

aproximar os alunos à direção escolar; 

f) A Festa das Nações, evento anual com comidas típicas a fim de 

integrar a comunidade local, principalmente os familiares dos estudantes à unidade 

escolar e; 

g) A Feira da Troca, um projeto estudantil com objetivo de 

promover a leitura a partir da troca de livros e gibis entre os próprios alunos. 

Quanto à observação de “Exclusão”, não foram encontradas 

informações de exclusão de atividades, devidamente registradas em documentos 

oficiais da Instituição. 

As ações colocadas em prática objetivaram uma maior transparência 

na Gestão Educacional da unidade, com o intuito de colocar todos os agentes como 

parte integrante e decisiva na busca de soluções para os problemas que afetam o 

cotidiano da escola, elevando o nível do desempenho anual da unidade de ensino. 

 

 

5.5.2 Leitura e Análise dos dados da Pesquisa de Campo  

 

Inicialmente, com o propósito de conhecer o perfil dos participantes da 

pesquisa, a primeira parte do questionário arrolou os dados sócio demográficos. 
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5.5.2.1 Parte I - Caracterização do perfil dos respondentes  

 

Gráfico 1 – Sexo. 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

O Gráfico 1 apontou, na unidade pesquisada, um percentual de 56,5% 

para o sexo masculino, e de 43,5% para o sexo feminino, demonstrando haver uma 

relativa proximidade percentual entre ambos os sexos.    

 

Gráfico 2 - Estado Civil. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

O Gráfico 2 indiciou um maior percentual de casados, com 71,7%, na 

sequência, os solteiros com 23,9%, e um índice de apenas 4,4% para os demais 

estados civis. 
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Gráfico 3 – Idade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

No Gráfico 3, a maior concentração de professores está entre 31 e 50 

anos, com aproximadamente 61% do total. Entre 51 e 60 anos somam-se 21,7%. 

Entre os mais jovens, 21 e 30 anos, correspondem a 13% e, com mais de 61 anos 

de idade, um índice de 4,3%. 

 

Gráfico 4 - Grau de Instrução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

No Gráfico 4, 69% dos entrevistados possuem algum tipo de 

especialização lato senso, 24% possuem o ensino superior e 7% possuem alguma 

especialização stricto senso, mestrado. 
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Gráfico 5 - Principal atividade econômica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

No Gráfico, 75,6% dos profissionais têm na docência, sua principal 

atividade econômica, 15,6% têm na iniciativa privada sua principal fonte de renda e 

8,9% são profissionais autônomos, atuando como profissionais liberais.  

 

Gráfico 6 - Tempo de atuação na Etec. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

No Gráfico 6, a maior concentração de professores está entre 8 e 19 

anos de casa, ou seja 43,4%. Na sequência, 38,7% dos entrevistados estão entre os 

professores com até 7 anos e, 17,4% estão acima dos 20 anos na instituição.   

Portanto, verifica-se que os professores do sexo masculino estão em 

maior número, assim como a maioria dos respondentes são casados, com idade 

média de aproximadamente 40 anos. Um volume representativo de respondentes 

possui algum tipo de especialização. Embora tenham liberdade de atuar em outros 
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tipos de atividades profissionais e econômicas, a maioria dos professores tem no 

magistério sua principal atividade econômica.  

Ao observar o Gráfico 7, percebe-se que uma quantidade expressiva 

de professores está concentrada no Ensino Médio, com 39,1%, seguido dos eixos 

técnicos; Gestão e Negócios com 23,9%, Informação e Comunicação com 15,2%, 

Controle e Processos Industriais com 10,9% e os demais eixos somam 10,9%.  

 

Gráfico 7 - Eixo Tecnológico para qual foi contratado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

 

5.5.2.2 Parte II – Leitura e análise das questões temáticas 

 

Destacando, novamente, que foi utilizada a escala Likert de 5 pontos, o 

entrevistado atribuiu nota de 1 a 5 para indicar seu nível de satisfação, partindo do 1 

como muito insatisfeito; 2 pouco satisfeito; 3 razoavelmente satisfeito; 4 satisfeito e 5 

muito satisfeito. Para a análise das variáveis estatísticas, foi utilizado o software de 

apoio SPSS (Pacote Estatístico para as Ciências Sociais).  

 Para análise e interpretação dos resultados apurados, seguindo a 

experiência de Andrade et al. (2017), considerou-se que a média apurada maior ou 

igual a 4, em determinado fator, revela ações que tendem a influenciar fortemente o 

Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO). E, ao contrário, os fatores com 

média inferior a 4 pontos se configuram em ações não influenciadoras de CCO na 

empresa pesquisada. 

Conforme mencionado na metodologia, o questionário que envolve as 

questões temáticas do CCO tem como base o modelo de Escala de Civismo 



105 

 

Organizacional, elaborado inicialmente por Porto e Tamayo (2003) e posteriormente 

modificado por Andrade et. al. (2017) e é composto de 6 fatores que subsidiaram a 

mensuração do grau de comprometimento em Comportamento de Cidadania 

Organizacional dos colaboradores na ETEC objeto de estudo.  

Para melhor compreensão, os 6 (seis) fatores foram apontados e 

analisados individualmente, a partir dos dados coletados na entrevista, guiada pelos 

questionários previamente elaborados (APÊNDICE A). 

O Fator 01 – Sugestões Criativas ao Sistema – representa, conforme 

a Escala de Civismo Organizacional, o comportamento dos colaboradores 

relacionado às sugestões de novas ideias para a gestão no propósito de trazer 

benefícios para a organização.  

Este comportamento está intrinsicamente relacionado às ações 

referentes à virtude cívica, representando o interesse do colaborador em participar 

voluntariamente das decisões da empresa, através de reuniões e debates, propondo 

discussão sobre as políticas e estratégias organizacionais ao expressar a sua 

opinião de forma deliberada (REGO, 2002). 

Nesse sentido, há muito tempo se valoriza o interesse dos 

colaboradores pelos assuntos da organização, guiados pelos padrões de virtude e 

pela vontade de estarem bem informados e integrados à estrutura de comunicação 

da organização (GRAHAM, 1991 apud REGO, 2002). 

Assim, para conhecimento das ações que relatam participação e 

sugestões na instituição pesquisa, a Tabela 1 destaca as perguntas e suas 

respectivas pontuações para apuração e análise do Fator 1, que estampa a relação 

das sugestões criativas ao sistema sob perspectiva dos professores entrevistados. 

 

Tabela 1 - Fator 1: Sugestões Criativas ao Sistema 
FATOR 1 - SUGESTÕES CRIATIVAS AO SISTEMA 

QUESTÕES Fator Média Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

1 Dou sugestões para resolver os problemas no 
departamento onde trabalho 

SCS 4,48 4,23 0,898 

2 Contribuo com novas ideias para o melhor uso do 

ambiente físico 

SCS 4,17 

4 Contribuo com novas rotinas que podem melhorar o 
desempenho do minha área 

SCS 4,50 

10 Dou sugestões sobre novos cursos SCS 3,72 
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12 Repasso novas ideias sobre o meu trabalho nesta 

escola 

SCS 4,54 

19 Penso sobre novos usos para os equipamentos inativos SCS 3,78 

22 Dou sugestões para melhorar a estrutura da escola SCS 4,13 

25 Dou sugestões para melhorar o trabalho do setor SCS 4,28 

28 Dou novas ideias para aumentar a qualidade das aulas SCS 4,50 

30 Contribuo com sugestões para melhorar a gestão da 
escola 

SCS 4,09 

31 Dou sugestões sobre a disposição do ambiente físico 

da minha área 

SCS 4,28 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo. 

 

Pode-se observar que o Fator 1 apresenta a média geral de 4,23, 

representando que a unidade escolar tem conseguido promover a participação dos 

professores, com sugestões, novas ideias, novos processos nas decisões que 

permeiam a gestão da instituição.   

Dentre as ações com maior destaque no Fator 1, podem ser 

observadas aquelas relativas às novas ideias sobre o seu próprio trabalho na escola 

(4,54); contribuição com novas rotinas (4,50); novas ideias para aumentar a 

qualidade das aulas (4,50) e ainda destaque para sugestões na resolução de 

problemas no departamento (4,48). 

Percebeu-se que são ações relativas à contribuição do colaborador 

para a construção de um ambiente favorável, ao compartilhamento de sugestões, 

práticas e ideias criativas no exercício de suas funções no departamento.  

Todavia, dentre às ações com menor pontuação, pode-se observar 

menor participação nas sugestões de novos cursos (3,72) e na exploração de maior 

uso dos equipamentos inativos (3,78).  

Ainda que, em relação às contribuições para melhoria da gestão da 

escola de modo geral a pontuação foi de 4,09, esteve bem próxima do indicador 4, 

demonstrando haver uma baixa participação dos colaboradores nas decisões 

estratégicas da organização. Sugere-se, portanto, uma preocupação e dedicação 

mais específica em relação ao departamento que os entrevistados estão locados. 

São ações que fizeram a média geral do Fator 1 se apresentar como a 

menor pontuação entre os seis fatores analisados.  

Contudo, a média geral de 4,23 no Fator 1, “Sugestões Criativas ao 

Sistema”, revela ações que tendem a influenciar o Comportamento de Cidadania 
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Organizacional (CCO) na instituição pesquisada, visto que a média alcançada está 

acima daquela estabelecida pela “Escala de Civismo Organizacional” adotada neste 

trabalho que indica a presença de CCO. 

O Fator 02 – Criação de uma Disposição Favorável a Organização, 

está diretamente relacionado aos comportamentos que divulgam as vantagens e os 

méritos da organização fora do ambiente de trabalho. 

 Esse fator se relaciona a aspectos referentes à lealdade 

organizacional, pois o colaborador cria uma identificação e até mesmo certa 

devoção à sua organização e a seus líderes. A lealdade organizacional suscita 

situações que transcendem os próprios interesses individuais ou departamentais, em 

defesa da valorização da organização como um todo, visando blindar a imagem ou a 

reputação da mesma frente às ameaças externas (PODSAKOFF, 2000 apud  

REGO, 2002). 

Para conhecimento das ações que relatam essa lealdade 

organizacional, a Tabela 2 destaca as perguntas e suas respectivas pontuações 

para apuração e análise do Fator 2, que demonstra a relação da Criação de uma 

Disposição Favorável a Organização com essa identificação organizacional, sob a 

perspectiva dos professores entrevistados. 

 

Tabela 2 - Fator 02: Criação de uma Disposição Favorável à Organização 
FATOR 2 - CRIAÇÃO DE UMA DISPOSIÇÃO FAVORÁVEL À ORGANIZAÇÃO 

QUESTÕES Fator Média Média 

Geral 

Desvio 

Padrão 

3 Procuro defender a escola para a qual trabalho CDF 4,89 4,83 0,099 

11 Estou acostumado a elogiar esta escola CDF 4,85 

15 Descrevo as qualidades desta escola CDF 4,85 

20 Estou acostumado a passar a melhor impressão às 
pessoas que não conhecem esta escola 

CDF 4,78 

23 Dou boas informações sobre esta escola CDF 4,85 

24 Informo o papel da escola na sociedade CDF 4,78 

27 Falo sobre as vantagens de trabalhar nesta escola CDF 4,83 

35 Defendo os cursos oferecidos pela escola CDF 4,80 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo. 
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Pode-se observar que o Fator 2 apresenta média geral de 4,83, 

representando o quanto os colaboradores estão envolvidos com a organização, num 

propósito de criar uma identificação com a mesma, de promover a imagem e a 

reputação da unidade escolar, frente às ameaças externas e frente à comunidade 

local. 

Dentre as ações com maior destaque no Fator 2, podem ser 

observadas aquelas relativas às ações referentes à lealdade organizacional, a 

defesa pela escola para a qual o entrevistado trabalha (4,89); em seguida, o 

costume de elogiar à escola, o de descrever as qualidades da escola, assim como o 

hábito de dar boas informações sobre a escola, com médias semelhantes de 4,85. 

Percebeu-se que são atitudes que demonstram o alto nível de 

engajamento dos colaboradores com a organização. Mesmo porque, as menores 

pontuações, com 4,78, foram observadas em relação à divulgação do papel da 

escola na sociedade, pois o costume de passar a melhor impressão às pessoas que 

não conhecem a escola ficou relativamente próximo às médias superiores, 

demonstrando da mesma forma, um alto nível de envolvimento dos professores com 

a unidade escolar. 

A média geral de 4,83 no Fator 2 revela ações que tendem a influenciar 

fortemente o Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO) na instituição 

pesquisada, visto que a média alcançada está acima daquela estabelecida pela 

“Escala de Civismo Organizacional” adotada neste trabalho, o que indica a presença 

de CCO. 

O Fator 3 – Cooperação com os Colegas de Trabalho retrata as 

atitudes que refletem comportamentos de apoio aos colegas de trabalho, visando o 

benefício da organização. 

A cooperação é um fator determinante em questões que se relacionam 

ao altruísmo, exemplo de quando o colaborador ultrapassa os seus objetivos 

individuais para beneficiar um companheiro que não consegue atingir suas metas. 

Nesse sistema de cooperação, a contribuição também vai além das questões 

profissionais quando um profissional se propõe a ouvir o outro, tanto sobre assuntos 

pessoais, muitas vezes delicados, quantos de ordem profissional (PODSAKOFF, 

2000 apud REGO, 2002). 

O objetivo nesse tipo de relação é fazer com que os outros se sintam 

bem, criando um ambiente agradável, sincero, franco e verdadeiro ao colocar-se no 
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lugar do outro, em um processo de empatia e, com uma visão global da situação, 

posicionar-se no mesmo nível de seus interlocutores, para que a comunicação seja 

clara e eficiente (REGO, 2002). 

Todavia, para conhecimento das ações que relatam a solidariedade 

dos colaboradores na instituição pesquisada, a Tabela 3 destaca as perguntas e 

suas respectivas pontuações para apuração e análise do Fator 3, que demonstra 

Cooperação com os Colegas de Trabalho. 

 

Tabela 3 - Fator 03: Cooperação com os Colegas de Trabalho 
FATOR 3 - COOPERAÇÃO COM OS COLEGAS DE TRABALHO 

QUESTÕES Fator Média Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

17 Ofereço-me para ajudar um colega de trabalho que está 
tendo dificuldades no trabalho 

CCC 4,52 4,56 0,236 

18 Transmito meu conhecimento a meus colegas de 

trabalho 

CCC 4,57 

26 Complemento os trabalhos dos meus colegas de 
trabalho quando me pedem 

CCC 4,46 

33 Ofereço apoio emocional aos colegas de trabalho com 
problemas pessoais 

CCC 4,48 

34 Colaboro quando meus colegas de trabalho me pedem 

ajuda 

CCC 4,70 

36 Ajudo os colegas de trabalho a resolver problemas CCC 4,65 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo. 

 

A média geral de 4,56, observada para esse Fator, demonstra uma 

tendência de cooperação entre professores e seus pares ao executarem suas 

tarefas, demonstrando a presença de atitudes colaborativas.  

Neste aspecto, verificou-se que as maiores pontuações alcançadas 

nesse Fator foram: colaborar com colegas de trabalho quando solicitados (4,70); a 

contribuição aos colegas ao propor soluções para os problemas (4,65) e; até mesmo 

nas ações referentes ao compartilhar o conhecimento com colegas de trabalho 

(4,57). Essas ações são as que mais se relacionam com apoio aos colegas de 

trabalho quando solicitados. 

No entanto, as questões que obtiveram médias mais baixas, como o 

fato de complementar os trabalhos dos colegas de trabalho quando solicitados 

(4,46); no fato de oferecer apoio emocional aos colegas de trabalho com problemas 

pessoais (4,48); ou até mesmo oferecer-se para ajudar um colega com dificuldades 

(4,52), não ficaram distantes das médias mais altas, apontando atitudes dos 
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professores também em oferecer-se, voluntariamente, ao perceber dificuldades 

encontradas pelos companheiros de trabalho na realização de certas tarefas. 

Sendo assim, a média geral de 4,56 no Fator 3 com baixo desvio 

padrão, revela que essas ações praticadas tendem a influenciar fortemente o 

Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO) na instituição pesquisada, visto 

que a média alcançada está acima daquela estabelecida pela “Escala de Civismo 

Organizacional” adotada neste trabalho indicando a presença de CCO. 

O Fator 04: Autotreinamento refere-se à procura voluntária do 

colaborador pelo aperfeiçoamento e atualização profissional, no desejo de melhorar 

o seu próprio conhecimento, competências e aptidões.  

Segundo Rego (2002) essas ações vão desde assinar uma revista 

técnica até frequentar cursos em suas várias dimensões: treinamentos, cursos 

técnicos, graduação, extensivo, especialização ou até mesmo novas graduações 

que vão de encontro às necessidades da instituição, principalmente no que se refere 

aos colaboradores adquirirem capacidades e competências para ocupar cargos 

superiores, exigindo novas responsabilidades.  

Para conhecimento das ações que apontam a busca por novos 

conhecimentos na instituição pesquisada, a Tabela 4 destaca as perguntas e suas 

respectivas pontuações para apuração e análise do Fator 4, que demonstra o 

interesse pessoal pelo Auto treinamento. 

 

Tabela 4 - Fator 04: Auto treinamento 
FATOR 4 – AUTOTREINAMENTO 

QUESTÕES Fator Média Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

5 Participo de treinamentos de melhoria profissional AT 4,20 4,29 0,213 

9 Procuro participar de cursos de atualização profissional AT 4,17 

29 Procuro cursos complementares que ampliem a minha 
área 

AT 4,41 

32 Procuro participar de eventos na minha área AT 4,39 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo. 

 

A média geral de 4,29 representou um nível satisfatório de interesse 

dos participantes da pesquisa em procurar por novos conhecimentos, no sentido de 

se atualizarem constantemente frente às novas demandas do trabalho. 
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Dentre as ações com maior destaque, tem-se a iniciativa do 

colaborador em procurar por cursos complementares que ampliem a sua área de 

conhecimento (4,41); ou participar de eventos que contribuem para a sua área de 

atuação (4,39), sendo as duas maiores pontuações. Nas demais questões, que se 

referiam a participar de cursos de atualização profissional (4,17), e na participação 

de treinamentos que contribuem para a melhoria profissional (4,20), as médias se 

apresentaram relativamente próximas, demonstrando interesse dos colaboradores 

em se atualizarem constantemente. 

Desta forma, a média geral de 4,29 no Fator 4 “Auto treinamento”, 

demonstra forte tendência em influenciar o Comportamento de Cidadania 

Organizacional (CCO) na instituição pesquisada, visto que a média alcançada está 

acima do que é estabelecido pela “Escala de Civismo Organizacional”. 

O Fator 05: Proteção ao Sistema representa o conjunto de ações que 

objetiva zelar pelo patrimônio da organização, tendo a consciência do uso racional 

dos recursos. 

Em trabalhos operacionais, pode-se observar o cuidado com o 

funcionamento dos equipamentos e a utilização correta dos insumos evitando 

grandes perdas ou sobras indevidas. Em relação aos trabalhos intelectuais, observa-

se o tempo demasiadamente perdido na resolução de atividades de cunho pessoal, 

como conversas ao telefone, tomar vários cafezinhos durante o dia, assim como 

acessar constantemente as redes sociais ou assuntos não relacionados com a 

atividade da organização (REGO, 2002). 

Para conhecimento das ações que apontam a preocupação com a 

utilização correta dos recursos da organização pesquisada, a Tabela 5 destaca cinco 

perguntas e suas respectivas pontuações para apuração e análise do Fator 5 que 

demonstra ações de Proteção do Sistema. 

 

Tabela 5 - Fator 05: Proteção do Sistema 
FATOR 5 - PROTEÇÃO DO SISTEMA 

QUESTÕES Fator Média Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

6 Uso os equipamentos da empresa de modo adequado P.S. 4,78 4,82 0,228 

7 Evito desperdiçar o material da escola P.S. 4,87 

8 Realizo as tarefas de maneira mais eficiente P.S. 4,65 
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16 Cuido bem dos equipamentos de trabalho P.S. 4,91 

21 Uso os equipamentos da empresa com cuidado P.S. 4,87 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo. 

 

A média geral de 4,82 para esse Fator demonstra o comprometimento 

da equipe com os recursos da instituição e a preocupação em manter os 

equipamentos em funcionamento para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas.  

A utilização adequada dos equipamentos e dos recursos refere-se ao 

zelo coletivo e à consciência de utilizar corretamente os recursos disponíveis. Foram 

percebidas ações, como o cuidado dos equipamentos de trabalho (4,91); o uso dos 

equipamentos da empresa com cuidado (4,87); a consciência de evitar desperdiçar o 

material da escola (4,87); assim como o uso dos equipamentos da empresa de 

modo adequado (4,78), demonstrando uma profunda preocupação dos 

colaboradores com os materiais disponibilizados pela instituição. 

A menor média foi observada na questão referente à realização das 

tarefas de maneira mais eficiente (4,65), ainda que apresentado um resultado 

expressivo. Todavia, pode-se resgatar do Fator 1 que, uma das menores notas está 

relacionado à exploração de maior uso dos equipamentos inativos. Portanto, a falta 

de uso dos equipamentos pode inferir em um sentimento de menos eficiência. 

Entretanto, a média geral de 4,82 para o Fator 05 “Proteção ao 

Sistema” aponta ações que inclinam a influenciar o Comportamento de Cidadania 

Organizacional (CCO) na instituição pesquisada, já que a média atingida está acima 

daquela estabelecida pela “Escala de Civismo Organizacional” (4,0). 

O Fator 06: Preservação do Ambiente de Trabalho refere-se à 

atenção dada ao espaço em comum utilizado pelos colaboradores no exercício de 

suas funções, se desponta como uma extensão do Fator 05, ora reforçando os 

cuidados de limpeza do ambiente de trabalho. 

Para Rego (2002), o cuidado com o ambiente, no que se refere às 

questões higiênicas, é estendido a outros fatores de igual ou maior relevância, como 

por exemplo: no cuidado com os riscos de acidentes que os mesmos podem 

proporcionar ou, nos resultados insatisfatórios por desconhecer a utilização correta 



113 

 

dos equipamentos, itens que refletem no desempenho global das atividades, 

impactando a eficiência do processo como um todo.  

Para o conhecimento das ações que dizem respeito ao cuidado com o 

ambiente e equipamentos de trabalho, a Tabela 6 destaca duas perguntas e suas 

respectivas pontuações para apuração e análise do Fator 6. 

 

Tabela 6 - Fator 06: Preservação do Ambiente de Trabalho 
FATOR 6 - PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

QUESTÕES Fator Média Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

13 Cuido bem da limpeza do ambiente de trabalho PAT 4,87 4,80 0,092 

14 Procuro conhecer o meu equipamento de trabalho PAT 4,74 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo. 

 

A média geral de 4,80 para esse Fator demonstra o nível coletivo de 

conscientização dos professores tanto com a limpeza e organização do ambiente de 

trabalho, quanto da necessidade de conhecer perfeitamente o uso correto dos 

equipamentos ao exercer suas atividades laborais.  

Analisando as questões que pertencem aos cuidados com a limpeza do 

ambiente de trabalho (4,87), assim como à importância do colaborador em procurar 

conhecer o equipamento de trabalho (4,74), verifica-se o empenho e intenção dos 

colaboradores em desenvolverem o seu trabalho em um ambiente limpo, 

organizado, seguro e de forma eficiente.  

Sendo assim, a média geral de 4,80 e desvio padrão quase zero, no 

Fator 06 “Preservação do Ambiente de Trabalho”, demonstra ações coletivas que 

propendem a influenciar o Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO) na 

instituição pesquisada, já que a média alcançada está muito acima do que é 

estabelecida pela “Escala de Civismo Organizacional” (4,0). 

Com o objetivo de sintetizar o resultado dos 6 fatores discutidos acima, 

a Tabela 7 é apresentada com o propósito de obter uma visão mais ampla das 

médias apuradas e, assim, realizar uma análise geral, no sentido de compreender 

quais fatores com maior ou menor tendência influenciam o Comportamento de 

Cidadania Organizacional na instituição. 
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Tabela 7 - Análise geral dos fatores da ECO. 
FATORES Média Desvio Padrão Média 

Geral 

1 Sugestões Criativas ao Sistema 4,23 0,898 4,59 

2 Criação de uma Disposição Favorável à 
Organização 

4,83 0,099  

3 Cooperação com os Colegas de Trabalho 4,56 0,236  

4 Auto treinamento 4,29 0,213  

5 Proteção ao Sistema 4,82 0,228  

6 Preservação do Ambiente de Trabalho 4,80 0,092  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo. 

 

A média geral de 4,59 aponta o engajamento da organização ao 

promover ações que visam, além de boas práticas diárias de trabalho, também o 

desenvolvimento de comportamentos que estimulam os colaboradores a atuarem de 

forma voluntária frente às adversidades, compreendendo de forma ampla o papel da 

organização dentro do contexto social em que a mesma está inserida. 

Ao analisar as maiores médias, constatou-se o que o grupo de 

professores entrevistados tem disposição favorável à geração de um ambiente 

acolhedor (4,83); também no propósito de estabelecer ações que visam à 

necessidade de proteção ao sistema (4,82); tal como o esforço em promover ações 

engajadas na preservação do ambiente de trabalho (4,80) e promoção de ações que 

visam uma maior cooperação com os colegas de trabalho (4,56). 

As questões relacionadas à capacidade do colaborador em sugerir 

ações criativas ao sistema (4,23) e a conscientização sobre a necessidade do auto 

treinamento (4,29) apontaram as menores médias, todavia ainda acima do indicador 

de 4 pontos, estabelecido como mínimo para demonstrar relação com CCO.    

Diante deste cenário, observa-se um conjunto de fatores e pontuação 

que demonstram ações e atitudes que tendem a influenciar o Comportamento de 

Cidadania Organizacional (CCO) na instituição pesquisada, dado que a média geral 

(4,59) alcançada ficou acima daquela estabelecida pela “Escala de Civismo 

Organizacional” adotada neste trabalho, indicando a presença de CCO. 

Resgatando que, a Escala de Civismo Organizacional, proposto por 

Porto e Tamayo (2003) foi aplicada por Andrade et. al. (2017) com os colaboradores 
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de uma empresa privada do setor educacional localizada em Santa Maria, com filiais 

em Alegrete, Cachoeira do Sul e Rosário do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, 

onde os questionários foram aplicados a 137 professores, 59 colaboradores 

administrativos (secretárias, assistentes administrativos e coordenadores), 24 

colaboradores responsáveis pelos serviços de manutenção e limpeza e 24 tutores e 

monitores de sala de aula. 

Andrade et. al. (2017) destaca que a escolha da empresa ocorreu por 

critérios de acessibilidade, importância e organização da representação no seu 

mercado, assim como por mudanças devido à adoção de novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como mudanças contextuais associadas à 

expansão do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o que motivou mudanças 

nas práticas de ensino e na gestão. 

Para observação e análise comparativa da aplicação da Escala de 

Civismo Organizacional (ECO), foi elaborada a Tabela 8, com os resultados do 

citado estudo de Andrade et. al. (2017) e a presente pesquisa, para comparar as 

atitudes de CCO em diferentes instituições de ensino.  

 

Tabela 8 - Análise comparativa dos fatores da ECO. 
FATORES Média da instituição de 

Santa Maria (2017) 
Média da ETEC 

pesquisada (2020) 

1 Sugestões Criativas ao Sistema 3,87 4,23 

2 Criação de uma Disposição Favorável 
à Organização 

4,65 4,83 

3 Cooperação com os Colegas de 
Trabalho 

4,56 4,56 

4 Auto treinamento 3,81 4,29 

5 Proteção ao Sistema 4,82 4,82 

6 Preservação do Ambiente de Trabalho 4,87 4,80 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na pesquisa de campo e Andrade et. al. 2017. 

 

Pode-se observar através da Tabela 8 que as médias auferidas nas 

duas diferentes instituições não são tão distintas. Apesar disso, para a ETEC todas 

as médias ficaram acima de 4, indicador mínimo estabelecido pela ECO. Já para a 

Instituição de Santa Maria foram apurados dois fatores com médias abaixo de 4,0 – 

nos fatores de Auto treinamento (3,81) e de Sugestões Criativas ao Sistema (3,87). 
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Observa-se que, na ETEC, este último fator obteve a média mais baixa entre os 

professores (4,23). 

Nota-se ainda que as maiores médias, nas duas instituições 

pesquisadas, estão centradas nos fatores que se concernem ao ambiente e imagem 

da organização, como no Fator 6, que busca a preservação do ambiente de trabalho 

(4,87 e 4,80); no Fator 5, nas ações de proteger o sistema contra ações de terceiros 

(4,82 e 4,82); no Fator 2, na criação de uma disposição com clima organizacional 

favorável ao trabalho coletivo (4,65 e 4,83) e; no Fator 3, na prática de cooperar com 

os colegas de trabalho (4,56 e 4,56). 

Em relação às menores médias, foram percebidas as questões da 

necessidade de aperfeiçoamento contínuo, indicada no Fator 4, sendo a forma de 

auto treinamento (3,81 e 4,29) e, de maior abertura aos colaboradores nas decisões 

estratégicas, pequena lacuna apontada no Fator 1 sobre sugestões criativas ao 

sistema (3,87 e 4,23). 

Entende-se que, a metodologia de pesquisa aplicada a partir da Escala 

de Civismo Organizacional (ECO) permitiu a viabilidade de análise de atitudes e 

ações dos colaboradores com o objetivo de verificar os fatores que tendem a 

influenciar o Comportamento de Cidadania Organizacional (CCO). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao discutir a influência da cultura organizacional das instituições 

públicas de educação técnica e seus possíveis impactos no desenvolvimento social 

e humano, através da promoção do comportamento de cidadania organizacional de 

seus colaboradores, pode-se observar que os valores e representações sociais dos 

colaboradores podem impactar fortemente na prática no Comportamento de 

Cidadania Organizacional em instituições públicas de ensino técnico na promoção 

de ações que contribuem para o Desenvolvimento Regional.  

A discussão bibliográfica demonstrou como a questão cultural é um 

fator decisivo para todo processo de transformação social, e que o próprio conceito 

do termo cultura pode ser visto de forma estratégica, como um mecanismo de 

alavancagem para o desenvolvimento do potencial humano e social, sinalizando a 

possibilidade da gestão da cultura. 

Neste contexto, as organizações cumprem um papel fundamental no 

processo de desenvolvimento, pois através de sua respectiva cultura organizacional 

as mesmas podem trabalhar os elementos necessários para cultivar os valores e 

princípios e, assim, desenvolver uma identidade organizacional, criando um 

sentimento de pertencimento como elemento fundamental para o desenvolvimento 

humano. 

Por isso, a cultura de uma organização é uma forma pela qual os 

colaboradores têm de perceber a vida e sua participação na organização. Mas, para 

que ocorra esse processo, é necessário que as mesmas estejam abertas para 

receber sugestões e novas ideias de seus colaboradores, promovendo um ambiente 

em que os mesmos possam participar ativamente das principais decisões, no 

propósito de que possam trazer benefícios tanto para organização quanto no sentido 

também de se auto realizarem. 

O referencial bibliográfico demonstrou como as organizações públicas 

foram moldando a sua cultura organizacional nos diferentes contextos, demandas da 

sociedade ou de governos, tornando-se menos burocráticas e muitas vezes mais 

eficientes. Ao evoluírem seus processos gerenciais aproximou-se cada vez mais de 

uma gestão democrática, tornando-se menos dependentes de decisões de órgãos 
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superiores, o que possibilitou desenvolverem sua autonomia e atingir seus objetivos 

estratégicos, através do apoio e participação solidária dos seus próprios 

colaboradores. 

Ao abrir espaço para o colaborador participar através de sugestões 

criativas, como demonstrou a pesquisa de campo, as organizações públicas 

compreenderam a relevância desses profissionais na atuação solidária do processo 

de gestão, permitindo que as mesmas pudessem enxergar com maior clareza as 

dificuldades e encontrar meios de solucioná-los de forma mais eficiente.  

A pesquisa documental realizada na instituição de ensino técnico 

contribuiu para conhecer traços da cultura organizacional da mesma, observando as 

ações que foram inseridas, melhoradas ou apenas mantidas, no intuito de contribuir 

para a gestão pedagógica, podendo-se pontuar a autonomia como elemento 

marcante de sua cultura organizacional. 

O procedimento de atribuição de novas funções, como o orientador 

pedagógico e ampliação da carga horária do coordenador de classe descentralizada, 

demonstraram-se atitudes da direção, no sentido de delegação de poderes para as 

pequenas decisões cotidianas da escola, permitindo que partissem desses 

profissionais, soluções mais ágeis e eficazes, frente aos acontecimentos 

corriqueiros, liberando a gestão para se ocupar com questões mais complexas. 

Essas ações colaboraram efetivamente para uma melhor gestão 

pedagógica, aumentando a atenção aos problemas diários geralmente ocorridos 

entre os próprios alunos, ou até mesmo entre alunos e professores. 

Outro ponto fundamental foi a participação ativa dos membros do 

Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres (APM), representados por 

pessoas da comunidade, como pais de alunos, representantes políticos e por 

colaboradores da própria escola, que participaram de forma conjunta no tocante às 

decisões fundamentais para o bom andamento dos trabalhos pedagógicos da 

unidade escolar. 

O apoio da comunidade local também foi de suma importância na 

participação de ações comemorativas, como festas e rifas, que visavam angariar 

fundos para suprir necessidades diárias, como a compra de materiais descartáveis 

para uso em laboratórios, aquisição e manutenção de equipamentos, como ar 

condicionado, lâmpadas elétricas, conserto de calculadoras financeiras e outros fins 

que contribuíram para uma melhor gestão pedagógica.     
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Tais ações proporcionam um ambiente organizacional que favorece o 

espírito de cooperação, fator estudado na pesquisa de campo, demonstrando ser 

uma questão crucial para o desenvolvimento regional, sendo que para a formação 

do capital social é preciso que ocorra ajuda mútua e organização social, no qual a 

escola atenda às demandas da sociedade e os cidadãos, em contrapartida, 

contribuam com a unidade escolar, um cenário em que ambos atuem a favor dos 

interesses comuns. 

As pré-disposições praticadas na organização em estudo estão 

relacionadas às bases do Desenvolvimento Regional, tanto no sentido de 

compartilhar o poder, procurando descentralizar as decisões, quanto na necessidade 

da criação de instrumentos que possibilitem a participação direta da comunidade, na 

busca e na resolução de suas próprias demandas. Entende-se que, atitudes que 

promovem aprendizado e conquistas no ambiente da organização podem ser 

extrapolados ao ambiente externo, nas comunidades de seus colaboradores. 

Assim, a inserção da comunidade local nas atividades escolares, em 

parceria com os colaboradores, contribuiu para uma melhor Gestão Democrática-

Participativa, no qual o cidadão passa a compreender melhor o espaço escolar, 

vivenciando as dificuldades pedagógicas e financeiras que a escola enfrenta no seu 

cotidiano e, por fim, contribuir com sugestões e ações conjuntas frente as essas 

adversidades.  

Através da pesquisa de campo pode-se verificar o nível de 

engajamento dos professores nas ações que os levaram a atuar de forma mais 

solidária frente aos desafios organizacionais. Conforme os estudos apontados, 

esses comportamentos apresentaram uma forte relação com a promoção do 

Desenvolvimento Regional, uma vez que esse tipo de comportamento está 

intrinsicamente relacionado às ações que se referem às virtudes cívicas, 

representando o interesse do cidadão em participar voluntariamente das decisões da 

comunidade, através de reuniões e debates, propondo discussão sobre as políticas 

e estratégias ao expressar a sua opinião de forma deliberada. 

Ao estimular essa pré-disposição para o desenvolvimento de 

comportamentos cívicos, a organização estabelece condições necessárias para o 

desenvolvimento humano e social, criando um espaço onde seus colaboradores 

possam ampliar suas capacidades e também consigam promover um ambiente de 

oportunidades de escolhas que se baseie em valores e princípios. 
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Os resultados apontados na pesquisa de campo, junto à ETEC, 

demonstraram o quanto uma gestão baseada em princípios democráticos influencia 

o comportamento dos colaboradores, de modo que todos possam participar das 

decisões organizacionais de forma espontânea.  

Como visto na Figura 2 – Resultado de Avaliação de Desempenho 

Anual, exposto na Seção 5.5, percebe-se o desempenho global da unidade em um 

período de cinco anos, em que no ano de 2013 apresentava um índice de 63,72% 

de atendimento às metas estabelecidas pelo Centro Paula Souza, e em 2018 esse 

índice subiu para 92,5%, ou seja, um crescimento de aproximadamente 50%, o que 

pode ter sido resultado dos valores e incentivo da organização e o comprometimento 

dos colaboradores, destacando a relevância da relação entre cultura organizacional 

na promoção de comportamentos de cidadania organizacional apurados na presente 

pesquisa. 

No instante em que essa relação ocorre no interior das organizações, 

seus efeitos, provavelmente, podem ultrapassar os muros da instituição, 

deslocando-se para questões que afetam todo o seu entorno, conduzindo seus 

colaboradores a enxergar o espaço público também como palco de seus 

questionamentos e crescimento.  

Para tanto, verifica-se que essas ações refletem simultaneamente no 

meio social, e termos como participação, cidadania, voluntariado, empoderamento, 

cooperação e governança democrática são partes fundamentais da construção do 

desenvolvimento social e, portanto, do Desenvolvimento Regional. 

Ao analisar a influência da cultura organizacional das instituições 

públicas de educação técnica, pode-se observar o seu impacto no desenvolvimento 

social e humano, através da promoção do comportamento de cidadania 

organizacional dos colaboradores no ambiente organizacional. 

Os estudos apontaram a ocorrência de uma forte relação entre os 

comportamentos dos colaboradores e os comportamentos deliberativos, 

discricionários, decorrentes de um comportamento de cidadania organizacional, 

conceito fundamental para o desenvolvimento humano e social.  

Foi percebido que o exercício do Comportamento de Cidadania 

Organizacional (CCO) pode alavancar os resultados operacionais da instituição e, 

paralelamente, refletir na satisfação profissional e, portanto, na melhoria da 

qualidade de vida dos colaboradores envolvidos. 
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A abordagem do Comportamento de Cidadania Organizacional dentro 

das instituições públicas possibilitou reflexões relevantes que podem auxiliar 

gestores de organizações públicas ou privadas a adotarem a análise da CCO sob a 

percepção da Cultura organizacional como uma ferramenta capaz de contribuir, de 

forma eficiente, na gestão e conquista dos objetivos organizacionais. 

No entanto, sugere-se para pesquisas futuras que seja realizado um 

estudo mais amplo, envolvendo colaboradores de diversos departamentos, tal como 

de diferentes níveis hierárquicos, para que se obtenha uma visão mais global desses 

comportamentos. Da mesma forma, buscar o aprofundamento do conhecimento de 

seus reflexos na sociedade, ou seja, além dos portões da instituição pesquisada. 

Por fim, relevante se faz destacar que, espera-se, com a presente 

investigação, contribuir para a discussão e produção de conhecimentos 

interdisciplinares ao tecer relações da Cultura Organizacional e do Comportamento 

de Cidadania Organizacional na promoção de elementos e atitudes que podem 

subsidiar o desenvolvimento humano e social, ao possibilitar a ampliação de 

escolhas e ascensão de suas capacidades colaborativas, resultando em maiores 

oportunidades e, consequentemente, em condições que podem também alavancar o 

entorno da instituição contribuindo para a promoção do Desenvolvimento Regional.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO NA ETEC 
PEDRO BADRAN NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP 
 

I – Questionário: Perfil Sócio demográfico  

 

Dados sobre o Respondente: 

1) Sexo:   (  ) Masculino      (  ) Feminino 

 

2) Idade:  (  ) Entre 21 e 30 anos  (  ) 31 a 40 anos  (  ) 41 a 50 anos ( ) Entre 51 

e 60 anos    (  ) Acima de 61 anos 

 

3) Estado Civil:  

( ) Solteiro  (  ) Casado   (  ) União Estável   ( ) Divorciado / Separado   (  ) Viúvo (a)  

 

4) Grau de instrução: 

(  ) Superior   

(  ) Especialização lato sensu (pós-graduação) 

(  ) Especialização stricto senso (mestrado) 

(  ) Especialização stricto senso (doutorado) 

 

5) Principal atividade econômica: 

(  ) Professor (  ) Profissional da iniciativa privada (  ) Profissional Liberal – Autônomo  

(  ) Outros: __________________ 

 

6) Tempo de atuação na Etec: 

(  ) De 0 a 03 anos (  ) 04 a 07 anos  (  ) 08 a 11 anos  (  ) 12 a 15 anos   

(  ) 16 a 19 anos     (  ) Acima de 20 anos 

 

7) Eixo tecnológico para qual foi contratado na Etec: 

(  ) Ensino Médio (  ) Gestão e Negócios (  ) Ambiente, Saúde e Segurança   

(  ) Controle e Processos Industriais (   ) Informação e Comunicação (  ) Produção 

Industrial  (  ) Outro _________________ 
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II – Questionário de pesquisa 

 

Questionário de Pesquisa sobre Escala de Civismo Organizacional – ECO – 

Professores 

Faça uma avaliação da importância dos valores abaixo mencionados como 
princípios orientadores da vida da sua organização.   

Marque o número correspondente, sendo: 1 = muito insatisfeito,  2 = pouco 
satisfeito  3 = razoavelmente satisfeito, 4 = satisfeito e  5 = muito satisfeito 

 
  ÍTEM 

 
 

ESCALA 

1 
Dou sugestões para resolver os problemas nos cursos em que 

leciono   
1 2 3 4 5 

2 Contribuo com novas ideias para o melhor uso do ambiente físico 
  

1 2 3 4 5 

3 Procuro defender a escola para a qual trabalho 
  

1 2 3 4 5 

4 
Contribuo com novas rotinas que podem melhorar o desempenho 

da minha área   
1 2 3 4 5 

5 Participo de treinamentos de melhoria profissional 
  

1 2 3 4 5 

6 Uso os equipamentos da escola de modo adequado 
  

1 2 3 4 5 

7 Evito desperdiçar o material da escola 
  

1 2 3 4 5 

8 Realizo as tarefas da maneira mais eficiente 
  

1 2 3 4 5 

09 Procuro participar de cursos de atualização profissional 
  

1 2 3 4 5 

10 Dou sugestões sobre novos cursos 
  

1 2 3 4 5 

11 Estou acostumado a elogiar esta escola 
  

1 2 3 4 5 

12 Repasso novas ideias sobre o meu trabalho nesta escola 
  

1 2 3 4 5 

13 Cuido bem da limpeza do ambiente de trabalho 
  

1 2 3 4 5 

14 Procuro conhecer o meu equipamento de trabalho 
  

1 2 3 4 5 

15 Descrevo as qualidades desta escola 
  

1 2 3 4 5 

16 Cuido bem dos equipamentos de trabalho 
  

1 2 3 4 5 

17 
Ofereço-me para ajudar um colega de trabalho que está tendo 
dificuldades no trabalho   

1 2 3 4 5 

18 Transmito meu conhecimento a meus colegas de trabalho 
  

1 2 3 4 5 

19 Penso sobre novos usos para os equipamentos inativos 
  

1 2 3 4 5 

20 
Estou acostumado a passar a melhor impressão às pessoas que 
não conhecem esta escola   

1 2 3 4 5 

21 Uso os equipamentos da escola com cuidado 
  

1 2 3 4 5 

22 Dou sugestões para melhorar a estrutura da escola 
  

1 2 3 4 5 

23 Dou boas informações sobre esta escola 
  

1 2 3 4 5 

24 Informo o papel da escola na sociedade 
  

1 2 3 4 5 

25 Dou sugestões para melhorar o trabalho do setor 
  

1 2 3 4 5 

26 
Complemento os trabalhos dos meus colegas de trabalho quando 
me pedem   

1 2 3 4 5 

27 Falo sobre as vantagens de trabalhar nesta escola 
  

1 2 3 4 5 

28 Dou novas ideias para aumentar a qualidade das aulas 
  

1 2 3 4 5 

29 Procuro cursos complementares que ampliem a minha área 
  

1 2 3 4 5 

30 Contribuo com sugestões para melhorar a gestão da escola 
  

1 2 3 4 5 

31 
Dou sugestões sobre a disposição do ambiente físico da minha 

área   
1 2 3 4 5 
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32 Procuro participar de eventos na minha área 
  

1 2 3 4 5 

33 
Ofereço apoio emocional aos colegas de trabalho com problemas 
pessoais   

1 2 3 4 5 

34 Colaboro quando meus colegas de trabalho me pedem ajuda 
  

1 2 3 4 5 

35 Defendo os cursos oferecidos pela escola 
  

1 2 3 4 5 

36 Ajudo os colegas de trabalho a resolver problemas 
  

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica apoiada pelo 

Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, cujo objetivo geral é 

discutir as inter-relações entre cultura organizacional e comportamento de cidadania 

organizacional em instituições públicas de ensino técnico como fatores de promoção 

do desenvolvimento humano, com vistas a contribuir com o desenvolvimento 

regional. 

O questionário busca conhecer o alinhamento dos valores e representações sociais 

dos colaboradores na promoção do comportamento de cidadania organizacional e, 

os seus possíveis reflexos na eficiência dos resultados estratégicos da instituição. 

As informações obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, sendo 

preservados os dados de identificação do participante. Os materiais produzidos ao 

longo da pesquisa serão publicados em meio científico, ao final da pesquisa, os 

resultados deverão ser informados aos participantes.  

Eu_______________________________________________________ portador do 

RG. Nº __________________, CPF: ______________ aceito participar da pesquisa 

intitulada COMPORTAMENTO DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL:  

possibilidades nas instituições públicas de ensino técnico e reflexos no 

desenvolvimento regional desenvolvida pelo acadêmico/pesquisador Juliano 

Gomes da Rocha orientado pela Prof.ª Dr.ª Marinês Santana Justo Smith.  

Declaro que fui esclarecido sobre a pesquisa e seus procedimentos metodológicos. 

Além disso, fui informado que em caso de necessidade, poderei entrar em contato 

com o pesquisador responsável pelo telefone (16) 3728-2648.  

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser 

identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso.  

 

Franca/SP, 02 de março de 2020.  
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ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA CIENTÍFICA 
DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA ETEC PEDRO BADRAN 
 

Autorizo o pesquisador JULIANO GOMES DA ROCHA, RG: 24.772.727-1, a realizar 

sua pesquisa para o Programa de Mestrado do Uni-FACEF Centro Universitário 

Municipal de Franca, sob o tema: “COMPORTAMENTO DE CIDADANIA 

ORGANIZACIONAL: possibilidades nas instituições públicas de ensino técnico 

e reflexos no desenvolvimento regional” na unidade escolar “ETEC PEDRO 

BADRAN” . Tendo o mesmo a possibilidade de convidar os respectivos professores 

como respondentes da pesquisa, podendo então adentrar ao ambiente institucional 

quando for necessário, assim como divulgar o nome da Etec Pedro Badran no 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente.  

 

 

São Joaquim da Barra/SP, 02 de março 2020.  

 

 

 

Marlene Cheadi Martins Alves 

Direção Geral 
Etec Pedro Badran 

São Joaquim da Barra/SP 
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ANEXO B - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Eu, JULIANO GOMES DA ROCHA, portador da cédula de identidade RG n. 

24.772.727-1 SSP-SP, inscrito no CPF sob n. 178.672.478-23, responsável principal 

pelo projeto de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Regional, pelo Centro 

Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, sob o título COMPORTAMENTO 

DE CIDADANIA ORGANIZACIONAL: possibilidades nas instituições públicas 

de ensino técnico e reflexos no desenvolvimento regional orientado pela Profa 

Dra. Marinês Santana Justo Smith; comprometo-me a preservar a privacidade 

individual e anonimato dos participantes cujos dados serão coletados através do 

questionário individual e analisados de forma coletiva. As informações serão 

utilizadas única e exclusivamente para execução do presente projeto. As 

informações somente serão divulgadas preservando o anonimato dos participantes e 

os roteiros de pesquisa respondidos serão mantidos em meu poder com total sigilo 

acadêmico.  

 

 

Franca/SP, 02 de março de 2020. 

 

  

Juliano Gomes da Rocha 

 
 
 


