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RESUMO 

 

O presente estudo teve como finalidade evidenciar as percepções de docentes sobre as práticas 

e estilo de liderança da gestão escolar, em prol da consolidação dos objetivos institucionais de 

escolas públicas que oferecem o ensino fundamental. Para isso, foi realizado um estudo de 

caso na Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, situada na cidade de Carlos Chagas- 

MG. A partir dessa definição, optou-se pelas pesquisas qualitativa, quantitativa e descritiva, 

uma vez que os resultados estavam ligados a reflexos subjetivos oriundos da identidade do 

gestor da referida escola. E também, pelo fato dessa imagem ter sido construída a partir de 

suas relações com os docentes. Para a obtenção dos dados, foi realizada uma pesquisa de 

opinião por meio de um questionário, tendo como respondentes os docentes da referida 

instituição de ensino. Para a análise e interpretação dos dados, fez-se a tabulação e 

cruzamento das questões do questionário com o uso de programas estatísticos. Assim, foi 

possível concluir que o diretor da supracitada instituição de ensino possui diferentes traços de 

liderança. E todos, segundo os resultados, demonstram a eficiência desse dirigente no que diz 

respeito aos objetivos previstos no regimento escolar. Apesar da diversidade quanto a 

definição, o estilo de liderança predominante percebido foi o transformacional, pois o líder em 

questão mostrou-se mais sensível ao bom relacionamento com sua equipe.  

 

Palavras chave: Ensino Fundamental. Gestão escolar. Liderança. Transformacional. 

Objetivos Institucionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to highlight the perceptions of teachers about the practices and 

leadership style of school management, in favor of the consolidation of the institutional 

objectives of public schools that offer elementary education. For this, a case study was 

carried out at the Municipal School Dr. Manoel Esteves Otoni, located in the city of 

Carlos Chagas-MG. Based on this definition, qualitative, quantitative and descriptive 

research was chosen, since the results were linked to subjective reflexes arising from the 

identity of the manager of that school. And also, due to the fact that this image was built 

from its relations with teachers. To obtain the data, an opinion survey was conducted 

through a questionnaire, with the teachers of the said educational institution as 

respondents. For the analysis and interpretation of the data, the questionnaire was 

tabulated and cross-checked with the use of statistical programs. Thus, it was possible to 

conclude that the director of the aforementioned educational institution has different 

leadership traits. And all, according to the results, demonstrate the efficiency of this leader 

with regard to the objectives set out in the school regulations. Despite the diversity in 

terms of definition, the predominant leadership style perceived was transformational, as 

the leader in question was more sensitive to the good relationship with his team. 

 

Keywords: Elementary school. School management. Leadership. Transformational. 

Institutional objectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1 – Conceitos de liderança entre os séculos XX e XXI...............................................16 

Quadro 2 – As cinco práticas de liderança exemplar................................................................19 

Quadro 3 – Dimensões contingenciais ou situacionais.............................................................21 

Quadro 4 – Estilos de liderança segundo Belbin (1993) ..........................................................27 

Quadro 5 - Desafios no gerenciamento Action-Centred Leadership (1973) ............................28 

Quadro 6 – Adaptação da Escala Likert (1932) .......................................................................42  

Quadro 7 – Relação entre as variáveis, os objetivos institucionais e a percepção dos docentes 

práticas de liderança da gestão da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, Carlos 

Chagas-MG...............................................................................................................................61 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Principais práticas de liderança...............................................................................20 

Tabela 2 – Transparência dos valores pessoais.........................................................................46 

Tabela 3 – Proximidade com os servidores..............................................................................47 

Tabela 4 – Incentivo à proposição de ideias.............................................................................47 

Tabela 5 – Incentivo à formação dos servidores.......................................................................48 

Tabela 6 – Incentivo à participação da comunidade escolar.....................................................48 

Tabela 7 – Promoção do espírito de colaboração mútua..........................................................49 

Tabela 8 – Confiança mútua através da distribuição de poder.................................................49 

Tabela 9 – Elevação do estado de espírito dos servidores através da motivação.....................50 

Tabela 10 – Projeção de futuro sob o senso de coletividade....................................................50 

Tabela 11 – Estratégias para melhoria no desempenho dos servidores....................................51 

Tabela 12 – Percepção dos erros como aprendizagem.............................................................51 

Tabela 13 – Entendimento dos pequenos sucessos como vitórias............................................52 

Tabela 14 – Reconhecimento das contribuições da equipe.......................................................52 

Tabela 15 – Articulação para o cumprimento dos objetivos institucionais..............................53 

Tabela 16 – Contribuição do estilo de liderança para o desempenho dos alunos e servidores.53 

Tabela 17 – Não contribuição do estilo de liderança para o desempenho dos alunos e 

servidores..................................................................................................................................54 

Tabela 18 – Excelência no cumprimento das funções exercidas pelos servidores...................54 

Tabela 19 – Ausência no cotidiano escolar...............................................................................55 

Tabela 20 – Ênfase no cumprimento dos trabalhos..................................................................55 

Tabela 21 – Articulação da equipe/projeção de futuro envolvendo a equipe...........................56 

Tabela 22 – Proximidade com os servidores/Incentivo à proposição de ideias........................57 

Tabela 23 – Proposição de estratégias/Relação do estilo de liderança com o desempenho dos 

servidores..................................................................................................................................57 

Tabela 24 – Percepção dos erros como aprendizagem/Reconhecimento dos pequenos 

sucessos....................................................................................................................................58 

Tabela 25 – Promoção da colaboração mútua/Reconhecimento das contribuições da 

equipe........................................................................................................................................58 

Tabela 26 – Proposição de estratégias para a melhoria dos discentes/incentivo à formação dos 

servidores..................................................................................................................................59 



 

 

Tabela 27 – Exigência no cumprimento das atribuições aos servidores/Priorização no 

cumprimento das tarefas aos servidores....................................................................................60 

Tabela 28 – Promoção do senso de coletividade/Aspecto motivacional..................................60 

Tabela 29 – Índice de desenvolvimento da educação básica....................................................78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular 

CEE - Conselho Estadual de Educação  

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CNE - Conselho Nacional de Educação  

CNS - Conselho Nacional de Saúde  

CONEP - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa  

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

LPC - Least preferred co-worker  

LPI - Leadership Practices Inventory 

MEC – Ministério da Educação 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.....................................................................................................................9 

1.1 Objetivo geral....................................................................................................................13 

1.2 Objetivos específicos.........................................................................................................13 

1.3. Justificativa.......................................................................................................................13  

2. REVISÃO DE LITERATURA..........................................................................................15 

2.1 Concepções e histórico sobre liderança...........................................................................15  

2.2 Tipos de liderança........................................................................................................,....20 

2.3 Modelo de participação e estilos de liderança................................................................23 

2.4 Modelo de Ação-Centrada de Liderança de Adair........................................................27 

2.5 Liderança no contexto educacional.................................................................................28 

3 INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL...........................31  

3.1 O histórico e os objetivos da LDB no cerne do Ensino Fundamental..........................31 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....................................................................38 

4.1 Tipo de pesquisa................................................................................................................38 

4.1.1. Quanto aos objetivos.....................................................................................................38 

4.1.2 Quanto à abordagem.....................................................................................................38 

4.1.3 Quanto aos procedimentos............................................................................................39 

4.1.3.1 Estudo de caso.............................................................................................................40 

4.2 Questões de pesquisa.........................................................................................................41 

4.3. Instrumentos e procedimentos de coleta de dados........................................................41 

4.3.1 Questionário...................................................................................................................42 

4.5 Unidade de análise............................................................................................................43 

4.6 Análise e interpretação dos dados...................................................................................43 

4.6.1 Análise de conteúdo.......................................................................................................44 

4.7 Cuidados éticos..................................................................................................................44 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES.......................................................................................46 

5.1 Análise discursiva dos resultados....................................................................................46 

5.1.2 Liderança do gestor.......................................................................................................46 

5.1.3 Práticas de liderança......................................................................................................47 

5.1.4 Atitudes e comportamentos do gestor..........................................................................50 

5.1.5 Influência do gestor para o alcance dos objetivos.......................................................53 

5.1.6 Estilo de liderança do gestor da E. Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni................54 



 

 

5.2 Relações entre as variáveis...............................................................................................56 

5.3 Análise e interpretação dos dados...................................................................................62 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................67 

7. REFERÊNCIAS..................................................................................................................70 

APÊNDICE A - ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O 

QUESTIONÁRIO ..................................................................................................................76 

APÊNDICE B - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA........78 

ANPÊNDICE C - PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA....................................................79 

ANEXO B -TERMO DE COPARTICIPAÇÃO DA SRE DIAMANTINA.......................85 

ANEXO D - REGIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MANOEL ESTEVES 

OTONI.....................................................................................................................................86 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO  

O sistema educacional do Brasil se dedica a desenvolver planejamentos e metas a 

serem seguidas e executadas pelas escolas instaladas em todo o território nacional. Ele é 

representado por setores, órgãos e secretarias, os quais estão interligados à rede municipal, 

estadual e federal. Nesse contexto, destaca-se a figura do gestor das instituições de ensino. Ele 

é o principal elo entre os órgãos educacionais, comunidade, servidores, pais e alunos.  

No que diz respeito ao cargo dos diretores das escolas municipais em Carlos Chagas-

MG, eles não são escolhidos pela comunidade, mas sim através da indicação do prefeito. 

Prática essa que tem sido criticada por estudiosos como Mendonça (2001) e Maia e Manfio 

(2010). Independentemente do processo, no que diz respeito a ótica organizacional, o gestor 

tem um papel relevante nas instituições.  

Tendo em vista o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental, anos finais, 

indicado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/2019 (IDEB)1, tem-se, cada 

vez mais, evidenciado estagnação na qualidade da educação brasileira, uma vez que as 

pesquisas realizadas pelo Ministério da Educação (MEC) mostram atraso e/ou distanciamento 

das propostas almejadas pelo sistema educacional.  

A partir de 2005 o MEC começou a monitorar, a cada dois anos, a aprendizagem dos 

alunos que frequentam escolas públicas e privadas. Desde então, apenas em três anos 

consecutivos (2007, 2009 e 2011) as instituições de ensino conseguiram consolidar as 

expectativas do governo federal. Todavia, verifica-se que a partir de 2013, as metas 

estabelecidas não mais foram alcançadas.  

No cerne da educação brasileira, já estão enraizados, há décadas, percalços 

disseminados como as causas mais comuns, as quais perpassam diferentes gestões políticas, e 

são “consagrados” até os dias atuais como sendo o principal motivo dos déficits da educação 

pública, tais como: questões de ordem socioeconômica e de ordem familiar, já discutidos pela 

sociologia em educação em âmbito nacional e internacional. Entretanto, fatores intraescolares 

podem dirimir os impactos externos ao contexto escolar, propiciando eficácia e equidade no 

ensino ofertado, é o que afirmam Brooke e Soares (2008) e Sammons (2008). Assim, entende-

se que, de algum modo, mesmo que fatores externos possam impactar negativamente o 

ensino-aprendizagem, o diretor, representante da gestão escolar, não pode ser isento a esse 

 
1 A tabela do IDEB/2019 com os dados dos resultados e metas educacionais das escolas públicas e privadas está 

disponível na seção reservada aos anexos.  
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respeito, ao contrário, deve se mostrar vinculado a todas as etapas do processo educacional, 

objetivando suprir, apresentar as diretrizes e dar o devido suporte sempre que necessário.  

O Ministério da Educação, através da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

tenta corrigir os problemas das deficiências históricas do sistema de ensino do país. Essa 

proposta é muito importante para o projeto de educação nacional. Todavia, há de se 

considerar outros aspectos que são sumariamente relevantes para que haja avanços 

significativos, além daqueles que já foram instituídos ao longo da constituição dos programas 

educacionais. 

 De acordo com o Art. 21 da Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, a educação escolar 

é composta pelos seguintes eixos: Ensino Fundamental I, voltado para as séries iniciais; 

Ensino Fundamental II, dedicado ao atendimento às séries finais e, por fim, o Ensino Médio, 

o qual objetiva uma formação que permita o jovem ingressar na universidade ou no mundo do 

trabalho. Portanto, cada uma dessas modalidades deve ser analisada em sua totalidade para 

que se conheça mais sobre suas especificidades. São etapas distintas, entretanto, 

concomitantemente objetivam cumprir com o que se estabelece na Constituição Federal de 

1988, o direito à Educação. Por fim, vale dizer que as modalidades de ensino são períodos 

transitórios que exigem uma sólida cultura organizacional que seja gerida por diretores que 

compreendam seus processos e atuem para a concretização de seus objetivos. 

Segundo Sammons (2008) o desempenho acadêmico dos discentes não ocorre de 

forma direta. Desse modo, deve-se considerar fatores externos ao contexto da sala de aula, os 

quais contribuem ainda que indiretamente com a melhoria dos resultados obtidos pelos 

alunos.  Com isso, deve-se, dentro do processo de ensino-aprendizagem, dar destaque às 

influências dos diretores das instituições de ensino fundamental, os quais, à frente de toda a 

dinâmica da organização do cotidiano educacional, são orientados a cumprir criteriosamente 

com o seu papel, tendo como base o regimento escolar.2 Assim, segundo Soares e Teixeira 

(2006), no que tange a eficácia do gestor em prol do desempenho dos discentes, o mesmo 

deve articular, facilitar e assistir os servidores e alunos, planejar, organizar e/ou executar as 

diretrizes institucionais juntamente com o corpo docente e equipe pedagógica. 

Alves e Franco (2008) apresentam uma síntese contendo fatores preponderantes para 

a eficácia das escolas no Brasil, como por exemplo: a aplicação de recursos na escola; gestão; 

qualificação e remuneração dos professores. É bastante frequente, dentre essas demandas, 

concepções, as quais sugerem que o progresso almejado pode ser efetivado, precipuamente, a 

 
2 O regimento escolar da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni (editado pelo autor), campo de pesquisa 

do presente estudo de caso, está disponível na seção reservada aos anexos.  
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partir da qualificação dos docentes que estão à frente dos trabalhos desenvolvidos em classe. 

Porém, não é comum que essa abordagem considere outro profissional que tem um papel de 

suma relevância para o fazer educacional, o gestor escolar. 

Quando se considera o levantamento realizado por Alves e Franco (2008), percebe-se 

que, de fato, o governo deve promover ações que possibilitem que os professores se atualizem 

em seus métodos e que cada vez mais sejam capacitados para atender seus alunos com aulas 

mais coerentes. Contudo, não se pode segregar a direção escolar do contexto educacional, 

uma vez que ela está no centro da ótica organizacional das instituições de ensino. 

Diferentemente do regente de aulas que lida diretamente com os discentes, o diretor, 

através de suas atribuições, pode contribuir para o desempenho dos profissionais da educação, 

visto que ele está à frente da instituição de ensino. Ele ganha notória importância na melhoria 

dos resultados que a mesma apresenta internamente e externamente.  

Lück (2009) expõe sobre a competência do diretor sob o prisma da liderança, 

considerando que ele rege a organização de todos os servidores que atuam no espaço escolar. 

Além disso, segundo a referida autora, compete ao gestor orientar sua equipe na promoção de 

aprendizagens e na formação dos discentes.   

 Tendo como referência um sistema educacional amplamente constituído (sob a ótica 

sistêmica, legislativa e administrativa) e ao mesmo tempo subjetivo e dinâmico (é composto 

de indivíduos, seus sentimentos, seu modo de ser e atuar no convívio social), o espaço escolar 

é visto como um campo dependente de tomadas de decisões que podem impactar positiva ou 

negativamente no desempenho dos sujeitos que fazem parte do processo do ensino-

aprendizagem. Ademais, por trás de todo panorama das diretrizes nacionais da educação, 

estão as metas e objetivos que seguem aos parâmetros de órgãos internacionais, os quais 

servem como motivadores da linha de ação liderada pelo gestor.  

              Em uma concepção abrangente, o conjunto educacional está dentro das configurações 

da cultura organizacional, pois segundo Schermerhorn (2007, p. 82), “ela tem o poder de 

moldar atitudes, reforçar crenças, dirigir comportamentos, estabelecer expectativas de 

desempenho e motivação para alcançá-los".  Nessa perspectiva, pode-se analisar o quão 

essencial é a existência de um líder que exerça influência sobre seus constituintes de forma 

que seu posicionamento e atitudes reflitam na eficácia dos trabalhos desenvolvidos dentro da 

instituição de ensino que está sob sua incumbência. E, que conduza a sua equipe de trabalho 

ao abrandamento das nuances que perfazem o Ensino Fundamental em seus anos finais.                 

Os resultados desta pesquisa representam um ponto de partida para que se conheça 

mais sobre um viés que pode ser considerado para a melhoria do desempenho e alcance dos 
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objetivos educacionais: os reflexos da influência do gestor que atua como uma liderança no 

espaço escolar, para além dos aspectos técnico-administrativos.  

Leithwood (2009, p. 17), após décadas de estudos sobre o trabalho dos diretores sob 

uma perspectiva de liderança escolar, destaca que a agenda educacional parece ter entendido 

que a liderança é uma meta relevante para a reforma da educação, e concomitantemente um 

meio para que haja mudanças nesse âmbito.  

 O supracitado autor afirma que o trabalho realizado pelos docentes em sala de aula é 

um fator relevante para o desempenho dos discentes. E, também ressalta que, mesmo que 

indiretamente, a atuação do diretor traz benefícios para o aluno. Soares (2007, p. 153) é outro 

estudioso que correlaciona o trabalho do gestor à eficácia escolar, quando diz que “dentro da 

escola há dois importantes processos que interagem para a produção do desempenho dos 

alunos: a gestão escolar e o ensino”. Gray (1990) é outro autor que corrobora com a 

concepção de que a liderança do diretor, que atua nas instituições de ensino, é determinante 

para a melhoria do resultado acadêmico dos estudantes. Para o referido estudioso, "a 

importância da liderança dos diretores é uma das mensagens mais claras da pesquisa em 

eficácia escolar”.  

O que se tem confirmado em estudos é que, sem uma liderança, dificilmente os 

processos socioeducacionais poderiam obter bons resultados. Conforme evidenciado em 

pesquisas sobre a efetividade da escola, nenhum estabelecimento de ensino alcança 

efetividade sem liderança, é o que afirmam Sammons e Motimore, (1997). Nessa perspectiva, 

o presente estudo tem como eixo norteador, a percepção da figura do gestor, que em suas 

práticas diárias viabiliza meios para que servidores e alunos desenvolvam seu potencial. E, 

por conseguinte, a possibilidade de seu estilo de liderança colocá-lo na posição de 

corresponsável pela melhoria dos índices educacionais.  

Outra vertente relevante para os estudos sobre liderança está ligada ao estímulo à 

participação mútua dos docentes e equipe pedagógica em favor de um ensino de qualidade. 

Nesse contexto, os objetivos da presente pesquisa coadunam com a principal vertente da 

Linha de Pesquisa 1, a qual prima pela qualificação dos profissionais da educação, visando 

contribuir com o exercício da gestão de instituições educacionais. Tendo em vista esse fator e 

os demais mencionados anteriormente, a questão problema do estudo é: como a liderança do 

gestor escolar pode contribuir para que escolas públicas de ensino fundamental 

alcancem seus objetivos institucionais? Apresentada a questão do estudo, aborda-se sobre 

os objetivos, após a justificativa e as fundamentações teóricas. Na sequência contam os 

procedimentos metodológicos e as referências bibliográficas.  
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1.1 Objetivo Geral  

            Verificar como a liderança do gestor escolar pode contribuir para que a escola pública 

de ensino fundamental possa alcançar seus objetivos institucionais. 

  

1.2 Objetivos específicos 

a) Verificar qual a imagem percebida pelos docentes, em relação a liderança do diretor 

da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni;  

b) Verificar qual é a opinião dos docentes no que tange as práticas de liderança do gestor 

da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni; 

c) Verificar quais atitudes e comportamentos do gestor escolar facilitam ou dificultam o 

trabalho docente; 

d) Verificar o grau de influência do gestor escolar para que a instituição alcance seus 

objetivos institucionais; 

e)  Identificar, através da opinião dos docentes, o estilo de liderança do gestor da Escola 

Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni.  

 

1.3 Justificativa 

               Espaços como organizações e instituições são conhecidos universalmente como 

lugares onde imperam as relações interpessoais e ações de um coletivo que se projetam para o 

alcance de um objetivo comum. Em meio a isso, tem-se uma figura de notória relevância para 

as equipes de trabalho, o líder. O seu perfil, seu comportamento, seu estilo de liderança entre 

outros fatores associados ao que representa para as pessoas com quem trabalha pode resultar 

no sucesso ou insucesso do cumprimento de um planejamento institucional. Dessa forma, este 

estudo é relevante ao se propor a estudar acerca da liderança em instituições educacionais.  

As escolas também possuem estrutura hierárquica.  Elas integram uma comunidade 

escolar na qual a presença de uma liderança que tende a idealizar estratégias e, 

principalmente, a conduzir seus constituintes a superarem as suas próprias expectativas. Nesse 

contexto, o papel das lideranças para a eficiência e eficácia do desempenho das instituições 

educacionais, são outros aspectos que tornam o presente estudo relevante.  

A liderança pode ser entendida como inerente ao processo educacional, uma vez que 

o gestor tem como propósito viabilizar, juntamente com a sua equipe, meios para que os 

discentes tenham um ambiente escolar favorável à aquisição de conhecimento científico e 

social. Por isso, também, os estudos sobre a figura do diretor como referência em âmbito 

escolar, são relevantes para as instituições educacionais de ensino fundamental, visto que seu 
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papel multifacetado de reger diferentes segmentos, como: o setor administrativo, os 

servidores, bem como os discentes em sua dinamicidade e heterogeneidade, sincronicamente, 

pode corresponder a melhoria dos trabalhos desempenhados pela comunidade escolar. 

O aprofundamento no conhecimento sobre liderança é imprescindível para a gestão 

das escolas que oferecem as séries finais do ensino fundamental, posto que é preciso 

promover profundas reflexões acerca das possíveis contribuições do trabalho do diretor 

perante os constantes desafios que emergem do contexto escolar. Consequentemente, a 

realização dessa pesquisa pode propiciar aos gestores das instituições de ensino fundamental, 

séries finais, da macro região de Teófilo Otoni e Minas Gerais, em extensão às escolas do 

país, uma autoavaliação acerca de seu estilo de liderança, os levando a ter ciência de que o 

grau de influência que exercem sobre a comunidade escolar pode ser um fator preponderante 

para uma gestão que possibilite índices educacionais positivos.  

 É fundamental que se amplie os estudos sobre as influências do gestor escolar no 

que tange a consolidação da eficiência e eficácia do ensino-aprendizagem das escolas 

assessoradas pelos governos federal, estadual e municipal, para que o mesmo seja percebido 

como um agente capaz de proporcionar mudanças que impulsionem o desempenho de 

professores e alunos.  

Os estudos realizados a partir da ótica da liderança do gestor escolar são de suma 

importância, pois a exploração desse campo de pesquisa pode contribuir com a expansão do 

conhecimento no meio educacional das instituições de ensino em nível nacional, estadual e 

municipal. E o conhecimento mais estruturado desse viés tem relevância em âmbito 

acadêmico, uma vez que o levantamento de dados e/ou informações foi desenvolvido à luz de 

metodologias científicas, as quais são fomentadas por autores de referência em liderança e 

áreas adjacentes ao tema proposto.  

Os agentes educacionais, discentes e comunidade escolar necessitam de um 

profissional que conheça amplamente as nuances que perfazem a dinâmica do contexto 

escolar e, que lhes dê, o devido direcionamento para que eles alcancem seus objetivos. Nesse 

cenário, o levantamento de informações sobre o diretor pode ser valioso para as pesquisas 

acadêmicas que se dedicam aos estudos sobre a gestão de instituições educacionais, posto que 

ele, através de suas atribuições, tem a capacidade de transcender o viés burocrático, exigido 

pelo seu ofício, e possibilitar, por meio de estratégias de liderança, avanços significativos nas 

propostas previstas no regimento institucional das escolas de ensino fundamental.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo Sadeq e Khoury (2006), os estudos sobre liderança podem ser entendidos 

desde as civilizações mais antigas, visto que Confúcio (500 a.C.), inspirado nos escritos de 

Platão e César, redigiu um dos primeiros textos sobre esse tema.  Já na contemporaneidade, 

pesquisadores continuam se aprofundando no conhecimento acerca dos indivíduos que se 

despontam como referência em trabalhos que dependem de coletividade para sua execução, é 

o que afirmam Cherian et al. (2013) e Wu (2014).   

              Estudos que abarcam os conceitos sobre liderança procuram delinear os principais 

traços, estilos, tipos e perfis percebidos em vários setores onde existe relação interpessoal 

entre um indivíduo e um grupo. Destarte, o levantamento das diferentes e mais aceitas linhas 

de pensamento que contemplam esse tema, se torna essencial para a obtenção das respostas 

sobre a classificação do modelo mais eficaz, percebido nas escolas que oferecem as séries 

finais do Ensino Fundamental.  

Entender o que dizem os pesquisadores, dentro das concepções de liderança, é 

indubitavelmente relevante para se analisar as correlações entre os impactos positivos e/ou 

negativos de um gestor educacional líder, para o desempenho global das instituições de 

ensino. 

     

2.1 Concepções e histórico sobre liderança  

              Considerando a cronologia dos estudos sobre liderança a partir do século XX, 

pesquisadores como Stogdill (1974) e Yukl (1989) tentaram definir as principais qualidades e 

características que configuram o perfil de indivíduos que se destacam como líderes.  Stogdill 

(1974) afirma que “existem quase tantas diferentes definições de liderança quanto há pessoas 

que tentaram definir o conceito.” Nesse sentido, há diversas teorias que apresentam os fatores 

mais marcantes no que tange os aspectos comportamentais, bem como as influências mais 

recorrentes, oriundas das ações daqueles que lideram grupos. McCleskey (2014), citado por 

Bass (2008) afirma que a definição de liderança está ligada ao interesse do pesquisador e do 

problema ou situação que perfazem o estudo.  

              O que se pode depreender das literaturas que intencionam clarificar o conceito de 

liderança, é que essa tarefa é considerada complexa e multifacetada, segundo Day e Antonakis 

(2012). Esses autores também expõem que a liderança é um dos fenômenos mais estudados 

nas Ciências Sociais, e constitui temática que já acumula mais de um século de pesquisas 

científicas. Tal complexidade se justifica pelo tempo dedicado a esse estudo, pois esse fator 
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prova que as concepções sobre os líderes se fundamentam em percepções subjetivas, as quais 

são moldadas por padrões de comportamentos que podem variar de pessoa para pessoa, 

situação ou ambiente.  

              Para relativização do estudo sobre liderança, Bass (2008) propõe que se considere 

inúmeros ambientes, tais como: escolas, quarteis, empresas, comunidades e quaisquer outras 

organizações ou grupos sociais. Com essa abrangência, ao longo dos estudos, verificou-se 

falta de consenso entre os pesquisadores que discutem liderança. Porém, foi possível 

encontrar pontos convergentes capazes de elucidar a identidade de homens e mulheres que são 

seguidos dentro de grupos de diferentes segmentos. Assim, o quadro abaixo apresenta 

percepções de alguns autores que discutem liderança.  

 

Quadro 1 – Conceitos de liderança entre os séculos XX e XXI 

Autores  Linhas de pensamento 
Stogdill (1950) “processo (ato) de influenciar as atividades de um grupo 

organizado em seus esforços para estabelecer e atingir 
metas” 

Tannenbaum, Weschler, and Massarik (1961)  
“Influência interpessoal, exercida em uma situação, e 
dirigida, por meio do processo de comunicação, para a 
realização de uma meta ou metas especificadas” 

Kotter (1988) "o processo de mover um grupo (ou grupos) em alguma 
direção através de meios não coercitivos” 

Bass (1990) “Liderança é uma interação entre dois ou mais 
membros de um grupo que muitas vezes envolve uma 
estruturação ou reestruturação da situação e o 
percepções e expectativas dos membros [...]” 

Goleman, Boyazatis e Mckee (2007) “a liderança é um fator primordial para o sucesso das 
organizações” 

Silva (2008) “é fundamental para o funcionamento de uma 
organização constituída por indivíduos que perseguem 
objetivos comuns, embora possuam interesses pessoais 
distintos” 

Hunter (2013) “capacidade de influenciar pessoas no sentido de 
trabalharem entusiasticamente na busca de objetivos 
identificando como sendo para o bem comum” 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

 

              Robbins et al. (2010), em suas pesquisas, descobriram em uma revisão de 20 

trabalhos realizados em 1960, aproximadamente 80 traços de liderança.  Esse feito corrobora 

com a comprovação da complexidade em se delinear o perfil comportamental dos líderes. 

Porém, Yukl (1989) tenta reunir as características mais marcantes desses indivíduos, 

afirmando que elas se manifestam quando eles se tornam protagonistas. Assim, o referido 

autor pôde constatar alguns aspectos sobre a influência dos líderes, sendo elas:  
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                                         influência nos objetivos e estratégias, influência no comprometimento e 
consentimento com relação aos comportamentos necessários para alcançar 
esses objetivos, influência na manutenção e identificação do grupo, e 
influência na cultura de uma organização (YUKL, 1989, p. 253) 

 

            Outros pesquisadores que antecederam a linha de pensamento de Yukl (1989), 

sustentaram a teoria dos traços, a qual foi dominante até meados de 1940 através do modelo 

de personalidade chamado de Big Five, constituído de cinco fatores: extroversão (indivíduos 

sociáveis); amabilidade (indivíduos cooperativistas); conscienciosidade (indivíduos 

responsáveis, persistentes); estabilidade emocional (indivíduos capazes de lidar com o 

estresse); abertura para experiências (indivíduos fascinados pelas novidades). Sendo que, 

dentre esses fatores, foi constatado que o mais importante quanto a eficácia do líder seria a 

extroversão. Esse parâmetro é essencial para um alinhamento mais estável para fins de análise 

dos padrões comportamentalistas que tendem a ser pragmáticos quanto à definição do perfil 

dos líderes.  

               A teoria dos traços foi amplamente discutida e se mostrou satisfatória como resposta 

ao desejo de se configurar os líderes. Ela se tornou predominante no meio científico na década 

de 1940. Todavia Stogdill (1948), após ter feito análises em 124 pesquisas, as quais 

intencionavam esclarecer o que é liderança, constatou que os líderes possuíam traços 

superiores em comparação aos outros indivíduos, tais como: inteligência, escolaridade, 

confiança, participação social e status econômico e social. Contudo, mesmo tendo chegado a 

essa conclusão, o referido pesquisador considerou a teoria acerca da liderança “frágil e 

inconclusiva”, pois, segundo o mesmo, o contexto também é capaz de contribuir para a 

formação de um líder. O supracitado estudioso nega a possibilidade de alguém se tornar líder 

unicamente em função da combinação de traços. Assim, para Stogdill (1948), deve-se ainda 

entender que as características pessoais do líder também estão ligadas às características, 

atividades e objetivos dos seguidores.  

            Na Teoria Comportamental (estilos de liderança), Robbins et al. (2010, p. 361-362) 

aborda uma pesquisa levantada entre os anos 1940 e 1960, na qual estudiosos tentavam 

perceber se havia algo de específico na maneira como os líderes se comportavam. Nessa 

concepção, a ideia é que seria possível capacitar as pessoas para serem líderes. A partir disso, 

desenvolvem as teorias comportamentais de liderança, as quais foram subdivididas em duas: 

estrutura a iniciação e consideração. Com isso, tem-se:  
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              Estrutura da iniciação: o líder tem em vista o esclarecimento das tarefas e prima 

pela organização do trabalho para o melhor desempenho nos resultados.  

              Consideração: o líder prioriza a consolidação de uma relação de confiança mútua, 

respeita as ideias dos funcionários e seus sentimentos. É amigável e motiva seus 

subordinados.   

             O referido autor ainda traz à tona estudos realizados na Universidade de Michigan 

sobre liderança, os quais identificaram características comportamentais de líderes que 

desempenhavam suas atribuições como eficácia em duas dimensões: líder orientado para as 

pessoas (se preocupa em manter relações interpessoais por meio de interesse pessoal entre os 

membros do grupo); líder orientado para a produção (aspectos técnicos e práticos do trabalho, 

se dedica à execução das tarefas e cumprimento das metas).  

            Contudo, Robbins et al. (2010), ressaltam que líderes podem demonstrar os aspectos 

supracitados e atuarem teoricamente, a partir de fundamentos tidos como corretos e admitidos 

como sendo fundamentais para a eficácia em liderança e, mesmo assim, não atingirem as 

expectativas de um grupo, instituição, empresa, etc. Em outras palavras, líderes podem 

fracassar. Esse pesquisador ainda afirma que as teorias comportamentais são relevantes para a 

clarificação da identificação dos líderes eficazes, mas não garantem que um líder não cometa 

erros.   

              À luz do pensamento de Goleman, Boyazatis e Mckee (2007), a liderança é um fator 

primordial para o sucesso das organizações. Entretanto, não basta somente ter largo 

conhecimento na área de atuação, para que aquele que está à frente de uma organização 

obtenha êxito. Sob uma outra perspectiva que vai além do caráter dos planos e estratégias de 

responsabilidade do líder, Goleman et al. (2003), analisam um viés marcadamente relevante 

no papel desses indivíduos: a sensibilização das emoções de seus seguidores como ponto de 

partida para a eficiência do trabalho em equipe.  

 

                                      Os grandes líderes emocionam-nos. Acendem as nossas paixões e inspiram o 
melhor que há em nós. Quando procuramos explicar por que somos tão 
eficazes, falamos de estratégia, de visão ou de ideias poderosas. Mas a 
realidade é muito mais básica: a Grande Liderança baseia-se nas emoções. 
Em tudo o que os líderes fazem – seja criar estratégias ou mobilizar equipas 
para a ação -, o sucesso depende da forma como o fazem. Mesmo que façam 
corretamente todas as outras coisas, se os líderes falharem na tarefa 
fundamental de encaminhar as emoções na direção certa, nada do que 
fizerem funcionará bem, ou, pelo menos, não funcionará tão bem como 
podia ou devia (GOLEMAN et al., 2003, p.23). 
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               Enquanto Goleman et al. (2003) considera a valorização das emoções para a 

mobilização das equipes em busca de seus objetivos. Já para Bergamini (2008), o líder deve 

demonstrar empatia, visando o desenvolvimento integral da potencialidade dos seguidores. E 

conclui ainda que o líder, de forma natural, é admirado por seus constituintes.  

                Kouzes e Posner (1997), a fim de investigar quais são as práticas mais marcantes de 

um líder, desenvolveram o chamado LPI (Leadership Practices Inventory), o qual serve de 

instrumento para identificar um processo dinâmico de liderança.  Ele é constituído por cinco 

regras, as quais permitem aos líderes fazerem coisas que fogem aos padrões: superar 

obstáculos; inspirar desejos que envolvam a todos; estimular ações que deem espaço à 

participação coletiva; direcionar um caminho; e, ser agente de motivação. Segue, no quadro 

abaixo, os principais eixos que delineiam o perfil de um líder segundo o inventário proposto 

por Kouses e Posner (1997).  

 

Quadro 2 – As cinco práticas de liderança exemplar 

 Fonte: Quadro elaborado pelo autor, adaptado de: Kouses e Posner (2009) 

 

              A partir do acesso ao banco de dados do Corporate Leadership Council de 1997,  

Cambria Consulting (1998) desenvolveu modelos de competência de liderança para 500 

organizações de serviços financeiros. E com isso, identificou as principais práticas de 

liderança de companhias que compartilharam seus modelos de competência de liderança para 

os estudos.  

Práticas de liderança Dimensões das práticas de liderança 

Mostrar o caminho  O líder dá o exemplo a ser seguido a partir dos seus 
próprios valores. Consiste em alcançar o direito e o 
respeito para liderar através da ação direta.  

Inspirar uma visão conjunta   Refere-se ao líder ter uma visão atrativa para o futuro 
da organização, envolvendo os seus constituintes. Para 
ter o envolvimento dos outros, o líder terá de conhecer 
suas aspirações e valores.  

Desafiar o processo  É reconhecer novas e boas ideias, é desafiar o sistema 
organizacional para mudar. É ser resiliente e aprender 
com os erros. É entender que os pequenos sucessos 
devem ser considerados vitórias com o intuito de 
motivar os constituintes. 

Permitir que os outros ajam Implica a promoção da colaboração e da confiança 
mútua. É valorizar o outro através da distribuição do 
poder, aumentando, consequentemente, a sua 
autoconfiança. Para isso, é necessário aumentar a 
competência dos constituintes através. 

Encorajar a vontade  É reconhecer as contribuições de todos através de 
celebrações das vitórias e dos valores, criando, 
consequentemente, um espírito de comunidade.  
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  Na Tabela 1, tem-se as práticas mais recorrentes dos líderes segundo a pesquisa 

realizada pela Cambria Consulting (1998).  

 

Tabela 1 – Principais práticas de liderança 

Práticas de liderança  
Representação dos modelos de competência de 
liderança em porcentagem 

Desenvolver pessoas 64% 
Obter resultados 55% 
Focar no cliente, comunicar 52% 
Definir visões e direção 46% 
Construir relacionamentos de negócios 43% 
Tomar decisões 41% 
Gerenciar desempenho 39% 
Influenciar a organização 38% 
Construir equipes, cooperar, participar de 
equipes 

36% 

Desenvolver soluções criativas 34% 
Criar um clima de alto desempenho, 
impulsionar mudanças 

32% 

Atuar como um modelo a seguir, valorizar o 
outro, gerenciar a diversidade 

29% 

Desenvolver estratégia 25% 
  Fonte: Cambria Consulting (1998) 
 

2.2 Tipos de Liderança 

             Como fora exposto anteriormente, por mais teorias que tenham sido desenvolvidas a 

partir das tentativas de se estabelecer conceitos sobre liderança, os estudos revelam que os 

pesquisadores que discutem esse tema encontraram uma solução para suprir as lacunas 

provocadas pela dificuldade de se chegar a um denominador comum: a classificação de 

liderança. Com isso, sob a ótica comportamentalista dos líderes, foi possível reunir suas 

principais características em modelos, evitando assim os conflitos pré-existentes.   

               Considerando essa concepção, Fred Fiedler apud Robbins et al. (2010), criou o 

modelo de contingência. Para isso, ele elaborou o “questionário do colega de quem menos 

gosto” (Least preferred co-worker - LPC). Através deste, o referido autor tentou observar se 

uma pessoa era orientada para a tarefa ou relacionamentos. Robbins et al. (2010) explica 

como funciona o questionário.  

 

                                 O questionário LPC pede aos que o respondem para pensar em todos os 
colegas com quem já trabalharam e descrever a pessoa com quem menos 
gostaram de trabalhar, atribuindo-lhe notas de 1 a 8 para cada um dos 16 
adjetivos contrastantes [...]. Se o colega menos querido for descrito com 
termos favoráveis (uma alta pontuação LPC), Fiedler o rotulará como 
orientado para o relacionamento. Ao contrário, [...] (uma baixa pontuação 
LPC), significa que o respondente está interessado no desempenho e, assim, 
será rotulado como orientado para tarefa (ROBBINS et al., 2010, p. 365). 
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              Após a aplicação do questionário LPC, Fiedler apud Robbins et al. (2010, p.365), 

identifica três dimensões contingencias ou situacionais que determinam a eficácia quando é 

percebido um modelo de liderança.  

 

Quadro 3 – Dimensões contingenciais ou situacionais 

Abrangência Grau de influência 

1. Relação líder-liderados  o grau de confiança, credibilidade e respeito que os 
membros do grupo têm por seu líder; 
 

2. Estrutura tarefa  o grau de estruturação e formalização dos 
procedimentos das tarefas do trabalho. 
 

3. Poder da posição  o grau de influência que um líder tem sobre variáveis 
como o poder de contratar; demitir, tomar ações 
disciplinares, conceder promoções e aumentos salariais.  
 

      Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir das dimensões contingenciais de Fiedler (1967)  

 

              As tentativas de Fiedler (1967) visavam também dar margem a uma condição mais 

consolidada quanto a configuração dos elementos que constituem um líder, e seu modelo 

apresentou fundamentos relevantes para que fosse reconhecido como referência e 

apresentasse certo grau de confiabilidade. Entretanto, apesar de sua estruturação por meio da 

aplicação do questionário LPC, as teorias do pesquisador foram questionadas, pois a lógica 

que rege o questionário não se mostrava de fácil compreensão e, por fim, a pontuação 

proveniente das respostas dadas se revelaram instáveis, é o que afirma Robbins et al. (2010).  

             Existem outros modelos contingências que se destacam mesmo diante das 

inconsistências encontradas nos resultados levantados na aplicação do questionário LPC.  

Robbins et al. (2010, p.367), apresenta algumas teorias que explicitam como, por vezes, 

ocorrem as relações interpessoais entre os líderes e seus seguidores para o êxito das tarefas; 

são elas:  

 

                                       Teoria da liderança situacional: foca os seguidores. Essa teoria diz que a 
liderança bem-sucedida é adquirida por meio da escolha do estilo de 
liderança correto dependendo do nível de prontidão dos seguidores, ou seja, 
o nível de desejo e habilidade para cumprir determinada tarefa. (ROBBINS 
et al., 2010, p.367)  

 

                 Robert House apud Robbins (2010, p.367), desenvolve a teoria do caminho – meta, 

com enfoque na estrutura de iniciação e consideração. O referido pesquisador afirma que o 
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papel do líder é ajudar seus subordinados a alcançar seus objetivos, fornecendo informações, 

apoio ou outros recursos necessários para tal. Sua teoria prevê: 

● A liderança diretiva é mais eficaz quando as atribuições exigem um nível mais elevado 

de atenção quando são rigorosamente ordenadas.  

● A liderança apoiadora obtém melhores resultados em caso de trabalhos em que os 

servidores executam atividades planejadas. 

● A liderança diretiva pode ser entendida como repetitiva pelos servidores mais hábeis 

ou com notório nível de conhecimento.  

              No contexto amplo de liderança Robbins et al. (2010), também aborda dois tipos de 

líderes que assumem estratégias distintas para a obtenção dos seus resultados, sendo eles os 

transformacionais e os transacionais. Com o intuito de diferenciá-los, a Universidade de Ohio, 

as teorias do caminho-meta e de Fiedler, evidenciaram que os líderes transacionais incentivam 

seus seguidores no cumprimento das metas estabelecidas através da clarificação de suas 

funções e das exigências das tarefas. Por outro lado, os líderes transformacionais tendem a 

fomentar a inspiração dos seus constituintes, a fim de que eles venham a transcender os 

próprios interesses pelo bem da organização ou do grupo, sendo capazes de causar um 

profundo impacto em seus liderados.  

              Embora haja certa dicotomia no modo de entender esses dois tipos de líderes, existe 

um forte consenso entre especialistas no assunto, que indica que um líder que 

concomitantemente exerce sua linha de trabalho estabelecido e mantém uma boa relação com 

seus liderados, a partir das duas propostas supracitadas, conseguirá ser mais eficaz. Mas 

também é comum, em se tratando de eficácia em liderança, encontrar teóricos que defendem a 

tese de que a liderança transformacional tende a ser mais viável para o sucesso das metas e 

objetivos de um grupo, além do fato de a mesma ser amplamente implementada em diferentes 

esferas organizacionais e profissões.  

              Aprofundando mais nesse modelo, Robbins et al. (2010), analisa as dimensões da 

liderança transformacional considerando as atitudes do líder e os reflexos de suas ações sobre 

seus liderados. E, segundo o autor, um dos principais critérios que fazem com que o líder seja 

exitoso, reside no fato de ele ser um profícuo motivador de seus constituintes. Desse modo, 

ele pôde afirmar que os líderes que transparecem, em seu cotidiano, um tato diferenciado para 

com seus pares e se preocupam em elevar a sua autoestima, costumam ser mais eficazes. Isso 

se justifica, pois quando os funcionários recebem estímulos e/ou elogios, eles tendem a 
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superar seus próprios limites dentro de suas atribuições cotidianas, o que consequentemente se 

traduz nos resultados da organização.  

 

                                         Os líderes podem motivar os seguidores a ter um desempenho acima das 
expectativas e transcender seus interesses pessoais em prol da organização. 
A consideração individualizada, o estímulo intelectual, a motivação 
inspiracional e a influência idealizada resultam todos em esforço extra, por 
parte dos funcionários [...] maior eficácia organizacional, menor rotatividade 
e maior adaptabilidade organizacional. (ROBBINS et al., 2010, p. 375-376)   

 
 

              Robert House apud Robbins et al. (2010) foi o precursor da liderança carismática e 

aquele que fez uma correlação entre sua teoria e o comportamento organizacional. Segundo 

seu pensamento, os liderados veem em seus líderes, capacidades heroicas ou extraordinárias 

de liderança ao observarem neles determinados comportamentos. Esse mesmo pesquisador 

ainda considera para todos os efeitos que a liderança carismática e a transformacional estão 

interligadas e podem ser consideradas sinônimas, afirmando que as diferenças são ‘modestas’ 

e ‘mínimas.’ 

 

2.3 Modelo de Participação e Estilos de Liderança 

              Victor Vroom e Phillip Yetton apud Robbins et al. (2010), argumentam que o modo 

como o líder toma decisões é tão importante quanto o que ele decide. Nesse caso, o 

comportamento de liderança leva em consideração a participação dos liderados no processo 

decisório. E, salienta-se que esse modelo possui um comportamento previsto na teoria 

caminho-meta, em que o líder deve se ajustar à tarefa.  

              Em se tratando dos estilos de liderança, Goleman et al. (2007) afirmam que “os 

melhores líderes, os mais eficientes, agem de acordo com um ou mais de seis estilos 

diferentes de liderança, e mudam de uma para outro conforme as circunstâncias.” E esses 

estilos, segundo o supracitado autor, podem gerar dois resultados dentro da equipe 

subordinada, sendo eles: a ressonância, a qual se traduz em harmonia e, a dissonância, a qual 

designa a ausência de harmonia no interior das relações de trabalho.  

        Os estilos de liderança que viabilizam a ressonância são: visionário, conselheiro, 

relacional e democrático, os quais “geram o tipo de ressonância que leva a melhorias'', 

Goleman et al. (2002, p. 75). Segundo este autor, os outros estilos – o pressionador e o 

dirigista – “podem ser úteis em situações específicas, mas devem ser utilizados com cuidado.”  
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              O Estilo Visionário: Segundo Goleman et al. (2002, p. 79), nesse estilo os líderes 

“dizem para onde é que o grupo deve ir, mas não explicam como é que se chega lá - deixam 

às pessoas liberdade para inovar, para experimentar, para assumir riscos calculados.” Além 

disso, “se tiverem uma visão global e souberem a forma como nela se inserem, as pessoas 

ficam com ideias claras: entendem o que se espera delas”, demonstrando “orgulho” por 

pertencer à organização uma vez que “estão trabalhando para objetivos que todos partilham.”  

              O Estilo Conselheiro: Os líderes conselheiros “ajudam as pessoas a identificar os 

seus pontos fortes e fracos, ligando-os às suas aspirações pessoais e profissionais.” Goleman 

et al. (2002, p. 83). Soma-se a isso o fato de que os líderes conselheiros “encorajam os 

empregados a estabelecer objetivos de desenvolvimento de longo prazo e ajudam-nos a 

conceber planos para atingir esses objetivos, não deixando de ser explícitos em relação às 

responsabilidades próprias de cada um.” Goleman et al. (2002, p. 83) 

              O Estilo Relacional: Segundo Goleman et al. (2002, p. 86) “Os líderes deste tipo 

dão valor às pessoas e aos sentimentos - colocam menos ênfase nas tarefas e nos objetivos e 

mais nas necessidades emocionais dos empregados.” Desse modo, [...] “esforçam-se por 

manter as pessoas felizes, por criar harmonia e por gerar ressonância na equipe […]”. Apesar 

de esse estilo de liderança ser agradável à equipe, o referido autor ressalta os riscos que 

podem surgir quando ele se torna exacerbado. Goleman et al. (2002, p. 87) destacam que:  

 

Os líderes que abusam do estilo relacional não prestam suficiente atenção à 
necessidade de dar orientação corretiva que possa ajudar os empregados a 
melhorar. Esses líderes têm tendência para se querer dar bem com as pessoas 
a todo custo, por vezes, à custa das tarefas urgentes [...]. Na ânsia de que 
gostem deles, estes líderes evitam conflitos e acabam por desorientar o 
grupo, levando-o ao insucesso. 

 

              O Estilo Democrático: Segundo Goleman et al. (2002, p. 91), “o estilo democrático 

assenta em três competências da inteligência emocional: o espírito de equipe e de 

colaboração, a gestão de conflitos e a influência.” Esse líder ainda, de acordo com Goleman et 

al. (2002, p.89), “recorre aos contatos de pessoa a pessoa e às reuniões onde escuta as 

preocupações dos empregados e das partes interessadas para lhes levantar o moral.” Para 

Goleman et al. (2002, p. 91), outra face do estilo de liderança democrática é que eles 

“transmitem o sentimento de que desejam realmente conhecer as ideias e preocupações dos 

empregados - e de que têm disponibilidade para o fazer.” 
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              Enquanto os quatro estilos de liderança supracitados são reconhecidos como 

ressonantes, por contribuírem com o bom relacionamento e desempenho das equipes, abaixo, 

tem-se três estilos de liderança que podem ser prejudiciais ao grupo de trabalho e, 

consequentemente, aos resultados desejados.  São tidos como dissonantes os seguintes estilos:  

              O Estilo Pressionador: De acordo com Goleman et al. (2002, p.93), esse estilo é 

perceptível em líderes “que esperam excelência dos outros e exemplificam-na eles próprios.” 

Seguindo essa linha de ação, o referido autor diz que o líder pressionador “pode ter muito 

êxito, especialmente em áreas técnicas, com profissionais altamente especializados [...]”. Esse 

líder, para Goleman et al. (2002, p. 94) “dá o exemplo e apresenta elevado níveis de 

desempenho. Vive obcecadamente a ideia de fazer as coisas melhor e mais depressa, e quer 

que os outros façam o mesmo.” E, ao agir dessa forma, ele “detecta rapidamente os 

empregados que têm desempenhos fracos, pede-lhes que melhorem e, se estes não 

correspondem, é o próprio líder que intervém para salvar a situação.”  

              O Estilo Dirigista: Segundo Goleman et al. (2002, p.98), os líderes que atuam à 

maneira do estilo dirigista “exigem obediência imediata às ordens, mas não se dão ao 

incômodo de explicar as razões''. Se os subordinados não obedecerem às ordens sem fazer 

perguntas, esses líderes recorrem às ameaças.” Em outra percepção, Goleman et al. (2002, 

p.99) dizem que os líderes dirigistas tendem “por quase nunca elogiar e estar sempre a criticar 

os empregados, os líderes dirigistas desgastam a boa disposição das pessoas, retiram-lhes o 

orgulho e a satisfação no trabalho […]”. Por esse motivo levam à decadência “um dos 

instrumentos de que os líderes mais necessitam: a aptidão das pessoas para sentirem que 

contribuem para uma missão grandiosa partilhada por todos.” E, por fim, Goleman et al. 

(2002, p.99) ainda afirmam que os líderes dirigistas “contaminam o estado de espírito de 

todos e, em consequência, a qualidade geral do clima emocional na organização entra em 

queda.”  

              Estilo Laissez-faire: (deixar fazer, ao pé da letra), ou de “rédeas soltas”, conforme 

proposto por Halloran (1990) citado por Lück (2014), é percebido quando há ausência de 

liderança e/ou direcionamento definidos externamente à organização ou grupo, sendo que 

podem progredir de acordo com seus próprios interesses. Vergara (2000) entende que nesse 

caso, não se pode configurar um estilo de liderança, mas sim a falta dela.  

             Belbin (1993) conduziu um estudo objetivando apresentar as diferenças e 

contribuições entre dois estilos de liderança: “solo” e “equipe”. Esse autor afirma que o “líder 

solo” possui um comportamento que reflete em vantagens, pois o mesmo pode superar 
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barreiras internas e pode tomar decisões, especialmente as de caráter de urgência, as quais 

podem ser colocadas em prática com pouco ou nenhum atraso.  

              Em uma outra perspectiva, percebe-se que o líder solo tende a ser centralizador, pois 

seu método de trabalho gira em torno de suas próprias medidas.  Por outro lado, Belbin (1993) 

argumenta que o estilo de liderança voltada para a equipe é mais coerente com as exigências 

das organizações modernas. Isso pode ser percebido quando afirma que o líder solo leva seus 

seguidores ao conformismo e tenta moldar pessoas a padrões particulares baseados na 

diversidade, enquanto os líderes que se dedicam às equipes valorizam as diferenças entre as 

pessoas. Esse contraste entre os dois estilos de liderança evidencia que o líder solo se mostra 

autônomo e, ao mesmo tempo, responsável por um ambiente de trabalho onde sobressai o 

desestímulo, se tornando desfavorável ao fortalecimento de um senso de visão conjunta. Por 

outro lado, o líder que preza pelo engajamento de seus constituintes,  

               Outro contraste entre os dois estilos de liderança supracitados, se faz presente no 

fato de que, segundo Belbin (1993), o líder solo deixa claro o que todos devem fazer, por 

outro lado, o líder que trabalha visando o melhor desempenho da equipe, projeta uma visão na 

qual todos podem atuar de acordo com a sua própria capacidade ou habilidade. Assim, fica 

mais evidente que o líder solo é mais inapropriado, se distanciando dos modelos de 

organização que primam pelo desempenho coletivo, propõe aos outros funções e compartilha 

responsabilidades, valorizando suas individualidades. Segundo esse mesmo pesquisador, as 

características díspares acerca dos dois estilos de liderança residem primordialmente em dois 

fatores: a participação e comportamento apresentado. 

              À primeira vista, percebe-se que o líder solo conduz os trabalhos por si só e, como 

consequência, tem o seu papel delimitado pelas condições de trabalho que ele proporcionou 

aos seus constituintes. Ele cria um ambiente propício à estagnação. Já o líder que direciona o 

trabalho em equipe, amplia o potencial de seus seguidores. Quando se analisa o modus vivendi 

em cada um dos estilos de liderança: solo e equipe, verifica-se que a atuação do líder solo é 

restritiva, a qual pode gerar desgastes nas relações interpessoais. Por outro lado, o líder que 

atua em prol da equipe estabelece relações que favorecem um ambiente que proporciona o 

bem estar dos seguidores.  

               No quadro a seguir, é possível perceber as diferenças existentes entre a forma de 

atuação do líder solo e do líder voltado para a equipe. 
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Quadro 4 – Estilos de liderança segundo Belbin (1993)  

Líder Solo Líder de Equipe 

Papel ilimitado - o líder solo interfere em tudo Escolhe limitar a função a funções de equipe 
preferenciais - delega funções a outras pessoas 

Esforça-se pela conformidade - tenta moldar as 
pessoas a padrões específicos 

Com base na diversidade - o líder da equipe 
valoriza as diferenças entre as pessoas 

Coleciona acólitos - O Líder Solo recolhe 
admiradores e bajuladores 

Procura talentos - não é ameaçado por pessoas com 
habilidades especiais 

Subordinados Diretos - subordinados levam suas 
pistas e dicas do Líder Solo 

Desenvolve colegas - o líder da equipe incentiva o 
crescimento de forças pessoais 

Objetivos dos projetos - o líder individual deixa 
claro o que todos devem fazer 

Cria missão - o líder da equipe projeta a visão na 
qual os outros podem agir como bem entenderem 

     Fonte: Quadro elaborado pelo autor, segundo os estilos de liderança de Belbin (1993) 

 

Cunha e Rego (2005, p. 244) fazem uma análise sobre a linha de abordagem do líder 

coach e expõem que: “O coach coloca-se ao serviço do colaborador para que ele possa 

descortinar as suas opções, desenvolver o seu potencial e traçar os caminhos mais propícios 

ao seu desenvolvimento, contribuindo assim para o desempenho da equipa e da organização.” 

Ainda afirmam que o coach “detecta oportunidades de aprendizagem e auxilia o colaborador a 

aproveitá-las. Faculta ao colaborador as pistas que lhe permitem superar-se a si próprio.” 

 

2.4 Modelo de Ação Centrada de Liderança de Adair  

             Adair (1973), experiente pesquisador em liderança, propôs um modelo capaz de 

reunir os principais enfoques dos líderes: a tarefa, a equipe, e um viés extremamente 

importante a ser considerado pelos líderes eficazes: a individualidade que contribui para a 

soma dos resultados do trabalho. De acordo com a visão de Adair (1973), os líderes realizam 

seu trabalho através de sua equipe e dos relacionamentos com os gerentes e funcionários. A 

partir dessa concepção, ele apresenta as seguintes conclusões acerca da linha de ação desse 

agente: 

●   Ele deve direcionar o trabalho para ser feito (estruturação da tarefa); 

●   Dar suporte e acompanhar o funcionário na realização do trabalho (individual); 

●   Coordenar e adotar o trabalho da equipe como um todo. 

                Segundo Adair (1973) assim é apresentado o modo com o qual o líder efetivo deve 

enxergar a dinâmica de trabalho em sua interação com seus seguidores. A ênfase dada a cada 

uma das partes (individualidade, equipe e tarefa) advém da necessidade exigida pelas 

circunstâncias que emergem do contexto de trabalho, do comportamento dos indivíduos e da 

própria equipe. Diante disso, ele apresenta os principais desafios no gerenciamento do líder 

sob o prisma do diagrama “Action – Centred Leadership Model”:  
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Quadro 5 - Desafios no gerenciamento Action-Centred Leadership (1973)  

Equipe Individual Tarefa 

• definir a tarefa; 
• fazer o plano;  
• distribuir trabalho e recursos;   
• controlar qualidade e índice 
de trabalho; 
• verificar performance e plano  
• ajustar o plano; 

• atender aos problemas 
pessoais;   
• elogiar os indivíduos;  
• dar status;   
• reconhecer e fazer uso das 
habilidades individuais;   
• desenvolver os indivíduos; 

• definir a tarefa; 
• fazer o plano;  
• distribuir trabalho e recursos;   
• controlar qualidade e índice de 
trabalho; 
• verificar performance e plano  
• ajustar o plano; 

     Fonte: Quadro elaborado pelo autor, adaptado de John Adair (1973) 

 

2.5 Liderança no Contexto Educacional 

              As escolas brasileiras seguem uma lógica hierárquica em sua constituição. Com 

relação aos preceitos da administração, bem como aos conceitos relativos a um projeto em 

que os recursos se transformam em objetivos para serem alcançados, deve-se considerar, 

nesse contexto, a estrutura da gestão das escolas, independentemente da modalidade de 

ensino. Desse modo, é necessário que as mesmas sejam geridas por uma hierarquia, por um(a) 

diretor(a) e um vice-diretor, os quais têm a incumbência de garantir o funcionamento das 

instituições de ensino, através da tomada de decisão coletiva no que tange às questões 

administrativas e pedagógicas, a partir do envolvimento de toda a comunidade escolar. Tais 

preceitos dialogam com a Linha de Pesquisa 1 do mestrado profissional em educação, posto 

que a mesma abrange questões inerentes a gestão de instituições educacionais.  

Lück (2011) afirma que “Somente uma escola bem dirigida, poderá ter bons 

resultados. Toda força está no líder.” A princípio, esse pensamento soa como algo utópico, 

mas, em vias de fato, conceber uma escola reconhecidamente referência em termos de 

aprendizagem, sem a presença de uma liderança, é ainda mais intangível.  

Em primeiro plano, uma das mais sensíveis e difíceis incumbências do diretor é lidar 

com o recurso humano, tendo em vista que os grupos de funcionários que atuam dentro das 

escolas trazem consigo perfis de comportamento, diferentes potencialidades, habilidades e 

fraquezas. Nesse contexto, é fundamental que os gestores sejam capazes de liderar os 

integrantes em prol do objetivo comum, através de estratégias que propiciem um ambiente 

harmônico, e meios para estimular as ideias e a capacidade dos professores e demais 

profissionais da escola. É o que se observa em Libâneo (2008, p. 103):  
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Por parte dos Diretores e coordenadores pedagógicos, é preciso capacidade 
de liderar e gerir práticas de cooperação em grande grupo, de modo a criar 
outra cultura organizacional, ou seja, uma mentalidade de organização 
escolar instituída a partir das percepções, modos de pensar e agir, práticas, 
próprias da cultura existente entre os integrantes da equipe escolar  
 

As necessidades oriundas das nuances provenientes das escolas, não somente por 

parte dos discentes, mas de todos os componentes que as integram, dependem de um regente 

que assume para si a constante e árdua tarefa de apresentar alternativas e aplicar intervenções 

cabíveis a cada nova situação. 

De acordo com Lück (2014, p.20):  

 

Sendo a liderança na escola uma característica inerente à gestão escolar pela 
qual o gestor mobiliza, orienta e coordena o trabalho de pessoas para 
aplicarem o melhor de si na realização de ações de caráter sociocultural 
voltadas para a contínua melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem, ela se assenta sobre uma atitude proativa e pelo entusiasmo e 
elevadas expectativas do gestor em sua capacidade de influenciar essa 
atuação e seus resultados.  
 

              Em suma, o cargo de diretor escolar requer atitudes que denotem liderança, posto que 

sua função é coordenar sua equipe, de maneira que a mesma otimize seu desempenho. 

Portanto, se alunos, professores e demais funcionários da escola reconhecerem o gestor como 

uma liderança, terão motivação para ampliar suas perspectivas sem perder de vista seu 

compromisso com a qualidade do ensino. Por outro lado, quando o diretor da escola se mostra 

omisso ou alienado às questões administrativas, está suscetível a perder o vínculo com a 

comunidade escolar. Fator esse que certamente gerará transtornos à instituição de ensino.  

 Segundo Lück (2014, p.57): 

 

Deixar de exercer o poder de influência quando ele se faz necessário 
corresponde a enfraquecer o poder de todos, uma vez que a organização fica 
ao sabor de suas fraquezas, de suas tendências de acomodação e dos 
interesses imediatistas e individuais que enfraquecem o conjunto e deixam 
de oferecer uma orientação superadora das dificuldades.  

 

Assim, a ausência de um diretor que tenha uma visão holística de liderança em suas 

interações com sua equipe de trabalho e com as demandas provenientes do contexto escolar, 

pode trazer consequências negativas para os resultados educacionais. Como se verifica em 

Lück (2014), a instituição fica refém das intempéries da acomodação e individualismo dos 
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profissionais que atuam na escola. Tendência essa que propicia dificuldades no que tange as 

ações necessárias para a melhoria do desempenho dos alunos e, por conseguinte, a qualidade 

da educação. Portanto, a referida autora propõe que o gestor como uma liderança, visualize a 

escola como um conjunto que operacionalize em sua totalidade, tendo em vista tudo que faz 

parte do contexto escolar, e que se faça isso a partir da interação entre todos, para que haja 

harmonia na construção do projeto educacional, o qual objetiva, em linhas gerais, o que está a 

cargo da gestão escolar, que é o desenvolvimento social e cognitivo dos estudantes.  

É valido ressaltar que, segundo o Guia PMBOK®, projeto se traduz em um esforço 

temporário dedicado a criação de um produto, serviço ou para que se chegue a um único 

resultado.  

De acordo com Lück (2014, p.54): 

 

Liderança integradora ou liderança holística – leva em consideração não 
apenas este ou aquele aspecto da realidade, mas o conjunto de todos eles, de 
forma interativa, de modo a se ter um desenvolvimento ao mesmo tempo 
global e equilibrado, levando em consideração, por exemplo, as condições 
ambientais e contextuais, os fatores individuais, os objetivos 
organizacionais, sua visão, missão e valores, os desafios apresentados na 
realização do trabalho educacional, etc.  

 

Segundo Paula e Schneckenberg (2008), a presença da sociedade no contexto escolar 

tem grande importância no acompanhamento e processo de decisão, assim como a valorização 

dos profissionais que atuam na escola. Com esse reconhecimento, a equipe se sentirá 

motivada a contribuir com as metas estabelecidas. E, nesse sentido, o gestor escolar, assim 

como prevê o regimento institucional, tem a incumbência de articular ações para que haja o 

engajamento entre escola e comunidade.  
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3 INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

A educação no Brasil, desde seu primeiro modelo instituído, coordenado e executado 

pelos padres jesuítas, já passou por diversas reformas do ponto de vista legislativo e 

estrutural.   Todas partiram dos anseios sociais, políticos e econômicos que emergiram de seu 

contexto de época.  

Para Aranha (2006, p.24): 

 

estudar a educação e suas teorias no contexto histórico em que surgiram, 
para observar a concomitância entre suas crises e as do sistema social, não 
significa, porém, que essa sincronia deva ser entendida como simples 
paralelismo entre fatos da educação e fatos políticos e sociais. Na verdade, 
as questões de educação são engendradas nas reações que se estabelecem 
entre as pessoas nos diversos segmentos da comunidade. A educação não é, 
portanto, um fenômeno neutro, mas sofre efeitos do jogo do poder, por estar 
de fato envolvida na política. 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (2019) aponta que, por mais que a 

educação brasileira tenha passado por reformas, ainda não ocorreram avanços suficientes para 

o pleno amparo ao público que as escolas atendem. Cada vez mais tem se manifestado, 

através das reformas curriculares mais recentes, o desejo de se estreitar um diálogo mais fiel 

com a realidade dos discentes, posto que as intenções previstas estão pautadas na 

consolidação da aprendizagem dos mesmos, objetivando sua ascensão social.  

O Ensino Fundamental no Brasil é um direito previsto na Constituição Federal de 

1988 e tem por objetivo atender crianças e adolescentes dos seis aos quatorze anos. Do ponto 

de vista organizacional, é estruturado, mantido e executado pelos órgãos superiores de 

educação, tais como: o Ministério da Educação (MEC), as Secretarias Estaduais e Municipais 

de Educação, Conselho Nacional de Educação (CNE) e Conselho Estadual de Educação 

(CEE).   

Na hierarquia governamental, os municípios têm maior incumbência, a partir do 

contexto social no qual está inserido, de manter escolas que ofertam o ensino fundamental. E, 

são amparadas pelo que rege todo o sistema educacional no país, as Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB), as quais servem de referência para todos os níveis de ensino.  

 

3.1 O histórico e os objetivos da LDB no cerne do Ensino Fundamental  

A forma como se concebe o ensino ofertado pelas instituições de ensino brasileiras, 

historicamente vem sofrendo mudanças desde quando os padres jesuítas instauraram o 
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primeiro modelo de educação conhecido no Brasil (1549 – 1759), Mattos (1958, p.37). Esse 

período foi o marco das transições pelas quais a educação brasileira passaria, quando 

Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, expulsou a companhia de Jesus, a 

fim de modernizar o ensino no país. 

              No século XX, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), prevista na 

Constituição Brasileira de 1988, representou mudanças que emergem da necessidade de se 

promover uma educação que seja capaz de corresponder aos anseios de uma sociedade que 

está em busca constante pelo progresso nas mais diferentes esferas, tais como: política, social, 

econômica e cultural. Nesse sentido, sobre a LDB, Bittar; Oliveira; Morosini (2008, p. 10 – 

11), explicitam que:  

 

[...]     constituiu-se     em     um     marco     histórico     importante na 
educação brasileira, uma vez que esta lei reestruturou a educação 
escolar, reformulando os diferentes níveis e modalidades da educação.  
[...] desencadeou   um   processo   de   implementação   de   reformas, 
políticas e ações educacionais [...] em vez de frear o processo 
expansionista privado e redefinir os rumos da educação superior, 
contribuiu para que acontecesse   exatamente   o   contrário:   ampliou   
e   instituiu um sistema diversificado e diferenciado, por meio, 
sobretudo, dos mecanismos de acesso, da organização acadêmica e 
dos cursos ofertados. Nesse contexto, criou os chamados cursos 
sequenciais e os centros    universitários;    instituiu    a    figura    das    
universidades  especializadas  por  campo  do  saber;  implantou    
Centros    de    Educação    Tecnológica;    substituiu   o   vestibular   
por   processos   seletivos;   acabou  com  os  currículos  mínimos  e  
flexibilizou  os  currículos;   criou   os   cursos   de   tecnologia   e   os   
institutos   superiores   de   educação,   entre   outras   alterações    
(BITTAR;    OLIVEIRA;    MOROSINI,    2008, p. 10-11). 

 

   Com base nas reflexões dos autores supracitados, se percebe, em sentido amplo, as 

inovações e/ou adequações propostas pelos especialistas em educação advêm dos reflexos do 

mundo contemporâneo. Isso significa que as escolas devem, sumariamente, desenvolver nos 

discentes, habilidades tecnicistas, a base científica e promover momentos e espaços para o seu 

desenvolvimento humano e social; livre de ser meramente um lugar de reprodução, mas 

fundamentalmente estimuladoras de uma visão crítica da realidade na qual o sujeito está 

inserido.  

Em se tratando do âmbito legislativo das escolas no Brasil, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional foi instituída apenas na segunda metade do Século XX, em 

1961, com a chamada Lei 4024 (BRASIL, 1961). Em sua primeira versão, promovia o ensino 
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primário, o qual contemplava no mínimo quatro séries, podendo chegar a seis. Originalmente, 

tinha como objetivo:  

 

Art. 25. O ensino primário tem por fim o desenvolvimento do raciocínio e 
das atividades de expressão da criança, e a sua integração no meio físico e 
social (BRASIL, 1961). 
 

No que diz respeito a idade necessária para se ingressar nesse estágio, os alunos 

deveriam ter no mínimo sete anos incompletos para serem admitidos. Assim, a lei previa: 

 

Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será 
ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade 
poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes 
ao seu nível de desenvolvimento (BRASIL, 1961). 

 

Meneses (2002, p. 96) faz algumas reflexões no que tange a LDB 4024, de 1961: 

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei nº 4024, de 20/12/61– dá-se 
um importante passo no sentido da unificação do sistema de ensino e da 
eliminação do dualismo administrativo herdado do Império. Inicia-se pela 
primeira vez, uma relativa descentralização do sistema como um todo, 
concedendo-lhe considerável margem de autonomia aos estados e 
proporcionando-lhes as linhas gerais a serem seguidas na organização de 
seus sistemas, linhas estas que deveriam responder por uma certa unidade 
entre eles. 

 

Por mais que tenha havido a sistematização do ensino no Brasil, a partir da primeira 

versão da LDB, ela ainda não promovia um diálogo coeso com o ensino médio. Com isso, não 

aconteceram avanços significativos que pudessem sanar as falhas que impediam a não 

continuidade entre ensino fundamental e médio.  

              Dez anos mais tarde, após a LDB 4024, em de 11 de agosto de 1971, é implementada 

a LDB 5692 (BRASIL, 1971). Esta, por sua vez, substitui o ensino primário, que passa a ser 

reconhecido como ensino de primeiro grau. Seu propósito era fazer com que os alunos fossem 

formados para o mundo do trabalho e para agir em cidadania. Desse modo, a lei previa:  

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 
como elemento de auto realização, qualificação para o trabalho e preparo 
para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971). 
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Segundo Azanha (1993, apud MENESES, 2002, p. 116): 

 

Com a promulgação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases em 1971, houve 
alterações radicais na política educacional. As mais profundas foram a fusão 
dos antigos primário e ginasial num curso único de oito anos e reorganização 
de todo o ensino de 2º grau (antigo ginasial) para dar-lhe feição terminal 
profissionalizante. 

 

A lei supracitada vigorou por mais tempo que a primeira. Ela conferiu à educação um 

olhar mais condizente e índices satisfatórios quanto às exigências do contexto de época. Além 

disso, rompeu com a proposta de ensino desarticulada, proporcionando um curso sequenciado 

nas escolas brasileiras. Contudo, com o passar de vinte e cinco anos, o modelo de educação 

previsto pela LDB 5692, entra em defasagem. Os profissionais da educação protestam e lutam 

para que haja progresso na educação nacional. Então, após sofrer pressões, em 1996, o 

Congresso sancionou a LDB 9394 (BRASIL, 1996), em 20 de dezembro de 1996. Esta, está 

em vigência até os dias atuais, com algumas alterações.  

  A LDB 9394 (BRASIL, 1996), é pautada nos preceitos da Constituição Federal de 

1988, pois propõe que os discentes devem concluir seus estudos de modo que estejam aptos a 

conviver em sociedade como cidadãos e, concomitantemente, estarem munidos do 

conhecimento necessário para sua qualificação e, consequentemente, sua inserção no mundo 

do trabalho. Essa lei ainda prevê que a educação deve ser assegurada pelo Estado e pela 

família. Outra vertente muito importante, instituída pela LDB 9394, reside no amparo àqueles 

que não tiveram a oportunidade de dar sequência aos estudos regulares na idade/série 

adequada. Assim, ela propõe:  

 

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de:  
I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; [...] (BRASIL, 1996). 
 
 

A passos largos, pode-se entender que a LDB 9394, diante daquelas que a 

antecederam, é, sem dúvida, a que mais reflete os anseios dos especialistas da educação. 

Sumariamente, ela ampliou os direitos à educação e contemplou não somente os requisitos 

para o desenvolvimento humano sob a ótica mercadológica, mas também procurou 

fundamentar os valores éticos e sociais para a formação de indivíduos capazes de viver como 

cidadãos. Desse modo, a LDB 9394, em seu artigo 32, contempla: 
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Art. 32º. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, 
obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica 
do cidadão, mediante:  
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
 II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
 IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 
1996). 

 

Em 06 de fevereiro de 2006, a Lei 11.274 (BRASIL, 2006), foi promulgada, e 

determinou que entrasse em vigor o ensino fundamental de nove anos em todos os entes 

federativos, os quais teriam até 2010 para implementá-la. Entretanto, ela repercutiu 

negativamente, pois escolas, pais e alunos não estavam preparados para se adequar a mesma. 

E, com isso, as insatisfações ressoaram nas vozes de críticos da educação.  

 

A lei da obrigatoriedade de ingresso aos 6 anos (Lei Federal nº11.114) foi 
aprovada sem que houvesse uma adequação do sistema de ensino, e todos 
(secretarias estaduais e municipais assim como escolas públicas e privadas) 
foram induzidos a receber as crianças que estavam fora da escola sem ter 
conseguido preparar os professores, os pais e as próprias crianças 
(BARBOSA et al., 2012, p. 25). 
 

A priori, o ápice da Educação Fundamental de nove anos está no entendimento de 

que as crianças são indivíduos dotados de especificidades e devem ter os seus direitos 

assegurados antes mesmo de serem alunos. Outro aspecto previsto nesta modalidade de 

ensino, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), é que o ensino 

fundamental é um direito de todo cidadão, podendo ser reconhecido como essencial, 

indispensável, imprescindível. Essa modalidade de ensino possui um currículo criado para 

atender a formação integral dos discentes. Contudo, Barbosa (2012) afirma que os conteúdos 

lecionados não têm contribuído para que isso aconteça. Em uma visão mais autêntica e 

humanizadora, poderia ser visto sob a seguinte percepção:  
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[...] as crianças são atores sociais que, através das interações sociais, 
produzem culturas. As crianças assimilam, mas também interferem no 
mundo em que vivem. Para uma criança, tornar-se humana é preciso tempo, 
é preciso estar junto, é preciso brincar, e muitas outras coisas que nosso 
modelo de escola de ensino fundamental nega, na medida em que apenas 
investe nos conteúdos de ensino. Atuamos em nossas escolas com alunos, 
não com crianças (BARBOSA et al., 2012, p. 33).  

 

O reforço dos programas de ensino se concentra em desenvolver estratégias para 

avançar com o nível de letramento e cálculos dos alunos nos primeiros anos escolares e 

também em reformas que no Ensino Médio, que, do ponto de vista filosófico, refletem 

exigências coerentes para o atendimento às necessidades dos discentes. Contudo, muitas vezes 

distantes e desvinculadas do contexto externo da escola. Essa percepção pode ser observada 

em uma das maiores deficiências que se torna impeditivo para o Plano Nacional de Ensino, 

tem origem nas peculiaridades culturais e socioeconômicas inerentes às comunidades onde as 

escolas estão inseridas.  

Outro problema corriqueiro, pelo que se tem visto na progressão do ensino infantil 

para as séries finais do ensino fundamental, é que os alunos são abruptamente desligados de 

um ciclo de aprendizagem e lançados sobre um seguinte, sem que se leve em consideração 

seu histórico recente. Assim, os profissionais que lidam com esses discentes nas etapas 

seguintes pressupõem que os alunos tenham encerrado uma etapa e já estão aptos a continuar 

em um novo nível de ensino. Essa cultura ignora as dificuldades que as crianças possam 

apresentar e faz com que se perpetue o desestímulo na educação.  

O governo federal lançou o modelo de ensino integrado e já existem escolas a nível 

de ensino fundamental que o adotaram. Todavia, falta coerência quando se analisa o ensino de 

forma global, tendo em vista que não há integração entre as três etapas, as quais são os pilares 

da educação básica: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio.   

É nesse percurso que o aluno deixa de ter apenas um professor e passa a ser 

conduzido por vários outros com diferentes metodologias e personalidades, os quais 

tradicionalmente pressupõem que esses discentes já dominam os conhecimentos básicos para 

progredirem nos estudos. Esse formato de organização das modalidades de ensino permite 

trazer à tona uma reflexão de Souza (2008, p. 268) sobre a integração do primário e ginasial.  

 

     [...] instituir uma nova concepção de escola fundamental destinada à 
educação de crianças e adolescentes”, lembrando que essa escola reuniria 
“culturas profissionais historicamente diferenciadas – os professores 
primários e os professores secundaristas – com níveis diversos de formação e 
salários, status e modos próprios de exercício do magistério.   
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                   Souza (2008) afirma que outros fatores também podem corroborar com a integração 

do ensino, dentre eles a “articulação do currículo, a adaptação do espaço à clientela escolar e 

adequação da estrutura administrativa e pedagógica da escola para o atendimento de um 

grande número de alunos”. 

A interrupção e segmentação entre as etapas, primário e ginasial, é motivo de análise 

por parte da autora que apresenta a lei que prevê a intenção de continuidade e extensão entre 

as séries do ensino fundamental.  

 

Sem esse modelo de escola, o então ensino de 1º grau continuava a ser uma 
justaposição desarticulada do ensino primário e do ginasial. Apesar da Lei 
5.692/71 determinar que o ensino de 1º grau constituía uma instituição 
escolar única e contínua de oito anos, essa meta nunca foi realizada: não se 
alcançaram nem a necessária integração curricular nem a almejada 
integração do ginásio com o primário, que permaneceram realidades 
distintas. Essa descontinuidade retratava-se, nos anos 1980 e 90, na 
reprovação e evasão generalizada entre a 4ª e a 5ª série. 

 

Além da descontinuidade supracitada, o Ensino Fundamental II, na rede pública de 

ensino, é permeado por outros percalços, dentre eles, o déficit que os alunos advindos da 

educação infantil vêm apresentando em Matemática e Língua Portuguesa.  

   Tendo como referência um sistema abrangente (sob uma ótica sistêmica, legislativa e 

administrativa) e ao mesmo tempo subjetivo (é composto de indivíduos, seus sentimentos, seu 

modo de ser e atuar no convívio social) o espaço escolar é visto como um campo 

extremamente dependente de tomadas de decisões que podem impactar positiva ou 

negativamente no desempenho dos sujeitos que participam desse processo. Ademais, sabe-se 

que por trás de todo esse complexo, estão as metas e objetivos que compõem as diretrizes 

educacionais.  

Nessa perspectiva, pode-se analisar o quão essencial é a existência de um gestor que 

atue como uma liderança, que seja um profissional que exerça influência sobre seus 

subordinados de forma que seu posicionamento e atitudes reflitam na eficiência e na eficácia 

dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do ensino-aprendizagem. E que conduza a sua equipe 

de trabalho ao abrandamento das nuances que perfazem a desarticulação do Ensino 

Fundamental II, perante os demais níveis de ensino. Assim, nos estudos acerca das 

especificidades do Ensino Fundamental II e seu enfoque, Mansutti et al. (2007, p.29) 

defendem que se deve criar condições de forma que os discentes aprendam a estudar e tenham 

a capacidade de ter autonomia quanto a isso.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

              Por se tratar de uma pesquisa que implica em organizar e fazer inferências a partir de 

informações para se chegar aos resultados, a seguir, são apresentados os procedimentos 

metodológicos que mais correspondem aos objetivos propostos para o estudo sobre o estilo de 

liderança da gestão da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, Carlos Chagas-MG.  

 

4.1 Tipo de pesquisa  

 Lakatos (2002) apresenta em sua obra os principais elementos que constituem a 

investigação científica. Abaixo tem-se os tipos de pesquisa utilizados para se chegar aos 

resultados do presente estudo, considerando os seguintes aspectos: os objetivos, a abordagem 

e os procedimentos.  

 

4.1.1 Quanto aos objetivos  

              A presente pesquisa é descritiva, porque de acordo com Gil (1999), esse 

procedimento tem como intenção “descrever características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis.” Tendo em vista essa 

concepção, a mesma se faz pertinente para a construção do objeto de estudo, pois levou-se em 

consideração as variáveis exploradas ao longo das análises. Outro aspecto que justifica a 

opção por esse tipo de pesquisa, é que esse método científico é condizente com o contexto 

onde foram realizadas as investigações sobre a liderança, o espaço escolar.  

 

4.1.2 Quanto à abordagem   

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo em vista que sua abordagem tem como 

instrumento um questionário baseado em opiniões. E tem como norteadores os objetivos e 

também é conduzida de acordo com a metodologia da pesquisa descritiva de opinião pública.  

              Richardson (1999, p. 80) afirma que “os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Diante disso, essa perspectiva corrobora com a proposta a tentativa de investigação do 

universo complexo e dinâmico das relações interpessoais entre diretor e docentes. Assim, 

foram necessárias ferramentas e meios para se compreender e classificar o estilo de liderança 

e suas influências no meio escolar. Esse mesmo estudioso também destaca que esse tipo de 

pesquisa pode “contribuir no processo de mudança de determinado grupo e viabilizar, em 
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maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos.”  

              Considerou-se também para os fins do presente estudo, a pesquisa quantitativa, posto 

que a análise e interpretação dos resultados esteve diretamente ligada a dados estatísticos.  

              Richardson (1999, p.70) advoga que a pesquisa quantitativa:   

 

caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 
às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 

 

              A seguir, são apresentados os procedimentos adotados para o levantamento dos 

dados da presente pesquisa.  

 
4.1.3 Quanto aos procedimentos  

               Tendo em vista a necessidade de obtenção de informações extraídas diretamente do 

meio escolar, foi realizada uma pesquisa de levantamento. De acordo com Gil (1999, p. 70), 

essas pesquisas: 

 

                                             caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento 
se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de 
informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema 
estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 
conclusões correspondentes aos dados coletados Gil (1999, p. 70). 

 

               Tendo em vista que a liderança está ligada à percepção de um grupo de pessoas a 

respeito de um indivíduo que se destaca, foi aplicado um survey, a fim de verificar quais as 

perspectivas dos professores que atuam na escola quanto a liderança do diretor.  

                Hair et al. (2005) salientam o desenvolvimento na coleta de dados ocasionado pela 

tecnologia da informação tanto para dados qualitativos quanto para os quantitativos, uma vez 

que “podem ser obtidos e integrados a banco de dados de modo relativamente rápido e com 

custo muito baixo se comparado com os métodos tradicionais.” Nesse âmbito, Hair et al. 

(2005) destacam que as surveys realizadas através da internet denotam certo grau de 

segurança, posto que, exigem o acesso ao questionário por meio de senha. Assim, apenas os 

respondentes qualificados estão aptos a dar sua contribuição. A partir dessa possibilidade, foi 
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elaborado um questionário eletrônico para ser encaminhado aos docentes da Escola Municipal 

Dr. Manoel Esteves Otoni.  

              Por se tratar de respondentes que cursaram o Ensino Superior, os quais têm relação 

direta com o contexto da pesquisa, optou-se pelo emprego do questionário autoadministrado. 

Segundo Hair et al. (2005), esse questionário permite que os respondentes deem sua opinião 

sem a necessidade de acompanhamento, uma vez que se pressupõe que os mesmos tenham 

conhecimento e motivação para interpretar as questões autonomamente. 

              A aplicação desse método se justifica pela sua praticidade na obtenção dos dados e 

também pelo fato de o levantamento das informações transcorrer durante o período 

pandêmico; não sendo recomendável a aproximação com os participantes da pesquisa, bem 

como a utilização de papel ou qualquer outro meio que possibilitasse a propagação do 

Coronavírus. 

 

 4.1.3.1 Estudo de Caso  

   Para os fins da presente pesquisa, foi adotado o estudo de caso, tendo em vista que a 

organização escolar, como um campo de investigação, pode viabilizar uma série de 

desdobramentos que tendem a dificultar a obtenção de respostas pretendidas por qualquer 

pesquisador, pois se trata de um espaço de contínuas interações sociais, o qual antes de tudo, é 

composto por sujeitos que naturalmente são imprevisíveis. Sendo assim, esse caráter único 

das relações que ocorrem dentro da escola, denota a particularidade que coaduna com o que 

dizem Lüdke e André (1986) sobre a abrangência do estudo de caso. Portanto, para que 

houvesse estratégias mais coerentes com a clarificação e delineamento da investigação sobre a 

liderança no contexto da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, foi realizado um estudo 

de caso, tendo como referência o que diz Yin (1983), quando propõe que esse método de 

pesquisa traz contribuições significativas para a compreensão de fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos.   

Bruyne, Herman e Schoutheete (1977) afirmam que o estudo de caso é um método de 

pesquisa válido, pois revela sua importância pelo fato de, segundo os mesmos, permitir 

“reunir informações numerosas e detalhadas com vista em aprender a totalidade de uma 

situação. Para os referidos autores, ainda se verifica a “riqueza das informações detalhadas 

auxilia num maior conhecimento e numa possível resolução de problemas relacionados ao 

assunto estudado.”  

Considerando que a presente pesquisa tem como objetivo verificar qual é o tipo de 

liderança na Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, a partir da opinião do gestor e 



41 

 

docentes dessa escola, o estudo de caso é condizente com as necessidades da pesquisa, visto 

que esse método viabiliza meios para que se alcance os resultados almejados.    

 Segundo Gil (1999, p. 73) “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e 

detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de 

delineamentos considerados.”  

 

4.2 Questões de pesquisa 

 Para esse estudo procurou-se estabelecer as seguintes questões norteadoras de 

pesquisa:  

a)   Qual é a opinião dos docentes quanto ao grau de concordância sobre o 

comportamento do gestor como uma liderança?   

b)  Qual é a opinião dos docentes quanto ao grau de concordância no que diz 

respeito às práticas de liderança do gestor? 

c)   Qual é a opinião dos docentes quanto ao grau de concordância sobre as atitudes 

e comportamentos do gestor no que tange as atividades e projetos desenvolvidos 

na Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni? 

d)   Qual é a opinião dos docentes sobre o grau de influência do gestor, no alcance 

dos objetivos institucionais da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni? 

                 e) Qual é a opinião dos docentes quanto ao grau de concordância, com relação ao 

estilo de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni? 

 

 4.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados  

              No que tange às teorias que nortearam o presente estudo de caso, a revisão de 

literatura foi feita a partir de referências disponíveis em livros, revistas e artigos impressos 

tanto no formato impresso quanto digital, em âmbito nacional e internacional. No que 

concerne à metodologia, optou-se pela pesquisa descritiva.  

Como instrumento para a coleta de dados, foi estruturado um questionário elaborado 

a partir dos objetivos e da literatura sobre liderança. Obteve-se, a partir da aplicação do 

mesmo, 11 respostas de um total de 16 professores. A análise e interpretação de dados foi 

realizada com o auxílio dos softwares Microsoft Excel e Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS).  
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4.3.1 Questionário   

     Um questionário é uma ferramenta empregada em âmbito de pesquisa com o 

propósito de recolher informações, geralmente, a partir da inquirição de um grupo 

representativo da população em estudo. Com isso, elabora-se uma série de questões que 

contemplem um tema de interesse dos investigadores, não havendo, para as respostas, contato 

ou qualquer tipo de interação direta entre pesquisadores e inquiridos. (GODOY, 1995)  

              O questionário se assemelha aos moldes da entrevista, contudo, não depende do 

encontro entre pessoas. Ele é flexível, o pesquisador pode deixá-lo em algum lugar, fazer o 

envio por e-mail, disponibilizado em plataformas específicas. De maneira complementar, e 

para que houvesse maior precisão na coleta de dados, foi aplicado um questionário 3elaborado 

a partir dos objetivos específicos, bem como de fundamentos teóricos, os quais conceituam os 

perfis de liderança abordados ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa.  

              A edição e estruturação do questionário se deu através da ferramenta Google Forms, 

considerando sua eficácia e o contexto de aplicação (pandemia provocada pelo Coronavírus).  

E como o presente estudo mensura atitudes e comportamentos oriundos da gestão 

escolar, através da pesquisa de opinião pública, as alternativas para as respostas foram 

adaptadas a partir da Escala Likert (1932). Com isso, os professores puderam expressar suas 

percepções, tendo em vista as opções abaixo: 

 

Quadro 6 – Adaptação da Escala Likert (1932)  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da Escala Likert (1932) 
 
 

              Outra referência utilizada na composição do questionário para a presente pesquisa, 

foi o LPI - Observer (Leadership Practice Inventory) de Kouzes e Posner (1997), uma vez 

que o mesmo é reconhecido internacionalmente, e já serviu de base para pesquisadores que 

objetivaram aprofundar os conhecimentos acerca dos comportamentos que emanam dos perfis 

de liderança. Assim, foi feita uma adaptação em conformidade com as intenções dos estudos 

sobre o gestor escolar que atua como líder, tendo como norteadoras as perguntas que 

sustentam o princípio das cinco práticas de liderança exemplar, propostas por Kouzes e 

 
3 O referido questionário se encontra na seção reservada aos apêndices.  

                1 2             3 4 5 

Discordo totalmente Discordo Prefiro não opinar Concordo Concordo totalmente 
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Posner (2009, p. 48). Tem-se, então, os seguintes eixos: motiva sua equipe de trabalho, 

estimula a superação, inspira uma visão conjunta, proporciona momentos para que os outros 

tenham a oportunidade de agir, mostra o caminho.  

 

4.5 Unidade de análise  

   Segundo Sampieri et al. (2013), a unidade de análise pode ser representada pelos 

indivíduos, organizações, periódicos, comunidades, situações, eventos. Assim, dentro do 

contexto da pesquisa sobre liderança, a unidade de análise foi a gestão da Escola Municipal 

Dr. Manoel Esteves Otoni, cuja população é constituída pelos discentes, docentes, equipe 

pedagógica, direção e prestadores de serviços. 

             De acordo com Cooper e Schindler (2011, p. 377), o censo deve ser realizado quando 

existem elementos diversos dentro da população.  A partir de então, foi realizado censo com 

todos os 16 professores regentes das aulas do Ensino Fundamental, anos finais, da escola 

supracitada, dos quais 11 deram sua contribuição para a presente pesquisa.   

 

4.6 Análise e interpretação dos dados 

              De acordo Gil (2008) “o tratamento dos dados, a inferência e a interpretação, por fim, 

objetivam tornar os dados válidos e significativos.” Ainda, no que tange o tratamento e 

inferência dos dados, Bardin (1995) afirma, que para isso devem ser empregados processos 

estatísticos que permitam a criação de quadros, diagramas e figuras, os quais podem 

simplificar as informações levantadas.  

               Os procedimentos para tratamento, análise e interpretação dos dados do presente 

estudo foram realizados por meio de uma pesquisa de opinião pública. Para tanto, aplicou-se 

um questionário sobre o comportamento e práticas de liderança, cujas respostas foram 

estruturadas a partir da Escala Likert (1932). Assim, objetivou-se verificar as percepções dos 

docentes sobre o estilo de liderança na gestão da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni 

e sua influência no que diz respeito aos objetivos institucionais.  

               As respostas obtidas foram organizadas em tabelas do software Excel. Em seguida, 

procedeu-se com o cruzamento das questões através do programa SPSS, para que se 

identificasse a porcentagem dos dados e, por conseguinte, fossem analisados o grau de 

concordância e as relações entre as variáveis.  
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4.6.1 Análise de conteúdo   

              Bardin (2006, p. 38) afirma que a análise de conteúdo pode ser entendida como: “um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Esse mesmo autor ainda explicita a 

intenção da análise de conteúdo ao dizer que essa prática requer a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção. Já para Chizzotti (2006, p. 98), "o objetivo 

da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas". Desse modo, em se tratando da 

presente pesquisa, a análise de conteúdo se deu a partir das informações disponíveis no 

regimento institucional da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni.                

           Bardin (2006), propõe que a análise de conteúdo seja desenvolvida em três etapas, 

sendo elas: “a pré-análise; exploração do material; e tratamento dos dados, inferência e 

interpretação.” Segundo Gil (2008), a pré-análise é a parte de estruturação do estudo. Inicia-se 

com o contato com documentos e materiais coletados. Assim, para se analisar a liderança na 

gestão da supracitada escola, foi necessário o acesso ao seu regimento, a fim de conhecer seus 

objetivos institucionais e, posteriormente verificar se as práticas de liderança influenciam no 

alcance dos objetivos institucionais. 

 

4.7 Cuidados Éticos 

              Em se tratando de pesquisa científica envolvendo seres humanos, é preciso que se 

preserve a ética profissional, visto que a publicação de informações pode impactar a 

sociedade. Assim, qualquer pesquisa com essa abordagem deve ser submetida ao Comitê de 

Ética em pesquisa – CEP, ao qual compete averiguar as consequências, propondo alterações 

ou mesmo negando a pesquisa.  

 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP- é uma comissão do 
Conselho Nacional de Saúde - CNS, criada através da Resolução 196/96 e 
com constituição designada pela Resolução 246/97, com a função de 
implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos, aprovadas pelo Conselho. Tem função 
consultiva, deliberativa, normativa e educativa, atuando conjuntamente com 
uma rede de Comitês de Ética em Pesquisa - CEP- organizados nas 
instituições onde as pesquisas se realizam (BRASIL, 2019) 
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O questionário utilizado para a obtenção dos dados da pesquisa foi de opinião 

pública, o qual não é registrado nem analisado pelo CEP/CONENP, amparado pela resolução 

nº 510, de 07 de abril de 2016:  

 
Art.1º Esta Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em 
Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a  
utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de 
informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os 
existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução. Parágrafo 
único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: I–
pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; Art. 2º Para 
os fins desta Resolução, adotam-se os seguintes termos e definições: XIV–
pesquisa de opinião pública: consulta verbal ou escrita de caráter pontual, 
realizada por meio de metodologia específica, através da qual o participante, 
é convidado a expressar sua preferência, avaliação ou o sentido que atribui a 
temas, atuação de pessoas e organizações, ou a produtos e serviços; sem 
possibilidade de identificação do participante; (BRASIL, 2016) 

 

   Por ser uma pesquisa de opinião, os respondentes receberam informações e 

esclarecimentos sobre seu caráter científico, bem como sobre seus objetivos. E foram 

assegurados quanto ao sigilo das respostas e também sobre o direito de recusa quanto à 

participação.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo se dedica a discorrer sobre os dados obtidos a partir da realização da 

pesquisa sobre a liderança na gestão da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni. Em 

seguida, tem-se a análise descritiva dos resultados, a qual, para fins de análise, foi dividida 

nas seguintes categorias para facilitar a apresentação e o entendimento dos resultados: a) 

liderança do gestor; b) práticas de liderança do gestor escolar; c) atitudes e comportamentos 

na gestão escolar; d) influência do gestor escolar para o alcance dos objetivos institucionais; 

e) estilo de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni. 

Posteriormente tem-se a relações entre as variáveis, a análise e interpretação dos dados e por 

fim, as considerações finais.    

 

5. 1 Análise descritiva dos dados 

A descrição dos dados é de suma importância para a estruturação dos resultados 

obtidos a partir da pesquisa realizada. E, por conseguinte, contribui para as inferências e 

considerações acerca do objeto de estudo.  

 

5.1.2 Liderança do gestor escolar 

Com relação à liderança do gestor, conforme observou-se na Tabela 2, 27,3% dos 

docentes que participaram da pesquisa, não entendem que o diretor da Escola Municipal Dr. 

Manoel Esteves Otoni deixa transparecer seus valores pessoais em sua relação de trabalho. 

Dentro desse percentual, 18,2% discordaram e 18,2% não opinaram. Por outro lado, o índice 

daqueles que percebem os valores pessoais do gestor em seu modo de agir chegou a 54,6% 

entre os que concordaram e os que concordaram totalmente (27,3% cada).  

 

Tabela 2 – Transparência dos valores pessoais 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni deixa transparecer seus valores pessoais em suas 
relações interpessoais com os docentes? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 2 18,2% 

Discordo 1 9,1% 

Prefiro não opinar 2 18,2% 

Concordo 3 27,3% 

Concordo totalmente 3 27,3% 

Total 11  100% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto à proximidade do gestor para com os servidores, como se pôde averiguar na 

Tabela 3, 90,9% dos respondentes percebem que seu diretor se mostra próximo aos 

servidores, a ponto de conhecer suas aspirações. Em uma análise mais detalhada, verifica-se 

que 54,5% apenas concordaram e 36,4% concordaram totalmente.  

 

Tabela 3 – Proximidade com os servidores 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni mostra-se próximo aos servidores, a ponto de 
conhecer suas aspirações? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0  0,0%  

Discordo 0   0,0%  

Prefiro não opinar 1 9,1% 

Concordo 6 54,5% 

Concordo totalmente 4 36,4% 

Total 11  100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.3 Práticas de liderança do gestor escolar 

No que diz respeito às práticas de liderança do gestor, foi possível observar, de 

acordo com a Tabela 4, que para 90% dos professores que participaram da pesquisa, o diretor 

incentiva os servidores a sugerir ideias para que haja mudanças na Escola Municipal Dr. 

Manoel Esteves Otoni. É necessário explicitar que houve, dentro dessa margem, equilíbrio 

entre aqueles que concordaram e os que concordaram totalmente, com a correspondência de 

45,5% para cada um dos grupos.  

 

Tabela 4 – Incentivo à proposição de ideias 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni incentiva os servidores a proporem novas ideias 
para que haja mudança na organização dessa instituição? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0  0,0%   

Discordo 0  0,0%  

Prefiro não opinar 1 9,1% 

Concordo 5 45,5% 

Concordo totalmente 5 45,5% 

Total 11 100%  

Fonte: Dados da pesquisa 

 



48 

 

Sobre o incentivo à formação dos servidores, averiguou-se na Tabela 5, que para 

81% dos docentes, seu diretor estimula a qualificação dos servidores em suas respectivas 

áreas de atuação. Dentro desse universo, 27,3% apenas concordaram e 54,5% têm plena 

convicção de que o gestor motiva os profissionais a desenvolverem suas competências e 

habilidades. A porcentagem que representa os docentes que não quiseram opinar atingiu 

18,2% do total das respostas coletadas.  

 

Tabela 5 – Incentivo à formação dos servidores 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni incentiva a formação dos servidores em suas 
respectivas áreas de atuação? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente  0   0,0%    

Discordo  0    0,0%     

Prefiro não opinar 2 18,2% 

Concordo 3 27,3% 

Concordo totalmente 6 54,5% 

Total 11 100%    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao incentivo à participação da comunidade escolar, segundo o que foi 

observado na Tabela 6, 100% dos docentes que contribuíram com a pesquisa afirmaram que 

seu diretor promove assembleias e estimula a participação igualitária de todos os constituintes 

da comunidade escolar. Sendo que, desse grupo de professores, 45,5% apenas concordaram e 

54,5% demonstraram concordância plena.  

 

Tabela 6 – Incentivo à participação da comunidade escolar 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, ao promover encontros pedagógicos e assembleias, 
incentiva a participação de todos os integrantes da comunidade escolar, sem distinção? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0 0,0%    

Discordo 0                      0,0%   

Prefiro não opinar 0 0,0%    

Concordo 5 45,5% 

Concordo totalmente 6 54,5% 

Total 11 100%  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Com relação ao espírito de colaboração mútua entre os servidores, verificou-se na 

Tabela 7, que o resultado da pesquisa foi unânime. Os docentes participantes da pesquisa 

hegemonicamente disseram que seu diretor dissemina a cultura do trabalho coletivo. E, a 

maior parte desses professores (72,7%) categoricamente corroboram essa percepção.  

 

Tabela 7 – Promoção do espírito de colaboração mútua 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni promove o espírito de colaboração mútua entre os 
servidores? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0     0,0%      

Discordo 0     0,0%      

Prefiro não opinar 0     0,0%      

Concordo 3 27,3% 

Concordo totalmente 8 72,7% 

Total 11   100%     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que concerne à promoção da confiança mútua, através da distribuição de poder, 

conforme constatou-se na Tabela 8, para 72% dos professores participantes da pesquisa, seu 

diretor faz com que os mesmos tenham confiança dentro de um senso de coletividade, posto 

que ele costuma compartilhar o poder de decisão. Nesse grupo, 27,3% apenas concordaram e 

45,5% demonstraram elevado grau de concordância.  

 

Tabela 8 – Confiança mútua através da distribuição de poder 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni promove a confiança mútua, através da distribuição de 
poder? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0  0,0% 

Discordo 1 9,1% 

Prefiro não opinar 2 18,2% 

Concordo 3 27,3% 

Concordo totalmente 5 45,5% 

Total 11 100%  

Fonte: Dados da pesquisa 
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No tocante à motivação/elevação do estado de ânimo dos servidores dessa escola, foi 

possível observar na Tabela 9, que 100% dos docentes percebem que seu diretor costuma 

motivar os funcionários da referida instituição de ensino. Assim, destaca-se que 45,5% apenas 

concordaram e 54,5% expressaram o mais elevado nível de concordância. 

 

Tabela 9 – Elevação do estado de espírito dos servidores através da motivação 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni se preocupa com a motivação dos servidores, por isso, 
em sua forma de tratamento, procura elevar o estado de espírito de todos. 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0        0,0%       

Discordo 0       0,0%      

Prefiro não opinar 0         0,0%       

Concordo 5 45,5% 

Concordo totalmente 6 54,5% 

Total 11 100%  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação a projeção de futuro em que os servidores estão envolvidos, conforme 

observado na Tabela 10, para 100% dos professores seu diretor, em seu modo de se 

relacionar, projeta uma visão de futuro que os contempla. Nesse contexto, verificou-se que 

63,6% dos respondentes manifestaram concordância absoluta e 36,4% apenas concordaram.  

 

Tabela 10 – Projeção de futuro sob o senso de coletividade 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, em sua forma de se relacionar, projeta uma visão de 
futuro envolvendo sua equipe de docentes? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente  0 0,0%  

Discordo  0  0,0%   

Prefiro não opinar   0   0,0%   

Concordo 4 36,4% 

Concordo totalmente 7 63,6% 

Total 11  100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.4 Atitudes e comportamentos percebidos na gestão escolar 

No que tange às estratégias desenvolvidas pelo gestor, as quais contribuem com o 

desempenho dos servidores, segundo a Tabela 11, 100% dos docentes consideraram que seu 
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diretor cria meios que promovem melhorias no trabalho dos servidores. Desse total, 63,6% 

dos professores participantes da pesquisa apenas concordaram, e 36,4% concordaram 

totalmente com essa forma de atuar do gestor.  

 

Tabela 11 – Estratégias para melhoria no desempenho dos servidores 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni apresenta estratégias para que haja melhoria no 
desempenho dos servidores dessa escola? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0   0,0%   

Discordo 0     0,0%    

Prefiro não opinar 0     0,0%    

Concordo 7 63,6% 

Concordo totalmente 4 36,4% 

Total 11  100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito à percepção da relação erro/aprendizagem, como foi observado 

na Tabela 12, para 90% do grupo de professores veem que o gestor reflete sobre as falhas, 

visto que as mesmas geram aprendizagem. E, dentro do grupo de respondentes, 54,5% 

expressaram concordância e 36,4% o mais alto grau de concordância.  

 

Tabela 12 – Percepção dos erros como aprendizagem 

Você percebe que o gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni entende os erros como 
aprendizagem? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0  0,0%    

Discordo  0     0,0%     

Prefiro não opinar 1 9,1% 

Concordo 6 54,5% 

Concordo totalmente 4 36,4% 

Total 11    100%  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre o reconhecimento dos pequenos sucessos como vitórias, conforme observou-se 

na Tabela 13, para 90% dos docentes participantes da pesquisa, a gestão escolar valoriza os 

acertos dos professores, ainda que não sejam de grande repercussão e os reconheça como 
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conquista. E, dentro dessa porcentagem, o índice daqueles que, de modo mais contundente, 

demonstram o mais alto índice de concordância foi de 63,6%.  

 

Tabela 13 – Entendimento dos pequenos sucessos como vitórias 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, em suas relações interpessoais com os docentes, 
entende os pequenos sucessos como vitórias? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente                     0   0,0%     

Discordo                     0  0,0%    

Prefiro não opinar 1 9,1% 

Concordo 3 27,3% 

Concordo totalmente 7 63,6% 

Total 11 100%   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em se tratando da percepção do gestor quanto às contribuições de sua equipe de 

trabalho, foi possível constatar, de acordo com a Tabela 14, que para 100% dos professores 

seu diretor reconhece que os mesmos são fundamentais para o cumprimento das propostas 

pedagógicas. Essa percepção advém dos reflexos da comemoração das conquistas alcançadas 

por esse grupo. Destaca-se que 54,5% dessa equipe concordaram e o índice de concordância 

absoluta foi de 45,5%. 

 

Tabela 14 – Reconhecimento das contribuições da equipe 

O diretor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, reporta-se a reconhecer as contribuições de todos 
através da celebração das conquistas de sua equipe? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0                      0,0%  

Discordo  0  0,0%  

Prefiro não opinar 0 0,0%  

Concordo 6 54,5% 

Concordo totalmente 5 45,5% 

Total 11  100% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.1.5 Influência do gestor escolar para o alcance dos objetivos institucionais  

Com relação a influência do gestor escolar no alcance dos objetivos institucionais, 

verificou-se na Tabela 15, que 100% dos respondentes afirmaram que seu diretor articula a 

equipe de servidores com o intuito de cumprir com os objetivos educacionais. E, do grupo de 

respondentes, em uma análise discriminada, constatou-se que 9,1% concordaram e 90,9% 

expressaram o mais alto grau de concordância.  

 

Tabela 15 – Articulação para o cumprimento dos objetivos institucionais 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni articula sua equipe de docentes, a fim de cumprir com 
os objetivos institucionais previstos no regimento escolar? 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente  0  0,0% 

Discordo                  0 0,0% 

Prefiro não opinar 0 0,0% 

Concordo 1 9,1% 

Concordo totalmente 10 90,9% 

total 11  100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Acerca da contribuição do estilo de liderança no desempenho dos alunos e servidores, 

para que haja melhoria dos índices educacionais, conforme observou-se na Tabela 16, dos 

100% dos docentes que participaram da pesquisa, 90,9% responderam positivamente. 

Todavia, vale ressaltar que em uma análise discriminada, 36,4% apenas concordaram e 54,5% 

demonstraram concordância absoluta.  

 

Tabela 16 – Contribuição do estilo de liderança para o desempenho dos alunos e servidores 

O estilo de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni contribui para a melhoria dos 

índices educacionais, por meio de ações que influenciam o desempenho dos servidores e dos alunos. 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente                  0  0,0%  

Discordo 0   0,0%   

Prefiro não opinar 1 9,1% 

Concordo 4 36,4% 

Concordo totalmente 6 54,5% 

Total 11  100%  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em outra análise, sobre a não contribuição do estilo de liderança do diretor para a 

melhoria dos índices educacionais, segundo o que se verificou na Tabela 17, o resultado foi 

unânime. Todos os respondentes não concordaram com essa afirmação e, dentro dessa 

totalidade, o índice de discordância absoluta chegou a 72,7% e o de discordância 27,3%.  

 

Tabela 17 – Não contribuição do estilo de liderança para o desempenho dos alunos e servidores 

O estilo de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni não contribui para a melhoria dos 
índices educacionais, pois ele não promove ações que influenciam o desempenho dos servidores e dos alunos. 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 8 72,7% 

Discordo 3 27,3% 

Prefiro não opinar 0 0,0%   

Concordo 0 0,0%   

Concordo totalmente 0 0,0%   

Total 11  100%   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.1.6 Estilo de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni 

 No que se refere à expectativa do gestor quanto ao trabalho realizado pelos 

professores, verificou-se que, conforme a Tabela 18, que 100% dos professores participantes 

da pesquisa afirmaram que o diretor exige excelência no cumprimento das funções atribuídas 

aos servidores. Em uma análise discriminada, 54,5% apenas concordaram e 45,5% 

expressaram grau absoluto de concordância.  

 

Tabela 18 – Excelência no cumprimento das funções exercidas pelos servidores 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, frequentemente exige excelência no cumprimento das 
funções atribuídas aos servidores dessa escola. 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 0   0,0%    

Discordo 0    0,0%     

Prefiro não opinar 0     0,0%     

Concordo 6 54,5% 

Concordo totalmente 5 45,5% 

Total 11  100%  

Fonte: Dados da pesquisa 

 



55 

 

              A respeito da ausência do gestor no cotidiano das atividades escolares, foi possível 

constatar, segundo a Tabela 19, que quase a totalidade dos participantes da pesquisa (90,9%) 

não concordaram que seu diretor se mostra alheio ao que ocorre na escola. Dos quais 27,3% 

discordaram, 63,6% demonstraram alto grau de discordância.  

 

Tabela 19 – Ausência no cotidiano escolar 

Não se percebe a presença do gestor no cotidiano ou em projetos pedagógicos da Escola Municipal Dr. 
Manoel Esteves Otoni. Com isso, os servidores atuam livremente, conforme seus interesses. 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 7 63,6% 

Discordo 3 27,3% 

Prefiro não opinar 1 9,1% 

Concordo 0   0,0%     

Concordo totalmente 0    0,0%    

Total 11 100%  

Fonte: Dados da pesquisa   

          

              No que tange priorização do cumprimento das tarefas atribuídas aos servidores e 

acompanhamento do processo para se certificar que tudo seja concretizado, conforme 

observou-se na Tabela 20, para 90% dos professores participantes da pesquisa, seu diretor dá 

ênfase ao cumprimento das atividades concernentes ao universo pedagógico e também 

procura garantir que as ações sejam cumpridas como o que fora estabelecido.  Em uma análise 

detalhada, verificou-se que essa porcentagem ficou igualmente dividida entre aqueles que 

apenas concordaram e os que concordaram plenamente.  

 

Tabela 20 – Ênfase no cumprimento dos trabalhos 

O gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni prioriza o cumprimento das tarefas, atividades, 
projetos, etc., acompanhando o processo para se certificar que tudo saia como planejado. 

  Frequência Porcentagem 

Discordo totalmente 1 9,1% 

Discordo 0     0,0%      

Prefiro não opinar 0     0,0%      

Concordo 5 45,5% 

Concordo totalmente 5 45,5% 

Total 11 100%   

Fonte: Dados da pesquisa 

 



56 

 

5.2 Relações entre as variáveis  

            Para se chegar aos resultados do presente estudo, fez-se a relação entre as variáveis 

presentes nos objetivos específicos, as quais compuseram o questionário que intencionou 

levantar dados sobre o estilo e as práticas de liderança da gestão da Escola Municipal Dr. 

Manoel Esteves Otoni.  Assim, foi realizada a tabulação cruzada para se verificar a relação 

entre as variáveis.  

Com relação a articulação da equipe para o cumprimento dos objetivos institucionais 

e a projeção de um futuro que prevê o envolvimento dos professores, observou-se na Tabela 

21, que nenhum dos docentes que participaram da pesquisa discordaram dessa linha de ação e 

pensamento do gestor. Notadamente, verificou-se que em ambos os casos analisados, os 

respondentes manifestaram concordância absoluta. Entretanto, ao se comparar as duas 

variáveis entre si, constatou-se que a incidência de total concordância sobre o entendimento 

de projeção de futuro foi maior (63,6%) e consequentemente menor no que diz respeito à 

articulação da equipe para o cumprimento dos objetivos institucionais (36,4%).  

 

Tabela 21 - Tabulação cruzada Articulação da equipe * Projeção de futuro envolvendo a equipe 

  Projeção de futuro envolvendo a equipe 
TOTAL 

    Concordo 
  Concordo 
totalmente   

Articulação da 
equipe em prol do 
cumprimento dos 

objetivos 
institucionais 

Concordo 0,0% 9,1%         9,1%  

  
       Concordo 

totalmente 
36,4% 54,5% 90,9%  

                     36,4%   63,6%       100%  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito à proximidade com os servidores e incentivo à proposição de 

ideias para que haja mudança na organização dessa instituição, constatou-se na Tabela 22, que 

nenhum dos respondentes discordaram dessas vertentes relativas ao gestor. Sendo que o 

índice de concordância e concordância absoluta ficaram dentro da mesma margem (45,5%).  
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Tabela 22 - Tabulação cruzada Proximidade com os servidores * Incentivo à proposição de ideias 

    Incentivo à proposição de ideias TOTAL 

    
Prefiro 

não 
opinar 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

  

Proximidade com 
os servidores 

Prefiro não opinar 9,1% 0,0% 0,0% 9,1%  

  Concordo 0,0% 45,5% 9,1%  54,5% 

  
Concordo 
totalmente 

0,0% 0,0% 36,4%  36,4% 

    9,1% 45,5% 45,5%  100% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre os reflexos das práticas de liderança do gestor no contexto escolar, tendo em 

vista seu estilo e estratégias que ele desenvolve para melhorar os índices educacionais, foi 

evidenciado na Tabela 23, que a maioria dos docentes afirmaram que tanto o perfil de 

liderança do diretor quanto às ações que o mesmo desenvolve repercutem positivamente no 

desempenho dos servidores e discentes da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni. De 

forma discriminada, os dados obtidos revelaram que 36,4% dos professores concordaram que 

o estilo de liderança e suas ações fazem com que haja avanços nos resultados da escola e 

54,5% dos docentes demonstraram o mais alto nível de concordância sobre a melhoria das 

estratégias apresentadas pelo gestor, no desempenho dos servidores.  

 

Tabela 23 - Tabulação cruzada Proposição de estratégias * Relação do estilo de liderança com o 
desempenho dos alunos e servidores 

      

  Relação estilo de 
liderança/desempenh

o dos alunos e 
servidores 

  TOTAL 

   
Prefiro 

não 
opinar 

Concordo 
     

Concordo 
totalmente 

  

Proposição de 
estratégias para a 

melhoria do 
desempenho dos 

servidores 

Concordo 9,1% 36,4% 18,2% 63,6%  

  
Concordo 
totalmente 

0,0% 0,0% 36,4% 36,4%  

    9,1% 36,4% 54,5% 100% 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto à imagem do gestor, percebida pelos docentes, a partir das variáveis 

percepção dos erros como aprendizagem, por parte do diretor e, seu entendimento dos 

pequenos sucessos como vitórias, observou-se na Tabela 24, que nenhum dos respondentes da 

pesquisa expressaram discordância.  Os dados obtidos explicitaram que 63,6% dos 

professores concordaram totalmente que o gestor, em suas relações interpessoais, valoriza as 

pequenas conquistas. E, 27,3% dos participantes concordaram que o gestor entende os 

pequenos erros como aprendizagem.  

 

Tabela 24 - Tabulação cruzada Percepção dos erros como aprendizagem * Reconhecimento dos pequenos 
sucessos 

     Reconhecimento dos pequenos sucessos 
TOT
AL 

   
Prefiro não 

opinar 
Concordo 

Concordo 
totalmente 

  

Percepção dos erros 
como aprendizagem 

Prefiro 
não opinar 

0,0% 9,1% 0,0% 9,1%  

  Concordo 9,1% 18,2% 27,3% 
54,5%

  

  
Concordo 
totalmente 

0,0% 0,0% 36,4% 
36,4%

  
    9,1% 27,3% 63,6% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

No que concerne à promoção do espírito de colaboração e reconhecimento da 

contribuição dos servidores, verificou-se um resultado hegemônico na Tabela 25, pois todos 

os professores deram opiniões favoráveis a esse respeito. Sendo que, 45,5% expressaram 

concordância absoluta sobre o costume de o diretor reconhecer a contribuição dos 

funcionários e 54,5% concordaram que o diretor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves 

Otoni promove o espírito de coletividade dentro de sua equipe de trabalho. 

 

Tabela 25 - Tabulação cruzada Promoção da colaboração mútua * Reconhecimento das contribuições da 
equipe 

    Reconhecimento das contribuições da equipe TOTAL 

   Concordo Concordo totalmente   

Promoção da 
colaboração mútua 

Concordo 27,3% 0,0% 27,3%  

  
Concordo 
totalmente 

27,3% 45,5%  72,7% 

    54,5% 45,5% 100%  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Com relação ao grau de influência do gestor escolar para que a instituição alcance 

seus objetivos institucionais, bem como as práticas de liderança, procurou-se averiguar se o 

diretor apresenta estratégias para que haja melhoria no desempenho dos discentes e se o 

mesmo incentiva a formação dos servidores em suas respectivas áreas de atuação. A partir dos 

dados obtidos, verificou-se na Tabela 26 que nenhum dos respondentes discordaram desses 

aspectos, porém, 18,2% preferiram não se manifestar. Cabe ressaltar que houve certo 

distanciamento entre os que apenas concordaram e os que concordaram totalmente. Assim, 

observou-se que, em primeira análise, 27,3% dos docentes apenas concordaram que o diretor 

propõe métodos que favorecem os alunos, enquanto 54,5% concordaram totalmente que o 

gestor estimula a capacitação e qualificação dos professores  

 

Tabela 26 - Tabulação cruzada Proposição de estratégias para a melhoria do desempenho dos discentes * 
Incentivo à formação dos servidores 

      Incentivo à formação dos servidores   TOTAL 

   
Prefiro não 

opinar 
Concord

o 
Concordo 
totalmente 

  

Proposição de 
estratégias para a 

melhoria do 
desempenho dos 

discentes 

Prefiro não 
opinar 

9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 

  Concordo 9,1% 18,2% 18,2% 45,5%  

  
Concordo 
totalmente 

0,0% 9,1% 36,4%  45,5% 

    18,2% 27,3%   54,5%  100%  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quanto à exigência de excelência e priorização da realização das tarefas atribuídas 

aos servidores, constatou-se na Tabela 27, que 45,5% dos respondentes apenas concordaram 

que o gestor dá ênfase às atividades concernentes ao contexto escolar. Enquanto 45,5% 

expressaram concordância absoluta quanto ao nível de exigência para que haja excelência dos 

trabalhos que devem ser executados pelos professores.  
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Tabela 27 - Tabulação cruzada Exigência de excelência no cumprimento das tarefas atribuídas aos 
servidores * Priorização no cumprimento das tarefas aos servidores 

    
Priorização no cumprimento das tarefas aos 
servidores 

TOTAL 

   
Discordo 
totalmente 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

  

 Exigência de excelência no 
cumprimento das tarefas 
atribuídas aos servidores 

Concordo 9,1% 
18,2
% 

27,3% 54,5%  

  
Concordo 
totalmente 

0,0% 
27,3
% 

18,2% 45,5%  

    9,1% 
45,5
% 

45,5% 100%  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre as variáveis promoção do espírito de colaboração mútua entre os servidores e 

motivação dos servidores, verificou-se na Tabela 28 que todos os docentes participantes da 

pesquisa avaliaram positivamente essas duas vertentes por parte do gestor. Em análise 

realizada a partir dos dados obtidos, foi possível constatar que 45,5% apenas concordaram que 

o gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni promove o senso de coletividade. E, 

quanto ao trabalho motivacional realizado pelo diretor da referida escola, 54,5% dos docentes 

manifestaram grau de concordância absoluta a esse respeito.  

 

Tabela 28 - Tabulação cruzada Promoção do senso de coletividade * Aspecto motivacional 

     Aspecto motivacional  TOTAL 

Promoção do 
senso de 

coletividade 

 Concordo 
Concordo 
totalmente 

  

Concordo 27,3% 0,0%  27,3% 

Concordo 
totalmente 

18,2% 54,5% 72,7%  

    45,5% 54,5%  100% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quadro abaixo são apresentadas as correspondências entre as variáveis oriundas 

dos objetivos desta pesquisa, os objetivos institucionais da Escola Municipal Dr. Manoel 

Esteves Otoni e o grau de concordância equivalente, segundo a percepção dos professores.  
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Quadro 07 – Relação entre as variáveis, os objetivos institucionais e a percepção dos docentes práticas de 
liderança da gestão da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, Carlos Chagas-MG 

Variáveis  Objetivos Institucionais Opinião dos respondentes 
quanto a prática de liderança 
para alcançar os objetivos 
institucionais 

Incentivo à participação da 
comunidade escolar  

VII - Articular-se com as famílias e a 
comunidade criando processos de 
integração da sociedade com a escola. 
VII - Informar aos pais e responsáveis 
sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de 
sua proposta pedagógica; 

100% dos docentes participantes 
da pesquisa concordaram com 
essa prática da gestão. 

Articulação da equipe para o 
cumprimento dos objetivos 
institucionais 

I - Possibilitar ao educando 
oportunidades favoráveis ao 
desenvolvimento de suas 
potencialidades e no cultivo de valores 
morais e espirituais necessários à sua 
formação integral; 
II - Preparar o educando para exercer 
de maneira completa, crítica e 
competente o seu direito de cidadania; 
III - Despertar no aluno o gosto pelo 
trabalho valorizando-o como 
instrumento indispensável à sua 
realização profissional; 
IV - Possibilitar ao aluno a 
oportunidade de incorporar sua 
experiência de vida no currículo 
escolar, enriquecendo seu processo 
educativo e da coletividade; 

100% dos docentes participantes 
da pesquisa concordaram com 
essa prática da gestão. 

Estratégias para melhoria no 
desempenho dos discentes 

V - Oferecer ao educando um ensino 
de boa qualidade, compatível com as 
exigências da sociedade atual e 
adequando-o às suas condições 
individuais, aos seus interesses e 
aptidões. 
X - Elaborar e executar a proposta 
pedagógica; 

90% dos docentes participantes 
da pesquisa concordaram com 
essa prática da gestão. 

Incentivo à formação dos 
servidores; 
Estratégias para melhoria no 
desempenho dos servidores. 

XI - Administrar seu pessoal e seus 
recursos materiais e financeiros; 

100% dos docentes participantes 
da pesquisa concordaram com 
essa prática da gestão. 

    Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 

 

Ao se fazer a análise das variáveis em relação aos objetivos institucionais, percebe-

se, através da opinião dos docentes da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves, um grau 

significativo de influência exercida pela liderança da gestão.  Nesse sentido, ao considerar o 

incentivo à participação da comunidade da qual a referida instituição faz parte, observou-se 

que 100% dos professores concordaram com essa prática por parte da gestão. 

No que diz respeito à articulação da equipe para o cumprimento dos objetivos 

institucionais, o grau de concordância também foi absoluto, chegando aos 100% das opiniões 

dos respondentes.  
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 Quanto ao desenvolvimento de estratégias que visam a melhoria no desempenho dos 

discentes, 90% dos docentes afirmaram concordaram que a gestão promove meios para os 

alunos tenham bons resultados.  

  O incentivo à formação dos servidores e a promoção de estratégias que contribuem 

com o desempenho dos mesmos foram analisadas tendo em vista o que está previsto nos 

objetivos institucionais. Assim sendo, constatou-se que 100% dos professores participantes da 

pesquisa concordaram com essa abordagem por parte da gestão da Escola Municipal Dr. 

Manoel Esteves Otoni.  

Com base nas análises realizadas entre as variáveis, os objetivos institucionais e as 

opiniões dos docentes da referida instituição de ensino sobre a gestão escolar, obteve-se a 

resposta quanto a questão problema desta pesquisa, a qual buscou investigar como a liderança 

do gestor escolar pode contribuir para que escolas públicas de ensino fundamental alcancem 

seus objetivos institucionais. Assim, foi possível inferir que isso ocorre quando as práticas de 

liderança da gestão são compatíveis com o que está previsto no regimento escolar.  

 

5.3 Análise e interpretação dos dados 

Segundo Best (1972, p.152), a análise e interpretação dos dados “representa a 

aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação”. Assim sendo, a partir de 

agora serão apresentadas as análises e inferências possibilitadas a partir dos dados da presente 

pesquisa.  

Os reflexos oriundos das ações do estilo de liderança do diretor escolar podem 

impactar na dinâmica das relações humanas da instituição que está sob sua responsabilidade. 

Portanto, para os resultados institucionais, previstos no regimento escolar, é imperativo que 

haja gestores que tenham um largo conhecimento técnico-administrativo e pedagógico aliados 

ao perfil de liderança, pois segundo Robbins et al. (2010), a “Liderança é a “capacidade de 

influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos.”  

Este estudo teve como propósito responder como a liderança da gestão escolar pode 

contribuir para que as instituições públicas de ensino fundamental possam alcançar suas 

metas. Os objetivos tiveram como principais vieses os seguintes enfoques: verificar qual a 

imagem percebida pelos docentes, em relação a liderança da gestão da direção da Escola 

Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni; qual é a opinião dos docentes no que tange as práticas 

de liderança da gestão dessa escola; quais atitudes e comportamentos da gestão escolar 

facilitam ou dificultam o trabalho docente; o grau de influência da gestão escolar para que a 

supracitada escola alcance seus objetivos institucionais e por fim, identificar, através da 
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opinião dos docentes, o estilo de liderança da gestão da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves 

Otoni. Assim, com base nos dados obtidos no contexto em que a pesquisa foi desenvolvida e, 

de acordo com os objetivos deste estudo, a seguir, serão apresentadas as considerações. 

              A estrutura organizacional da escola supracitada é parametrizada a partir do 

regimento institucional. Por esse viés, ela pode ser comparada a proposta estrutural de 

empresas convencionais, pois verifica-se uma lógica distributiva dos funcionários sob o 

prisma setorial: secretaria, equipe pedagógica, docentes, funcionários que prestam serviço de 

manutenção do prédio, limpeza e preparo dos alimentos. Sob essa ótica, tem-se grupos que 

exercem suas funções, na maior parte do tempo, de maneira independente dos demais. Essa 

seria uma visão mais tecnicista para que se entenda a dinâmica do espaço escolar, a partir dos 

grupos de trabalho distintos, mas acima de tudo, que se mantenham alinhados, organizados, a 

fim de que todas as áreas caminhem para um só intuito: suprir as necessidades dos alunos que 

são atendidos no cotidiano.  

 Conforme os resultados desta pesquisa, também foi possível averiguar que, por trás 

dessa divisão, estão pessoas que constantemente serão orientadas a fazer o seu trabalho e que 

sentem a motivação daquele que está à frente da referida instituição de ensino.  Com isso, 

percebe-se que a parte emocional dos membros que compõem o corpo docente é tão 

importante quanto sua formação profissional. E quem assume ser o elo que equilibra e otimiza 

essa dualidade, é o próprio gestor que atua como uma liderança. Este, por sua vez, quando 

prima pela eficiência de seus liderados, se preocupa com o bem-estar dos mesmos, tendo em 

vista a geração de um comportamento que favoreça o bom desempenho das atividades 

essenciais. Além de estar incumbido de monitorar as funções atribuídas aos funcionários, ele 

se preocupa em estar mais próximo no sentido de prestar mais assistência e incentivá-los a pôr 

em prática suas habilidades; ação que pode levar a humanização do trabalho.   

A partir do estudo de caso realizado na Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, 

verificou-se que o diretor dessa instituição pauta suas ações no regimento escolar. Assim 

sendo, seu estilo de liderança pode estar ligado a essa forma de conduzir seus trabalhos. Com 

isso, foi possível perceber que o mesmo transparece o viés transacional em seu perfil de líder, 

posto que os dados obtidos evidenciaram que o mesmo prioriza o cumprimento das 

atribuições dos servidores. Também se verificou que para os docentes que lecionam na 

referida instituição, o estilo de liderança do gestor tem papel significativo na qualidade de 

ensino, pois contribui para a melhoria dos índices educacionais dessa escola.  

               Constatou-se que as atitudes e comportamentos do diretor são fatores responsáveis 

por causar oscilações quanto à definição do estilo de liderança. Assim sendo, verificou-se a 
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partir dos dados obtidos, alguns estilos de liderança previstos pela literatura, tais como: o 

estilo democrático, o visionário e o relacional, discutidos por Goleman et al. (2002), posto que 

os resultados indicaram que o gestor da Escola Dr. Manoel Esteves Otoni se mostra próximo 

aos servidores a ponto de conhecer suas aspirações. Além disso, preocupa-se com o estado de 

ânimo dos funcionários e os estimula a proporem ideias para que haja mudanças na 

instituição. Essas variações ainda permitem inferir sobre a eficiência do dirigente dessa 

escola, pois segundo o pensamento de Goleman et al. (2007) os líderes mais proficientes se 

adequam às circunstâncias. E, consequentemente, esses estilos são condizentes com a 

ressonância nas relações interpessoais da equipe, também abordada pelo referido autor.  

    Com os resultados da pesquisa, foi possível inferir que a posição do gestor, exige que 

ele fomente projetos em prol da mobilização da comunidade escolar para que haja a 

integração dos membros. Percebe-se que a medida em que ele cria um ambiente favorável à 

participação dos professores, pais e alunos, funcionários, e demais segmentos externos à sala 

de aula. Esse é um motivo provável que pode levá-lo a se aproximar da consolidação das 

metas e objetivos institucionais. Além disso, são fatores que podem estar ligados à 

implementação da cultura da gestão democrática. 

              Com a análise dos resultados, foram percebidos outros estilos de liderança no modo 

de agir do gestor da supracitada escola, pois foram encontrados fortes indícios da liderança 

carismática, com base no que afirma Robbins et al. (2010), uma vez que ele deixa 

transparecer seus valores pessoais em sua relação com os servidores.  

               O desafio na tentativa de clarificar o estilo de liderança corroborou com o que afirma 

Day e Antonakis (2012) sobre a complexidade de se estabelecer o perfil de um líder. Em 

síntese, pode-se concluir que mesmo que haja um traço comportamental de liderança que seja 

mais preponderante em um mesmo indivíduo, não se pode desconsiderar os demais. A 

questão é que o principal aspecto observado sobre esse sujeito, é que ele tem a capacidade de 

influenciar sua equipe em prol da efetivação de objetivos e metas, o que dialoga com a 

concepção de Kotter, apud Robbins et al. (2010). 

              Quanto à imagem de liderança percebida pelos docentes, é possível inferir, a partir 

dos resultados da pesquisa, que apesar de o diretor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves 

Otoni prima pela excelência dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores, sendo esse caráter 

comum ao líder transacional, conforme o que prevê literatura; sua abordagem mostrou-se, por 

vezes, mais centrada em aspectos que visavam a eficiência e a eficácia do trabalho 

desempenhado pelos professores. Entretanto, segundo a opinião dos respondentes da 

pesquisa, o estilo de liderança do diretor da supracitada escola, pode-se inferir que ele tende a 
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se centrar mais na condição humana, visando a valorização do profissional e seus sentimentos 

através da motivação. Com isso, é possível afirmar que devido à predominância dessas 

características, a imagem percebida o torna um líder com o perfil transformacional.  

               No que diz respeito às práticas de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. 

Manoel Esteves Otoni, os dados da pesquisa evidenciaram que o mesmo segue os preceitos da 

liderança exemplar, discutida por Kouses e Posner (1997). Isso se justifica, uma vez que ele 

deixa transparecer seus próprios valores, tem uma visão de futuro envolvendo os servidores, 

estimula a proposição de ideias, promove a colaboração e confiança mútua através da 

distribuição de poder e, por fim, reconhece a contribuição de todos.  

               Conforme os dados obtidos, as atitudes e comportamentos do gestor da Escola 

Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni fazem dele um líder eficaz quanto à melhoria do 

desempenho educacional dessa instituição. Assim, pode-se dizer que tais fatores dialogam 

com o pensamento de Soares (2007) e Gray (1990) sobre a relação da liderança com o 

desempenho das instituições de ensino. Isso se confirma em fatores de cunho tecnicista e 

pessoal, tais como: excelência na realização das tarefas atribuídas aos profissionais da escola, 

monitoramento das atividades para garantir que sejam devidamente cumpridas; articulação da 

equipe para o alcance dos objetivos institucionais; incentivo à formação dos servidores; 

proposição de estratégias que contribuem com melhoria do desempenho dos alunos e 

profissionais; estímulo à proposição de ideias para que a instituição se desenvolva.  

               No âmbito das relações interpessoais, o gestor da escola supracitada mostra-se 

próximo aos servidores; entende os pequenos erros como aprendizagem e os pequenos 

sucessos como vitórias; promove o espírito de colaboração e confiança mútua; reconhece as 

contribuições dos servidores; projeta uma visão de futuro envolvendo seus constituintes; 

estimula a participação da comunidade escolar e motivação os servidores.  

Segundo os dados obtidos, no que tange o grau de influência do gestor escolar no 

alcance dos objetivos institucionais, constatou-se que a atuação do diretor da Escola 

Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni contribui para que essa instituição cumpra com seus 

propósitos educacionais. Com isso, entende-se que quando o gestor atua como um líder no 

cotidiano escolar, ele desempenha um papel crucial para os avanços no ensino ofertado pela 

escola. Desse modo, esse resultado condiz com a visão de Lück (2009), posto que, segundo a 

autora, aquele que está à frente de uma instituição deve construir todos os meios necessários, 

pautados nas determinações legais norteadoras, para realizar seus objetivos educacionais. 

Nesse sentido, foi possível observar que o diretor da supracitada escola conhece bem o 
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regimento institucional e suas ações são coerentes com o que está previsto nas normas e 

objetivos desse documento.  

Tendo em vista os dados obtidos nesta pesquisa, constatou-se que o gestor da Escola 

Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni tem um perfil contrastante em comparação ao Laissez-

faire, discutido por Halloran (1990), visto que ele acompanha as atividades executadas pelos 

servidores e procura se certificar que as mesmas sejam cumpridas a rigor. Assim, pode-se 

afirmar que tais práticas, por parte do gestor, estão em consonância com a concepção de 

Kouses e Posner (1997), visto que o gestor mostra o caminho a ser seguido pelos docentes. 

Além disso, ele conhece as aspirações dos funcionários, sendo possível inferir que ele tem um 

grau considerável de proximidade com os mesmos. Tais atitudes podem ser um fator 

preponderante para a otimização dos trabalhos realizados pelos profissionais dessa escola.  

Verificou-se que o estilo de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel 

Esteves Otoni promove a integração comunitária e por conseguinte, a responsabilidade social, 

o que transparece o senso de democracia discutido por Lück et al. (2008). Essa prática de 

liderança ainda corrobora os estudos realizados por Kouses e Posner (1997), posto que 

segundo os mesmos, o líder deve permitir que os outros possam agir.  Por esse viés, pode-se 

inferir que gestor escolar, tido como líder, deve ter em mente que ele é peça-chave para a 

coesão de seu grupo de trabalho. Com isso, em se tratando do êxito nas propostas 

pedagógicas, é possível inferir que não se pode pensar ou agir de modo solitário. Ao 

contrário, percebe-se que as práticas de liderança eficazes consideram o envolvimento dos 

profissionais no que tange as metas estabelecidas.  

No que tange às práticas de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel 

Esteves Otoni, constatou-se que a presença de um líder que tem uma visão holística sobre o 

cotidiano escolar é, de certo, necessário para a consolidação dos planos estratégicos previstos 

no planejamento anual. Assim sendo, ele terá plenas condições de sanar problemas que surjam 

em diferentes setores da escola, pois se preocupa em acompanhar, supervisionar, e 

principalmente orientar seus liderados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa de opinião pública realizada junto ao corpo docente da Escola Municipal 

Dr. Manoel Esteves Otoni, Carlos Chagas-MG, através do questionário online, permitiu 

identificar os traços e o estilo de liderança do gestor da referida instituição de ensino. Sendo 

que, segundo as percepções dos respondentes, o que prepondera é a liderança 

transformacional. Também foi constatado, segundo a opinião dos respondentes, que esse 

estilo de liderança influencia no desempenho dos servidores e dos discentes, e contribui para 

que a supracitada escola alcance seus objetivos educacionais. Para se chegar a esses 

resultados, além do questionário, utilizou-se o Excel e o programa Statistical Package for the 

Social Sciences.  

Com a tabulação dos resultados da pesquisa, foi possível verificar que apesar de o 

diretor ser mais propenso à liderança transformacional, identificou-se outros estilos, o que 

revela que existe um grau de instabilidade quanto a essa definição. Vale ressaltar que o 

presente estudo foi pautado em teorias sobre os líderes, bem como na percepção dos 

professores da supracitada escola, uma vez que eles estão diretamente ligados ao processo de 

ensino aprendizagem. Desse modo, diante do exposto, seria viável conhecer a opinião dos 

servidores que trabalham na secretaria e no setor administrativo, para saber qual seria o estilo 

de liderança segundo a percepção dos mesmos.  

 No que tange a imagem e práticas de liderança do gestor da Escola Municipal Dr. 

Manoel Esteves, de acordo com os dados da pesquisa, ele exerce um grau considerável de 

representatividade diante da comunidade escolar. Isso porque ficou constatado que ele 

estabelece estratégias e ações direcionadas à participação dos pais, professores e alunos em 

assembleias. Contudo, deve-se especificamente explicitar quais seriam os principais recursos 

que os dirigentes escolares podem efetivamente empregar para que haja a integração entre a 

escola e a comunidade em seu entorno.   

 O cerne dessa questão reside nos impactos da repercussão do trabalho e no 

simbolismo que um bom líder pode representar. Essa é apenas uma possibilidade dentre várias 

outras que podem emergir das ações de um gestor com esse perfil. Ademais, é válido destacar 

que ele também deve primar por clarificar e executar métodos que promovam a 

movimentação mais recorrente dos pais e/ou responsáveis dentro da escola. 

   Com base nos resultados da pesquisa, tais medidas podem ser a chave para a 

eficiência e eficácia da liderança do gestor da Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni. 

Entretanto, para que se confirme essa hipótese em sentido amplo, sugere-se que faça um 

estudo aprofundado para analisar as principais medidas adotados pelos gestores que atuam 
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como liderança, tendo em vista: a ênfase dada ao regimento escolar, a forma de estruturação 

do planejamento escolar (se ocorre de forma conjunta ou individual). E, quanto às 

assembleias, investigar se o diretor enquanto líder considera a programação de palestras de 

interesse público, e promove encontros com momentos de integração pais e filhos/ família e 

escola.  

Considerando que centenas de pessoas em suas especificidades frequentam um 

mesmo espaço diariamente, é extremamente importante que se faça uma análise mais 

detalhada sobre o perfil de gestão que melhor atenda às necessidades pedagógicas e 

administrativas das instituições educacionais. Tal expectativa não se mostra, a princípio, algo 

simples de se alcançar, pois como é de cediço, existe certa rotatividade no que diz respeito ao 

cargo ocupado pelo gestor escolar. Além disso, se trata de uma visão sumariamente 

comportamental subjetiva, a qual é refletida dentro de uma estrutura completamente dinâmica, 

que é o espaço escolar. Tendo em vista essas adversidades, torna-se oportuno aprofundar os 

estudos sobre o perfil ideal de liderança de gestor escolar, considerando a cultura 

organizacional da instituição onde ele atua. Essa investigação pode contribuir para que se 

possa ter registros e parâmetros que sirvam como referência nesse campo de pesquisa.  

  Sobre a influência do gestor no contexto educacional, para estudos futuros, pode-se 

ainda investigar os impactos gerados pela rotatividade dos diretores quanto à cultura 

organizacional. Com isso, investigar se a instabilidade da permanência de uma liderança pode 

refletir no desempenho dos resultados institucionais.  

 Outro viés que pode ser explorado em estudos posteriores, é a longevidade que 

alguns diretores conseguem se manter à frente das escolas. Existem, em algumas instituições 

de ensino, gestores que têm mais de 10 anos de ininterrupto exercício na mesma escola. Até 

certo ponto, pode-se dizer que eles representam simbolicamente a identidade da instituição a 

qual administram. A partir dessa ótica, recomenda-se investigar o estilo de liderança 

predominante no grupo de gestores que estão à frente da escola por mais de um mandato. 

Nesse sentido, o estado da arte em relação à liderança na gestão de escolas públicas ainda é 

basal, porém é preciso que se aprofunde mais nessa vertente para que outros temas venham à 

tona. É cabível ainda, fazer uma análise paralela entre a liderança em escolas particulares e/ou 

cooperativas de ensino e escolas pertencentes à rede pública.  

O dirigente escolar, no papel de líder, deve assegurar a mediação constante das ações 

que configuram a identidade da instituição. Ele deve ter a convicção de que ele é a ligação 

entre todos os indivíduos que fazem parte do contexto. Em linhas gerais, as atribuições do 

diretor são permeadas de elementos técnico-administrativos, os quais traduzem as normas 
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burocráticas da instituição. Porém, o gestor não pode se afastar do caráter mais volátil de seu 

ofício, o recurso humano, pois são as pessoas que realizam as tarefas que perfazem a 

funcionalidade operacional da escola. Nesse tocante, cabe ainda analisar, estudos 

aprofundados, a dicotomia existente entre o caráter técnico-administrativo da linha de ação da 

liderança do gestor e a abordagem voltada para a condição dos relacionamentos interpessoais.   

 Com a realização do estudo de caso na Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, 

foi possível inferir que o investimento nos aspectos motivacionais da equipe de trabalho pode 

ser um bom caminho para que se cumpram metas individuais ou aquelas previstas no 

regimento institucional. Assim, é válido investigar quais seriam os principais recursos 

argumentativos motivacionais que o gestor escolar, enquanto líder, teria que desenvolver para 

mobilizar os docentes e demais profissionais da educação em prol dos objetivos educacionais. 

Para isso, inicialmente considerar se essa competência da liderança seria construída a partir do 

próprio contexto da cultura organizacional; se teria relação aos próprios valores do gestor ou 

com os valores universais. E com isso, estruturar e definir quais seriam as abordagens 

motivacionais que mais impactam no desempenho dos servidores que atuam nas instituições 

educacionais.  

Como os resultados obtidos com a realização da presente pesquisa são de suma 

importância para a melhoria interna das escolas, será enviada cópia e resumo com os 

principais resultados e possíveis recomendações/implantações para a mesma, cumprindo com 

o papel deste Mestrado Profissional em Educação.  
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1. Orientações e informações gerais do questionário 

 

Parte I - Dados de Identificação 

         Este questionário se destina ao gestor que ocupa o cargo de diretor da Escola Municipal 

Dr. Manoel Esteves Otoni, e também aos docentes designados e efetivos, (regentes das 

turmas de 6º ao 9º ano) atuantes na referida escola até a data de realização desta 

pesquisa.   

 

Parte II – Objetivo  

 Este questionário tem como objetivo levantar informações concernentes a liderança no 

contexto de escolas de ensino fundamental, anos finais.  

 

Parte III – Orientações 

● Para cada questão abaixo, existe uma escala que vai de 1 até 5, onde 1 e 5 são 

situações extremas. O propósito é que cada docente manifeste sua opinião quanto à 

concordância ou não das hipóteses levantadas sobre a liderança no contexto da Escola 

Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni, para que seja possível mensurar sua intensidade. 

Posteriormente será feita análise dos resultados obtidos para que se conheça mais 

sobre a liderança em instituições educacionais. 

● Para fins de validação das respostas dadas, o respondente deverá marcar apenas 01 

(uma) das alternativas disponíveis em cada uma das questões.  

● É importante salientar que a opção marcada corresponde ao grau de concordância ou 

de imparcialidade referente ao questionamento respondido.  

 

Parte IV – Dimensionamento das questões 

● Discorda totalmente – O respondente demonstra elevado grau de contrariedade.  

● Discorda – O respondente demonstra um grau moderado de contrariedade.  

● Prefere não opinar – O respondente prefere se manter imparcial, pois o questionamento, 

por qualquer motivo, não representa seu ponto de vista. 

● Concorda – O respondente demonstra um grau moderado de concordância. 

●  Concorda totalmente – O respondente demonstra elevado grau de concordância. 
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APÊNDICE B – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 2019 

 

Tabela 29 – Índices dos Anos Finais do Ensino Fundamental4 

IDEB Observado Metas   
 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 4.5 4.7 4.9 3.5 3.7 3.9 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 
                 

Dependência Administrativa 
Estadual 3.3 3.6 3.8 3.9 4.0 4.2 4.5 4.7 3.3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 
Municipa

l 3.1 3.4 3.6 3.8 3.8 4.1 4.3 4.5 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 4.6 4.9 5.1 
Privada 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 6.1 6.4 6.4 5.8 6.0 6.2 6.5 6.8 7.0 7.1 7.3 
Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.6 3.3 3.4 3.7 4.1 4.5 4.7 5.0 5.2 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados disponibilizados pelo Saeb e Censo Escolar (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Tabela do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) contendo os dados dos resultados e metas 

educacionais das escolas públicas e privada, ensino fundamental, entre os anos de 2005 e 2021.  
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APÊNDICE C – PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA 
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ANEXO B – TERMO DE COPARTICIPAÇÃO DA SRE DIAMANTINA 
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ANEXO D – REGIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MANOEL ESTEVES 

OTONI  

 

 

REGIMENTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL 

 DR. MANOEL ESTEVES OTONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS CHAGAS/MG 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente Regimento Escolar define a estrutura pedagógica, administrativa e disciplinar das 

escolas municipais de Carlos Chagas, mantida e administrada pelo Poder Público Municipal 

que oferta: 

 

Ensino Fundamental em 09 anos. 
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I. HISTÓRICO   

 

A Escola Municipal Dr. Manoel Esteves Otoni foi instalada no dia 15 de março de 1965, com 

a denominação de grupo Escolar Dr. Manoel Esteves. 

 

A escola foi criada pelo Decreto nº. 7584, MG do dia 30/04/1964 e revalidado pelo decreto nº. 

7.953 de 30 de outubro de 1964. 

 

De acordo com a Resolução nº. 810/74, MG 06/07/1974, passou a denominar-se Escola 

Estadual Dr. Manoel Esteves Otoni 1º grau. 

Com o Decreto 19472 de 17/10/1978, classificou-se como Escola Estadual Dr. Manoel 

Esteves Otoni 0.2.0. B. 

 

Em 19 de fevereiro de 1999, foi autorizada a municipalização conforme Resolução 8559/98 

de 04/02/98 e a escola muda a denominação para Escola Municipal Dr. Manoel Esteves 

Otoni, mantida e administrada pelo Poder Público Municipal. 

 

Endereço: Rua Presidente Bernardes nº. 137 

 

Bairro: Centro. 

 

Carlos Chagas – MG 

 

Localização: Zona Urbana 

 

Níveis e Modalidades de Ensino Ministrado: Ensino Fundamental com duração de 09 anos 

do 1º ao 9º ano,  

 

Órgão: Secretaria Municipal de Educação 

 

Entidade Mantenedora: Prefeitura Municipal de Carlos Chagas 

 

 

 



89 

 

TÍTULO I  

 

CAPÍTULO I 

 

DOS PRINCÍPIOS, FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO. 

 

Art. 1º - A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Art. 2º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o 

saber; 

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei e da Legislação dos Sistemas de 

Ensino. 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extraescolar; 

XI - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais 
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CAPÍTULO II 

 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Art.3º - A Educação Básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 

progredir no trabalho e estudos posteriores.                                                                                                                                

. 

SEÇÃO I 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Art. 4º - O Ensino Fundamental, com duração de 09 (nove) anos, obrigatório e gratuito na 

escola pública terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo; 

 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

 

 

SEÇÃO II 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA  

 

Art. 5º - Tendo em vista os fins da Educação Nacional e os objetivos gerais do Ensino 

Fundamental, esta escola norteada pelo Plano Municipal de Educação, se propõe a: 
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I - Possibilitar ao educando oportunidades favoráveis ao desenvolvimento de suas 

potencialidades e no cultivo de valores morais e espirituais necessários à sua formação 

integral; 

II - Preparar o educando para exercer de maneira completa, crítica e competente o seu direito 

de cidadania; 

III - Despertar no aluno o gosto pelo trabalho valorizando-o como instrumento indispensável à 

sua realização profissional; 

IV - Possibilitar ao aluno a oportunidade de incorporar sua experiência de vida no currículo 

escolar, enriquecendo seu processo educativo e da coletividade; 

V - Oferecer ao educando um ensino de boa qualidade, compatível com as exigências da 

sociedade atual e adequando-o às suas condições individuais, aos seus interesses e aptidões. 

VI - Promover meios para recuperação de alunos de menor rendimento; 

VII - Articular-se com as famílias e a comunidade criando processos de integração da 

sociedade com a escola. 

VII - Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução de sua proposta pedagógica; 

IX - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora/aula estabelecidos. 

X - Elaborar e executar a proposta pedagógica; 

XI - Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

XII - Propiciar ao aluno, desde o início da escolarização, o ensino necessário à sua preparação 

como cidadão e profissional; 

XII - Assegurar a escolarização da população promovendo a formação básica com as 

condições para o exercício profissional. 
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SEÇÃO III 

 

POLÍTICA EDUCACIONAL DA ESCOLA 

Art. 6º - A Escola Municipal tem como objetivo desenvolver um trabalho positivista e 

humanista visando um ensino de qualidade, formando cidadãos críticos, participativos e 

pesquisadores, que valorizem o respeito à disciplina, a solidariedade, a dignidade e que haja 

comprometimento cristão entre funcionários, alunos e comunidade. 

 

 

TÍTULO II 

 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TÉCNICA 

 

CAPÍTULO I 

 

DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Art. 7º - A gestão escolar é o processo que rege o funcionamento da Escola, compreendendo 

tomada de decisão conjunta no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das 

questões administrativas e pedagógicas, envolvendo a participação de toda a comunidade 

escolar, respeitadas as normas legais vigentes. 

 

Parágrafo Único – A comunidade escolar é o conjunto constituído pelos profissionais da 

Educação, alunos regularmente matriculados, pais e responsáveis e funcionários que 

protagonizam a ação educacional da Escola. 

 

Art. 8º - A gestão escolar, como decorrência do princípio constitucional da democracia e 

colegialidade, terá como órgão máximo de direção o Colegiado Escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 9º - A administração da Escola é constituída por:  

 

I - Colegiado Escolar; 

 

II - Direção e vice direção se houver; 

 

Parágrafo único: Para assegurar a unidade da diretoria da escola, esta será exercida pelo 

diretor juntamente com o colegiado e a Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 10 - Compõe o quadro de profissionais da escola: 

 

I - a) Especialistas de Educação. 

     b) Pessoal Docente; 

     c) Professor designado para atendimento da biblioteca. 

     d) Equipe administrativa (secretaria, serviços gerais) 

 

§ 1º - Esta escola conta com uma equipe auxiliar, composta de: 

I - a) Conselho Municipal de Educação; 

     b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

[...] 
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 CAPÍTULO IV 

 

DA DIRETORIA 

 

SEÇÃO I 

 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 25 – A administração da Escola será exercida por uma Diretoria, admitida na forma da 

lei, constituída de: 

 

I - Diretor devidamente habilitado ou autorizado nos termos da legislação vigente; 

II - Vice-diretor conforme número de alunos, de alunos Estatuto Magistério Municipal; 

 

SEÇÃO II 

DA FUNÇÃO 

 

Art. 26 – A função específica do diretor é ser articulador político, pedagógico e 

administrativo da escola. 

 

SEÇÃO III 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 27 – São atribuições e deveres do Diretor da Escola: 

 

I - Administrar o patrimônio da escola, que compreende as instalações físicas, os 

equipamentos e materiais; sendo responsável por: 

 

a) Manter atualizado o inventário dos materiais e bens existentes na escola; 

b) Zelar pela adequada utilização e preservação dos bens móveis da escola. 

c) Racionalizar o uso dos bens e materiais de consumo da escola; 

d)Tomar providências necessárias à manutenção, conservação e reforma do prédio, dos 

equipamentos e do mobiliário da escola, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes; 
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e) Definir, junto com o colegiado e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, os 

horários de funcionamento da escola. 

 

II - Coordenar a administração financeira e a contabilidade da escola, procurando: 

 

a) Levantar as necessidades de recursos para atender à previsão de despesas rotineiras e 

eventuais da escola, submetendo à aprovação do Colegiado e Secretaria Municipal de 

Educação. 

b) Submeter ao Colegiado da escola e a Secretaria Municipal de Educação, a prestação de 

contas dos recursos aplicados. 

 

III - Coordenar a administração de pessoal, buscando: 

 

a) Fazer cumprir o regime disciplinar previsto na legislação específica; 

b) Definir o quadro de distribuição de tarefas e assegurar o seu cumprimento; 

c) Definir o quadro de pessoal da escola, observados os dispositivos legais pertinentes; 

 

IV - Favorecer a gestão participativa da escola, através das seguintes ações: 

 

a) Convocar Assembleia para a eleição dos membros do Colegiado; 

b) Organizar o Colegiado da Escola, esclarecendo-o sobre suas funções; 

c) Convocar as reuniões do Colegiado e presidi-las 

d) Submeter à apreciação do Colegiado as questões que devem ser decididas coletivamente; 

e) Fazer cumprir as decisões do Colegiado; 

f) Delegar competência quando se fizer necessário de acordo com os dispositivos legais; 

 

V - Gerenciar ações de desenvolvimento dos recursos humanos da escola: 

 

a) Participar do levantamento das necessidades de capacitação do pessoal da escola; 

b) Providenciar ações de capacitação dos profissionais da escola, tendo em vista as 

necessidades identificadas; 

c) Articular com instituições e pessoas, visando a sua participação nas atividades de 

capacitação do pessoal da escola; 

d) Encaminhar demanda de cursos aos órgãos competentes, quando necessário; 
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VI - Orientar o funcionamento da secretaria da escola, com a finalidade de: 

 

a) Estabelecer a rotina de funcionamento da secretaria, garantindo a regularidade das 

atividades e informações; 

b) Orientar a secretaria da escola sobre normas e procedimentos referentes à escrituração 

escolar; 

c) Organizar o arquivo de legislação referente à educação; 

 

d) Supervisionar e analisar os processos de regularização da vida escolar e providenciar o 

encaminhamento aos órgãos competentes. 

 

VII - Participar do atendimento escolar no município, objetivando: 

 

a) Colaborar na realização do cadastro escolar; 

b) Propor a expansão de níveis e modalidades de ensino, com base nas necessidades da 

comunidade; 

c) Promover a regularização do fluxo escolar, tomando medidas que visem a redução da 

evasão e da repetência. 

 

VIII. Representar a Escola junto aos demais órgãos e agências sociais do município. 

 

IX. Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do Plano de Desenvolvimento da 

escola: 

 

a) Articular a comunidade na elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do 

Plano de Desenvolvimento da escola; 

b) Promover estudos e debates para subsidiar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da 

escola, identificando as características da clientela, definindo a missão da escola e sugerindo 

as ações a serem desenvolvidas; 

c) Coordenar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da escola, viabilizando a 

participação de todos, conforme a dinâmica de planejamento estabelecida; 

d) Submeter o Plano de Desenvolvimento da escola à aprovação do Colegiado e promover a 

sua divulgação; 
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e) Discutir com a comunidade escolar a operacionalização do Plano de Desenvolvimento da 

escola, definindo as responsabilidades de cada segmento e a dinâmica a ser utilizada; 

f) Promover a integração dos diversos setores da escola, visando assegurar a unidade 

necessária à efetivação do Plano de Desenvolvimento da escola; 

g) Adotar medidas a fim de garantir condições administrativas, financeiras e pedagógicas 

necessárias à implementação das ações previstas no Plano de Desenvolvimento da Escola; 

h) Propor o replanejamento do Plano de Desenvolvimento da escola, com base nos resultados 

das avaliações; 

i) Participar da elaboração do calendário escolar; 

 

X – Representar oficialmente a escola, tornando-a aberta aos interesses da comunidade, 

estimulando o envolvimento dos alunos, pais, professores e demais membros da equipe 

escolar; 

 

XI – Zelar, por meio das ações abaixo detalhadas, para que a escola sob sua responsabilidade 

ofereça serviços educacionais de qualidade, conforme plano de metas pactuado com a 

secretaria de Estado de Educação – SEE/MG: 

 

a) Coordenar o Projeto Pedagógico; 

 

b) Apoiar a aplicação e divulgar o resultado das avaliações internas e externas; 

 

c) Adotar medidas para elevar os níveis de proficiência dos alunos nas avaliações externas; 

 

d) Sanar as dificuldades apontadas nas avaliações internas e externas; 

 

e) Estimular o desenvolvimento profissional dos professores e demais servidores em sua 

formação e qualificação; 

 

f) Organizar o quadro de pessoal, acompanhar a frequência dos servidores e conduzir a 

avaliação de desempenho da equipe da escola; 

 

g) Garantir a legalidade e regularidade da escola e autenticidade da vida escolar dos alunos; 
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h) Zelar para que a escola estadual onde exerça a função de diretor eleve gradativamente, os 

padrões de aprendizagem escolar de seus alunos e contribua para a formação da cidadania. 

 

Art. 28 – Ao vice-diretor, compete: 

 

I - Substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos eventuais; 

 

II - Auxiliar o Diretor no desempenho de suas funções; 

 

III - Desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Diretor; 

 

IV - Participar de movimentos em benefícios da Caixa Escolar; 

 

V - Colaborar no trabalho de levantamento de recursos para as instituições escolares através 

de promoções, bem como nas atividades de comemorações cívico-sociais e religiosas da 

Escola; 

 

VI - Cooperar ativamente para a harmonia indispensável ao êxito do trabalho escolar; 

 

VII - Estimular a frequência dos alunos; 

 

VIII - Colaborar no trabalho de matrícula e chamada escolar; 

 

IX - Orientar e estimular todos os servidores no tocante ao bom andamento dos trabalhos 

escolares; 

 

X - Colaborar na disciplina do estabelecimento de ensino; 

 

XI – Zelar para que a escola onde exerça a função de vice-diretor eleve gradativamente os 

padrões de aprendizagem escolar de seus alunos e contribua para a formação da cidadania. 
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CAPÍTULO V 

DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

Art. 29 – A equipe pedagógica tem por finalidade articular o trabalho pedagógico da escola, 

coordenando e integrando o trabalho dos docentes, sendo responsável pela Coordenação, 

implantação e implementação, no estabelecimento de Ensino, das Diretrizes Pedagógicas.  

 

Art. 30 – A Equipe Pedagógica é composta por Diretor, Vice-diretor, Especialista em 

Educação, Corpo Docente, responsável pela Biblioteca Escolar. 

 

 

SEÇÃO I 

DO ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 31 – O Serviço dos Especialistas em Educação será exercido por Supervisor Pedagógico 

e/ou Orientador Educacional legalmente habilitado e admitido na forma da lei. 

 

Art. 32 – Compete ao Especialista de Educação: 

        

 I - Coordenar o planejamento e implementação do Projeto Pedagógico da escola, tendo em 

vista as diretrizes definidas no Plano de Desenvolvimento da mesma: 

 

a)  Participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola; 

 

b) Delinear, com os Professores, o projeto Pedagógico da escola, prestando orientações de 

acordo com a realidade da mesma; 

 

  c) Coordenar a elaboração do currículo da escola, envolvendo a comunidade escolar; 

 d) Orientar e acompanhar os professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos 

didáticos mais adequados ao atendimento dos objetivos curriculares; 

 

 e) Promover o desenvolvimento curricular, redefinido, conforme as necessidades, os métodos 

e materiais de ensino; 
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 f) Participar da elaboração do calendário escolar; 

 

 g) Articular os docentes de cada área para o desenvolvimento do trabalho técnico-pedagógico 

da escola, definindo suas atividades específicas; 

 

 h) Avaliar o trabalho pedagógico, sistematicamente, com vistas à reorientação de sua 

dinâmica (avaliação externa); 

 

 i) Participar, com o corpo docente, do processo de avaliação externa e de análise de seus 

resultados; 

 

 j) Identificar as manifestações culturais características da região, incluindo no 

desenvolvimento do trabalho da escola. 

 

k) Participar das atividades do Conselho de Classe/Ciclo e/ou coordená-las. 

 

II. Coordenar o programa de capacitação do pessoal da escola: 

 

a) Analisar os resultados da avaliação sistêmica feita juntamente com os professores e 

identificando as necessidades dos mesmos; 

 

b) Acompanhar a avaliação do desempenho dos professores, identificando as necessidades 

dos mesmos;  

 

c) Efetuar o levantamento da necessidade de treinamento e capacitação dos docentes na 

escola; 

 

d) Manter intercâmbio com instituições educacionais e ou pessoas visando sua participação 

nas atividades de capacitação da escola 

 

III - Realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no processo 

educativo: 

a) Identificar junto com os professores as dificuldades de aprendizagem dos alunos; 
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b) Orientar os professores sobre as estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas 

possam ser trabalhadas, a nível pedagógico; 

 

c) Elaborar projetos que viabilizem o encaminhamento dos alunos com dificuldades, ou seja, 

que requeiram um atendimento terapêutico às instituições especializadas; 

 

d) Envolver a família no planejamento e desenvolvimento das ações da escola; 

 

e) Proceder com o auxílio dos docentes ao levantamento das características sociais, 

econômicas e linguísticas do aluno e sua família. 

 

f) Utilizar os resultados deste levantamento como diretriz para as diversas atividades de 

planejamento do trabalho escolar; 

 

g) Analisar com a família os resultados da aprendizagem do aluno; 

 

h) Oferecer apoio às instituições escolares discentes, estimulando a vivência da prática 

democrática da escola. 

 

 

SEÇÃO II 

DO PESSOAL DOCENTE 

 

Art. 33 - O corpo docente será constituído de professores devidamente habilitados ou 

autorizados na forma da legislação vigente. 

 

Parágrafo Único – A Escola contará com professores para a substituição eventual, nos ciclos 

iniciais do ensino fundamental, na proporção estabelecida pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

Art. 34 - São atribuições do pessoal docente: 

 

I - Participar da elaboração da proposta Pedagógica do estabelecimento de ensino; 
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II - Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 

IV - Desenvolver as atividades de sala de aula tendo em vista a apreensão do conhecimento 

pelo aluno; 

 

V - Elaborar planos de recuperação a serem proporcionados aos alunos que obtiveram 

resultados de aprendizagem abaixo do desejado e executá-los em sala de aula; 

 

VI - Ministrar os dias letivos e hora/aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, ainda que 

em horário e data diferente do usual; 

VII - Estabelecer processo de ensino-aprendizagem resguardando sempre o respeito humano 

ao aluno; 

 

VIII – Contribuir na manutenção da ordem, do asseio e da disciplina no recinto escolar; 

 

IX - Promover e participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários e outros 

eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento profissional; 

 

X - Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminativo de cor, raça, sexo, 

religião e classe social e em alunos com necessidades especiais; 

 

XI - Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho, com seus colegas, com 

alunos, pais e com diversos segmentos da comunidade; 

 

XII – Zelar pela economia de material e pela conservação do que forem confiados a sua 

guarda e uso; 

 

XIII - Proceder a processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da Escola com vista 

ao melhor rendimento do processo ensino-aprendizagem dos alunos;  
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XIV - Tratar alunos e colegas com respeito e acatar as decisões das autoridades da escola e do 

ensino, zelando pelo cumprimento das disposições da lei e deste regimento; 

XV - Dar cumprimento aos programas elaborados, tendo em vista o aproveitamento do aluno 

no período de trabalho escolar, ministrando aulas de acordo com o horário estabelecido; 

 

XVI - Manter assiduidade e pontualidade às aulas e às outras atividades promovidas pela 

escola, permanecendo no estabelecimento no período correspondente à sua jornada de 

trabalho; 

 

XVII - Manter rigorosamente em dia os registros de seu trabalho educativo, nos documentos a 

serem preenchidos sob sua responsabilidade; 

 

XVIII - Registrar, diariamente, no diário de classe, os conteúdos ministrados e a frequência do 

aluno; 

  

XIX - Responder pela ordem na sala de aula, colaborando com a limpeza, disciplina, pelo 

bom uso do material didático e pela conservação dos instrumentos de ensino e equipamentos 

utilizados; 

 

XX - Comunicar, com antecedência ao Diretor e Secretaria Municipal de Educação, suas 

faltas e afastamentos por motivo de licença; 

 

XXI – Guardar sigilo sobre assuntos da escola que não devam ser divulgados; 

 

XXII - Assinar livros de ponto após a realização de aulas e atividades; 

 

XXIII - Zelar pelo bom nome do estabelecimento, dentro e fora dele, mantendo conduta 

compatível com a missão de educador; 

 

XXIV - Manter o aluno na sala, no período de aula; 

XXV - Participar das sessões cívicas, solenidades, reuniões programadas, gincana cultural, 

concursos, dos conselhos de classe/ciclo e de equipe, comissão ou grupos a que for 

convocado; 
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XXVI - Fornecer à Secretaria os resultados dos alunos nos prazos fixados sem atraso, nos 

casos de escolas que funcionam com turmas isoladas e que não possuem secretaria, obedecer 

às datas de entrega de qualquer documentação prevista pela diretoria e pela legislação vigente 

(diários, taletas, avaliações, etc.); 

    

XXVII - Informar continuadamente à direção da escola sobre a infrequência dos alunos para 

providências cabíveis, conforme legislação vigente; 

  

XXVIII - Elaborar o Plano de aula de seus conteúdos específicos com antecedência, 

inspirados nos princípios da inclusão, do diálogo e da construção do conhecimento; 

 

XXIX - Fazer seu plano de aula ocupando todo o tempo do módulo-aula; 

 

XXX – Participar do processo de seleção dos livros didáticos; 

 

XXXI - Comparecer às reuniões e atividades para as quais for convocado, ainda que em 

horário e data diferentes do usual; 

 

XXXII - Velar pela dignidade do aluno, pondo-o a salvo de qualquer tratamento vexatório ou 

constrangedor; 

 

XXXIII - Cumprir e fazer cumprir os horários e calendários escolares; 

 

XXXIV - Respeitar alunos, colegas, autoridades de ensino e funcionários administrativos, de 

forma compatível com a missão de educador. 

 

XXXV – Colaborar com as atividades de articulação da escola entre a família e a 

comunidade. 

 

XXXVI – Exercer concomitantemente os seguintes módulos de trabalho: 

 

a) Módulo I: Regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; 
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b) Módulo 2: Participação em reuniões de planejamento, elaboração de programas de 

trabalho, planos de aula, controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação de alunos, 

reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da escola, para 

aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 

participação ativa na vida comunitária da escola. 

 

Art. 35 - São deveres dos professores na substituição eventual: 

 

I - Substituir os regentes faltosos, eventualmente; 

 

II - Acatar as determinações do Especialista de Educação; 

III - Trabalhar, diariamente, em horário correspondente a um turno e determinado pelo 

diretor; 

 

IV - Confeccionar material de suporte para melhorar o desenvolvimento das atividades de 

acordo com cada ano de escolaridade; 

 

V - Ministrar aulas de reforço aos alunos mais fracos de cada ano sempre que se fizer 

necessário; 

 

VI - Auxiliar os professores na disciplina geral, bem como na entrada e saída das turmas; 

 

VII - Supervisionar o recreio escolar; 

 

VIII - Executar outros serviços determinados pelo diretor tais como atendimento ao público, 

biblioteca, desde que compatíveis com a função pedagógica. 

 

[...] 

 


