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RESUMO 
 

O objetivo do trabalho é compreender como se dá o processo de tomada de decisão 
pela gestão escolar. Para tanto, busca-se levantar características dos processos 
decisórios na gestão escolar, identificar como os gestores lidam em situação de 
tomada de decisão, compreender os dispositivos de tomada de decisão no que se 
refere à participação democrática na escola e, por fim, discutir como as escolhas dos 
gestores no processo decisório pode levar a escola a ganhos de resultados 
satisfatórios. Sendo movido pela inquietação de que o trabalho do gestor escolar 
necessita englobar processos de tomada de decisão com coerência e de forma 
acertada, optei por abordar, neste trabalho, Gestão Escolar e o Processo de 
Tomada de Decisão. Este é o objeto de pesquisa cuja abordagem compreende 
dimensões teórica e empíricas.  A partir de então surgem os questionamentos que 
fundamentam a pesquisa que são: como os gestores das escolas estão lidando com 
o processo da tomada de decisão? Eles têm a consciência da importância de suas 
decisões para o bom funcionamento da instituição escolar? Qual o fator mais 
importante que leva o gestor escolar a tomar suas decisões diante de situações 
problema? O processo de tomada de decisão articula a participação coletiva dos 
segmentos da comunidade escolar? Para realização desta pesquisa será realizada 
uma pesquisa de campo e bibliográfica onde se buscará respostas aos 
questionamentos. Para efetivação da pesquisa realizou-se pesquisa de campo, com 
aplicação de questionários, em 20 sujeitos, gestores de diferentes escolas da rede 
publica e privada da cidade de Picos-PI e região, no questionário as perguntas eram 
voltadas a tomada de decisão na escola. Com base na análise dos dados coletados, 
consideramos que o processo da tomada de decisão na instituição escolar é um 
aspecto fundamental da atividade de gestão, de modo que os gestores são 
compelidos a implementarem um agir decisório de forma ampliada com base em 
uma análise contextualizada e multidimensional das situações para que possa cada 
vez mais promover respostas rápidas e eficazes. 
 
Palavras-chave: Tomada de decisão. gestão escolar. democratização. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The objective of this work is to understand how the decision-making process by the 

school management. To this end, we seek to raise characteristics of decision-making 

on school management, identify how managers deal in decision-making situation, 

understand the decision-making arrangements as regards democratic participation at 

school and, finally, discuss how the choices of managers in decision-making can lead 

to school the gains of satisfactory results. Being moved by the concern that the work 

of the school manager needs to encompass the decision-making process with 

consistency and wise manner, I have chosen to address, in this work, school 

management and the decision-making process. This is the object of research which 

comprises empirical and theoretical dimensions. From then on the questions that 

underlie the research are: as managers of schools are dealing with the process of 

decision making? They are aware of the importance of their decisions for the proper 

functioning of the school institution? What is the most important factor that leads the 

school manager to take their decisions on problem situations? The decision-making 

process articulates the collective participation of the school community segments? 

For realization of this inquiry a field work will be carried out and bibliographical where 

answers will be looked to the questions. For completion of the research field research 

was carried out with application of questionnaires in 20 subjects, managers of 

different public and private schools of the city of Picos-PI and region, in the 

questionnaire questions were geared to decision-making at school. Based on the 

analysis of the data collected, we believe that the process of decision-making in the 

school institution is a fundamental aspect of the management activity, so that 

managers are compelled to implement a decision-making Act expanded form based 

on a contextualized analysis and multidimensional situations in order to promote 

increasingly rapid and effective responses. 

 

Keywords: decision making. school management. democratization. 
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1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

Sabemos que uma boa gestão escolar é de fundamental importância para o 

bom desempenho da instituição, sendo o gestor um dos principais atuantes na 

tomada de decisão que muitas vezes não é tão simples e tem um caráter resolutivo 

de alta complexidade para o bom desempenho das atividades escolares e que pode 

definir o seguimento de diversas situações e os resultados esperados de algo de 

forma mais rápida e eficaz. Nas escolas, frente à complexidade de algumas 

decisões, o processo decisório torna-se então uma questão da mais alta relevância, 

tanto no que se refere a aspectos da área operacional, como aos táticos ou 

estratégicos. As decisões são escolhas tomadas com base em propósitos, são 

ações orientadas para determinado objetivo e o alcance deste objetivo determina a 

eficiência desse processo de tomada de decisão (OLIVEIRA, 2007). 

Sabendo que o trabalho do gestor escolar necessita englobar processos de 

tomada de decisão com coerência e de forma acertada, optei pelo aprofundamento, 

neste trabalho, que tem como temática a Gestão Escolar e o Processo de Tomada 

de Decisão, que tem como principal problemática a melhor compreensão de como 

se dá o processo de tomada de decisão nas escolas. Este é o principal objeto de 

pesquisa que foi abordada neste trabalho.  

 O processo da tomada de decisão na instituição escolar é um aspecto 

fundamental da atividade de gestão, de modo que os gestores são compelidos a 

implementarem um agir decisório de forma bem ampliada com base em uma análise 

contextualizada e multidimensional das situações para que possa cada vez mais 

promover respostas rápidas e eficazes. O processo decisório ocorre quando surge 

uma situação problema que precisa ser referenciada e investigada. Assim o gestor 

no seu papel de administrador ou mesmo de assessor deverá recorrer a princípios 

teóricos e práticos que oriente a sua caminhada para a solução. 

O trabalho foi desenvolvido em etapas, as quais foram fundamentais para a 

sua eficácia, partindo de estudo bibliográfico de alguns autores, nos quais me 

fundamentei para discussões teóricas no princípio do trabalho, e depois se elaborou 

os questionamentos a serem desvelados, partindo assim para a elaboração e 

aplicação de questionário que fundamentou com dados reais a pesquisa em campo, 

dados estes que foram analisados e por fim discutidos no trabalho. 
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 Através de uma pesquisa de campo e bibliográfica onde se buscava 

respostas aos questionamentos se procurou a eficácia positiva do trabalho, 

respondeu-se aos objetivos pretendidos, para a compreensão de como se dá o 

processo de tomada de decisão pela gestão escolar. Desse modo, buscou-se fazer 

o levantamento de diversas características dos processos decisórios na gestão 

escolar, identificando como os gestores lidam em situações que necessitem da 

tomada de decisão, compreendendo os dispositivos de tomada de decisão no que 

se refere à participação democrática na escola e, por fim, discutindo como as 

escolhas dos gestores no processo decisório podem levar a escola a obter ganhos 

de resultados que possam ser de fato satisfatórios. 

 O trabalho apresenta desde os aspectos históricos da gestão democrática e 

da tomada de decisão, à reflexões mais contemporâneas, enfocando no modelo 

democrático de gestão, sendo apresentados os resultados da pesquisa de campo, 

analisando empiricamente e discutindo acerca da tomada de decisão na gestão 

escolar. 
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2 GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA: CONTEXTO HISTÓRICO E 
ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

Discutir o processo de tomada de decisão dentro das escolas é algo 

relevante. Antes, porém, cabe trazer a tona uma discussão em torno da gestão 

democrática, pois de acordo com Lück (2009, p. 7), no contexto da construção de 

um país mais produtivo, bem como um mundo melhor passa, ela se constitui como 

instrumento de garantia do ensino de qualidade para todos. 

A gestão democrática na escola se legitima mediante a organização 

participativa da escola, na qual o princípio da participação configura-se como uma 

questão de cidadania, sendo relevante que as decisões tomadas tenham a 

participação de todos que a constituem. 

De acordo com Silva (2006) o processo de tomada de decisão está inserido 

dentro da perspectiva de democratização da escola e, assim, vem sendo alvo de 

discussões ao longo da história da educação no cenário brasileiro, pois é um tema 

relevante. 

Ao retomar de forma muito breve a trajetória histórica da educação escolar 

no Brasil, é possível perceber que, na década de 1930, mediante o movimento dos 

chamados Pioneiros da Escola Nova, apresentava-se como um dos objetos da luta a 

democratização da escola, da educação, implicando, pois, no acesso a esta por toda 

a sociedade, já que apenas uma pequena parte dela era quem detinha esse direito 

(SILVA, 2006). 

No período chamado Estado Novo, que ocorreu entre os anos de 1937 a 

1945, ocorreu a abolição ou supressão dos movimentos sociais que reivindicavam 

por transformações e, nessa direção, a população, então reprimida, deixara de 

discutir abertamente as questões vinculadas á educação naquele período (Id Ibid). 

De acordo com Carina (2003), durante esse período o Estado brasileiro 

admitia que o acesso destinado à todos implicava necessariamente, na ideia de ter 

mão de obra qualificada, haja visto que se aspirava o progresso do país. No entanto, 

(Id Ibid p. 99) assevera que no período compreendido entre os anos de 1945 a 1964 

adotou-se como tema do discurso a necessidade de redemocratização do país, cuja 

perspectiva passa a defender a erradicação do analfabetismo, considerando-se tal 

premissa como um meio de acesso ou democratização da cultura. 
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É bem verdade que tal discussão, em função da repressão vivenciada no 

período da ditadura militar foi negada, levando-se em conta que se vislumbrava 

apenas a formação da mão de obra qualificada para atender às multinacionais que 

ora se instalavam no Brasil, fazendo surgir então o processo de industrialização. 

Todavia, esta mesma discussão volta a ter êxito novamente em meados dos fins da 

década de 1970 até a década de 1980 (SILVA, 2006). 

Quando retomam, porém, essa discussão, a luta se dava em torno de mais 

vagas para a escola pública, passando a exigir assim novos rumos das práticas 

administrativas da educação, especialmente no que toca ao autoritarismo 

burocrático que predominava nas escolas, somando-se a este ainda a melhoria 

salarial e melhor qualidade do ensino. 

Foi exatamente nesse contexto que se expressa a ideia de democratização 

da escola. Se faz pertinente ressaltar as palavras de Santos Filho (1992, p. 223) ao 

pontuar que “ao lado do movimento pela democratização do acesso à educação 

pública, surgiu o movimento pela democratização institucional, ou seja,  a 

democratização da gestão,  das instituições  e da sociedade”, portanto a 

democratização se inicia com propósitos que vão se expandindo tornando a partir de 

então uma democratização cada vez mais amplamente difundida.  

Ao final da década de 1980, a Carta Constitucional assimila a gestão 

democrática da educação e foi a partir da reivindicação dos movimentos docentes 

que o tema gestão democrática inspirou os legisladores brasileiros a formular 

dispositivos que a viabilizasse. É dessa forma que a Constituição Federal de 1988, 

inciso VI do artigo 26 dispõe sobre “o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas e a gestão democrática do ensino público” (SILVA, 2006, p. 99). 

Após a promulgação da Carta Magna do país, o outro documento que 

menciona a gestão democrática é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) 

Lei n. 9394/1996 que no inciso VIII do artigo 3º ao definir os princípios sobre os 

quais o ensino será ministrado fixa o termo “gestão democrática do ensino público”. 

Segundo ressalta Fernandes e Vieira (2009) o § 2º do artigo 14 da Lei nº. 

9.394/96 afirma a necessidade da “participação das comunidades escolares e locais 

em conselhos escolares ou equivalentes”. Para que a participação seja uma 

realidade, são necessários os meios, ações e condições favoráveis, ou seja, é 

preciso repensar a cultura escolar, os processos. Nesse sentido, os autores dizem 

que a participação é um processo permanente, a ser construído coletiva e 
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diariamente. Nessa direção, é fundamental ressaltar que participação não se 

decreta, não se impõe, e portanto, não pode ser entendida apenas como mecanismo 

formal. Assim, a participação é compreendida como organização e gestão cujo 

objetivo é criar as condições e mecanismos para que os diferentes sujeitos sociais 

possam atuar e interferir em diferentes espaços de decisão e responsabilidade das 

unidades escolares. 

Todos esses registros dão ideia de que a concepção de gestão democrática 

na escola há muito se é questionada, de maneira que as legislações posteriores dos 

sistemas de ensino passaram a implementar  dispositivos  em que pese a 

descentralização  administrativa, a autonomia das escolas e a eleição para gestor. 

Inegavelmente, houveram críticas acerca das diferentes acepções  dos 

termos gestão e democracia,  de forma que, acaba ocorrendo uma redução da 

democratização da escola a apenas alguns aspectos Cunha concorda acerca da 

redução da democratização na escola ao pontuar que: 

 

O ensino democrático não é só aquele que permite o acesso de todos os 
que o procuram, mas, também oferece a qualidade que não pode ser 
privilégio de minorias econômicas e sociais. O ensino democrático é aquele 
que, sendo estatal, não está subordinado ao mandonismo de castas 
burocráticas, nem sujeito às oscilações dos administradores do momento 
[...]. O ensino democrático é, também, aquele cuja gestão é exercida pelos 
interessados, seja indiretamente, pela intermediação do Estado (que 
precisamos fazer democrático), seja diretamente, pelo princípio da 
representação e da administração colegiada (CUNHA, 1987, p. 6). 
 
 

Partindo do exposto acima, torna-se claro que essa redução leva em 

consideração que não se deve apenas afirmar que um ensino democrático é aquele 

que permite o acesso a todos, mas a qualidade desse ensino é questionada, pois se 

não for igual para todos, não há como se falar em gestão democrática, quando 

apenas uma pequena parcela da sociedade é quem é privilegiada com o ensino de 

qualidade em detrimento dos demais.  

A seguir iremos discutir acerca dos princípios e desafios que a gestão 

escolar atual enfrenta, onde poderemos entender melhor as dificuldades enfrentadas 

pelo gestor a frente de uma escola, desvendando quais as maiores dificuldades que 

esses gestores estão enfrentando, e quais os desafios para tornar a gestão muito 

mais eficiente. 
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2.1 Princípios e desafios atuais da Gestão Escolar 

 
  A gestão escolar tem objetivos desde os compromissos assumidos pela 

escola expressos no Projeto Político Pedagógico até um amplo campo de 

atribuições públicas que o gestor precisa assumir. E nessas ações é que se percebe 

a necessidade da sistematização do trabalho para a realização das tarefas e 

processos, de tal maneira que venha a atingir com eficiência seus objetivos, 

trazendo resultados satisfatórios e reunindo recursos necessários e condizentes com 

a situação para a tomada de decisão. 

Para Oliveira (2008, p.64) “Novas formas de organização e controle do 

sistema de ensino vêm resultando em mudanças nas relações de trabalho na escola 

[...]”. Tais formas repousam na relação estabelecida no interior da escola e fora dela. 

Portanto, é um desafio para o gestor verificar com clareza como a escola era antes, 

o que avançou e o que a comunidade escolar espera que seja mudado. Isso nos 

leva a uma reflexão para a transformação, pois a educação está rodeada de 

contradições e existem vários caminhos que podem ser seguidos que, com o passar 

do tempo, adquirem maior complexidade. 

O modelo de gestão que tínhamos há tempos atrás veio se modificando com 

o passar dos tempos. Aquele modelo com princípios mais tradicionalistas vem dando 

espaço a um modelo mais democrático que visa uma integração maior entre a 

escola e todos os membros da comunidade escolar. Portanto, a gestão vem se 

tornando cada vez mais colaborativa e o gestor vem assumindo uma postura mais 

flexível, tornando os processos da gestão mais democratizados, facilitando assim 

nas decisões que tem como finalidade a melhoria da qualidade do ensino como fator 

principal. Tendo em vista o que discutimos, Lück ressalta que: 

 

Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional 
acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das 
questões desta área. Em linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento 
da importância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas 
decisões sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. O conceito de 
gestão está associado ao fortalecimento da democratização do processo 
pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias 
e na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados 
educacionais cada vez mais efetivos e significativos (LÜCK, 2009, p. 1).  
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) 

também se inseriu em seus artigos o princípio democrático nas escolas públicas, 

como o Inciso VIII do art. 3º, que dispõe a “gestão democrática do ensino público na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. O art. 14, sobremodo, 

estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e, em 

especial, o princípio da participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes.   

Dessa forma, os que se propõem assumir uma direção escolar devem 

desenvolver um conjunto de competências de acordo com as perspectivas 

esperadas, tais como apoiar as equipes de trabalhos, manter bom relacionamento 

com as pessoas envolvidas direta e indiretamente no processo escolar, incentivar a 

formação continuada e administrar os recursos físicos, materiais e patrimoniais, ou 

seja, o gestor deve dirigir, coordenar e assumir no grupo com compromisso para que 

a escola funcione no trabalho conjunto, numa construção coletiva. De acordo com 

Paro, é necessário que se tenha clareza em relação à participação: 

 

[...] No âmbito da unidade escolar, esta constatação aponta para a 
necessidade da comunidade participar efetivamente da gestão da escola de 
modo a que esta ganhe autonomia[...]. Não basta, entretanto, ter presente a 
necessidade de participação da população na escola. É preciso verificar em 
que condições essa participação pode tornar-se realidade (PARO, 2005, 
p.40). 
 
 

  Podemos dizer que a gestão escolar não se reduz apenas a dimensão 

técnica, pois se constitui como ato político, implicando em tomada de decisões dos 

envolvidos (pais, alunos, professores, funcionários). A gestão democrática presume 

uma construção coletiva que agregue todos os membros da comunidade escolar, 

participando da discussão nas tomadas de decisões, e nas formas de organização 

da gestão. Cabe ao gestor, assim, possibilitar abertura para participação, do mesmo 

modo que é preciso que os segmentos da escola atuem por meio de uma 

participação mais efetiva. Se faz necessário que a organização do trabalho seja 

baseada pela autonomia, Macedo (1991) declara que a autonomia pressupõe auto-

organização. “Ao auto-organizarem-se isto é, ao estruturar-se na realização de 

objectivos que define o sistema diferencia-se de outros sistemas com quem está em 

inter-relação, criando a sua própria identidade. É um sistema autônomo.” (p. 131).      
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Assim podemos entender, que a escola deve construir o seu próprio projeto político-

pedagógico, que se tenha abertura, um canal de participação, que exista a 

transparência administrativa, a democratização das informações e que seja feita 

avaliação permanente do desempenho escolar. 

 
A gestão democrática [...] se constituirá numa ação prática a ser construída 
na escola. Ela acontecerá à elaboração do projeto político pedagógico da 
escola, à implementação de Conselhos de Escola que efetivamente 
influenciam a gestão escolar como um todo e as medidas que garantam a 
autonomia administrativa, pedagógica e financeira da escola, sem eximir o 
Estado de suas obrigações com o ensino público (GADOTTI, 2004, p.96). 
 
 

De fato, a principal função da educação é a formação do educando para 

conviver melhor em sociedade, trazendo subsídios necessários para isto, pois “a 

escola é o lugar social no qual a expectativa de mudança é o traço mais marcante” 

(SILVA, 1996, p.52). E hoje um dos maiores desafios dos gestores é a 

democratização, assim como a cidadania que tem na autonomia um dos seus 

princípios fundamentais. Consequentemente, uma educação libertadora é um 

paradigma para a gestão democrática. As escolas que não possuem autonomia 

terão dificuldades de exercerem uma gestão democrática legítima, de educar para a 

cidadania. A gestão democrática do ensino público passa pela sala de aula, pelo 

Projeto Político Pedagógico (PPP), e pela autonomia da escola em suas decisões. 

Na visão de Leite, Canete e Campos (2012) a autonomia de gestão da escola 

é um dos quatro pilares sobre os quais se assentam a eficácia escolar apresentados 

por Luck (2000). Os demais são: a existência de recursos sob controle local, a 

liderança pelo diretor e participação da comunidade.  

De acordo com essas autoras, a definição de autonomia da escola está 

relacionada com tendências mundiais de globalização e mudança de paradigma que 

têm repercussões significativas nas concepções de gestão educacional e nas ações 

dela decorrentes. Descentralização do poder, democratização do ensino, instituição 

de parcerias, flexibilização de experiências, mobilização social pela educação, 

sistema de cooperativas, interdisciplinaridade na solução de problemas são estes 

alguns dos conceitos relacionados com essa mudança. Entende-se, nesse conjunto 

de concepções, como fundamental, a mobilização de massa crítica para se 

promover a transformação e sedimentação de novos referenciais de gestão 

educacional para que a escola e os sistemas educacionais atendam às novas 
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necessidades de formação social a que a escola deve responder, conforme 

anteriormente apontado (LEITE, CANETE, CAMPOS, 2012). 

A efetivação da autonomia escolar está associada a uma série de 

características, umas ocorrendo como desdobramento de outras, formando, todas, 

um único conjunto. Assim, a autonomia e a descentralização constituem-se um 

binômio construído reciprocamente, mediante processos de democratização, isto é, 

tendo a prática democrática como centro. 

 

A democratização da gestão da escola constitui-se numa das tendências 
atuais mais fortes do sistema educacional, apesar da resistência oferecida 
pelo corporativismo das organizações de educadores e pela burocracia 
instalada nos aparelhos de estado, muitas vezes associados na luta contra 
a inovação educacional (GADOTTI,1994, p.6). 
 
 

Podemos então dizer que é de fundamental importância o envolvimento de 

todos nas decisões que sejam relativas ao planejamento educacional, apesar das 

dificuldades burocráticas, as decisões não devem se resumir apenas a uma questão 

de ordem técnica e operacional, mas deve constituir-se também na ação de 

atribuição de sentido ao trabalho pedagógico, produzindo de certa forma um 

compromisso com as opções feitas anteriormente, sendo a oportunidade e a 

possibilidade do exercício da autonomia escolar, no seu sentido pleno. Dessa forma 

a promoção da gestão compartilhada com todos os segmentos que compõe a escola 

é algo que dá sustentação e acaba conferindo uma identidade própria à escola, isso 

está estritamente direcionado de acordo com o fortalecimento do processo 

democrático de um modo mais amplo. 

 

A participação é o principal meio de assegurar gestão democrática na 
escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuário no processo 
de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. Além 
disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, da 
estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da escola com a 
comunidade, e favorece uma aproximação maior entre professores, alunos 
e pais (LIBÂNEO 2004 p. 102). 
 
 

Vendo pelo ponto de vista democrático, o planejamento participativo permite a 

reflexão e ação concreta das estruturas da escola tendo em vista à transformação 

social. Nesse contexto se reforça a necessidade da criação de uma cultura da 

participação, de modo que todos os segmentos envolvidos direta ou indiretamente 

com a escola possam ser membros da construção de uma gestão participativa, pois 
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o planejamento de ações de forma coletiva acaba se tornando uma abrangência 

entre o encontro da unidade na diversidade, ou seja, todos se unem a fim da 

realização de propósitos em comum, favorece uma aproximação entre todos os 

envolvidos no âmbito escolar.  

O discurso da “eficiência” influencia diretamente as práticas de gestão na 

escola, pois ela está ligada diretamente ao preparo adequado e excelência na 

prestação de serviços que deve pautar a ação do novo gestor educacional.  O 

discurso também se aplica à formação ideal para o exercício da sua função, muito 

embora isto não chega a ser suficiente, mas se faz necessário que o gestor assuma 

suas características de um bom líder. Numa perspectiva democrática, o 

planejamento participativo permite a reflexão conjunta que se transforma em uma 

ação concreta das estruturas da escola que visa à transformação de fatores que 

possam influenciar positivamente no desempenho das atividades escolares. 

Porém as políticas neoliberais afetam a eficiência, pois não há como pensar a 

educação isolada do próprio contexto sócio-político e econômico, então a educação 

se transforma em uma mercadoria que se assemelha a qualquer outra, que precisa 

ser adequada às exigências do neoliberalismo, como afirmam LIBÂNEO e 

OLIVEIRA “A educação é, portanto, um problema econômico na visão neoliberal, já 

que é o elemento central desse novo padrão de desenvolvimento”. (1998, p. 602). 

Portanto assim se torna muito difícil tomar um modelo de eficiência ideal, pois as 

imposições do neoliberalismo impedem muitas vezes de se fazer o ideal para 

considerar modelos pré-definidos para administrar e tomar as decisões de forma 

condizente com o que é pensado. 

De acordo com Simon (1972, p.13) “administrar é sinônimo de tomar 

decisões”, sendo assim um dos grandes desafios da gestão é a tomada de decisão 

na qual, constantemente, os gestores se deparam com um determinado número de 

opções de decisão e, entre essas, devem ser escolhidas aquelas que levem a 

organização escolar a atingir seus resultados de maneira mais rápida e eficaz, esse 

processo da tomada de decisão pode ser simples ou complexo, isso dependerá 

muito também do grau de sua importância, do objetivo que se pretende alcançar e 

dos reflexos que essa decisão trará no desenvolvimento da organização escolar.  

Podemos perceber que os modelos de gestão desenvolvidos nas escolas 

passam por momentos de transformações. Os gestores e toda sua equipe 

pedagógica necessitam acompanhar essas mudanças, pois o ambiente escolar 
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precisa se adaptar com formas mais eficientes de gestão, como afirma Lück (2006, 

p.47) assinalando que “uma mudança de denominação só é significativa quando 

representa uma mudança de concepção da realidade e de significados de ações 

mediante uma postura e atuações diferentes”. O papel do gestor atualmente na 

escola deve ser de proporcionar aos seus companheiros um ambiente de trabalho 

harmonioso, sabendo fazer a articulação entre suas diversas funções para enfrentar 

os desafios intrínsecos nessa execução. Um dos principais desafios que um gestor 

enfrenta é conseguir envolver toda a equipe da escola em uma única finalidade, 

visando a maior eficiência das atividades escolares.  

 

O gestor escolar deve ser um líder pedagógico que apoia o estabelecimento 
das prioridades, avaliando, participando na elaboração de programas de 
ensino e de programas de desenvolvimento e capacitação de funcionários, 
incentivando a sua equipe a descobrir o que é necessário para dar um 
passo à frente, auxiliando os profissionais a melhor compreender a 
realidade educacional em que atuam (PARO 2008, p 130). 
 
 

Verificamos então que o gestor como líder deve saber articular bem as suas 

ações, buscando o trabalho em equipe e visando o bom desempenho de suas 

atividades, sendo responsável para que todos fiquem cientes da realidade e possam 

contribuir de forma mais significativa nas decisões. 

A liderança é algo que um bom gestor deve ter consigo sempre, pois é 

através dela que será possível obter uma gestão participativa, tal como propõe Lück 

(2010 p.97) ao afirmar que “o exercício da gestão pressupõe liderança, pois não se 

pode fazer gestão sem exercer liderança”. A liderança é algo indispensável no 

trabalho de um gestor escolar, porém o trabalho do gestor ainda é muito mais 

abrangente. 

Há muita diversidade dentro do ambiente escolar, portanto é necessário estar 

atento sobre isso. Deve-se adotar uma maneira de se relacionar com as pessoas; é 

necessário exercitar o diálogo e a escuta, promover aos professores, alunos e 

comunidade oportunidades de discussão, deixá-los expor as suas ideias e acolhê-

las, buscando-se chegar a um objetivo comum, sendo muito importante a 

transmissão de confiança aos demais. 

Nesse sentido, o gestor tem que ser o grande articulador das suas decisões, 

uma vez que, segundo Lück (2013 p.17), “a gestão escolar, referente à escola, 

constituem-se em área estrutural de ação na determinação da dinâmica e da 
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qualidade de ensino”. Robbins (1981, p26), por sua vez, complementa que “todos os 

administradores possuem uma filosofia, que compreende um sistema de atitudes, 

abordagens, preceitos e valores, e que guia a maneira pela qual eles lidam com os 

problemas organizacionais”.  Portanto, essas posturas têm impacto decisivo no 

desempenho da instituição escolar, devendo se priorizar o que possa trazer efeitos 

positivos ao desenvolvimento das atividades e da instituição, sendo necessária para 

isso uma reflexão profunda, sistemática e contextual dos problemas enfrentados, 

para assim poder trazer resultados mais positivos em suas escolhas, 

proporcionando um compartilhamento de saberes tornando as decisões mais 

democráticas, e condizentes com os resultados esperados. 

 

2.2- Modelos de Tomada de Decisão 

 

A tomada de decisão é uma atividade indispensável sempre presente em 

todas as organizações. Segundo Chiavenato (1997 p.14), decisão é o “processo de 

análise e escolha entre várias alternativas disponíveis durante a ação que a pessoa 

deverá seguir”. Sendo assim, podemos dizer que a função do gestor em uma 

instituição seja ela qual for, consiste basicamente em planificar, organizar, dirigir e 

regular, estando ciente que a execução dessas tarefas obriga a um processo 

contínuo de tomadas de decisão. 

A tomada de decisão é uma das atividades essenciais no contexto da gestão, 

pois tudo o que o gestor vier a realizar recairá sobre qual o melhor caminho a seguir. 

Logo, ele necessita de determinadas aptidões para obter êxito na função de gestor 

escolar. De modo geral, “a tomada de decisão é o processo de identificar os 

problemas e as oportunidades e em seguida solucioná-los. A tomada de decisão 

envolve esforços antes e depois da escolha real” (DAFT, 2005, p.196). 

Podemos dizer então que o ato de tomar decisões está incorporado na 

natureza humana sendo algo indispensável à vida cotidiana, sendo assim não é 

diferente no ambiente escolar, onde as decisões são importantes sempre que 

envolve uma escolha na busca da resolução de um problema, que em muitas vezes 

podem ter alternativas para sua solução e também por vezes pode ser necessárias 

as buscas de alternativas que possam solucionar os problemas em evidência.  As 

decisões são escolhas tomadas com base em propósitos, são ações orientadas para 

alcançar determinado objetivo e o alcance deste objetivo pode ser determinante para 
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se fazer uma avaliação da eficiência do processo de tomada de decisão, como 

afirma Libâneo (2005, p.301) “a organização e a gestão são meios para se atingir as 

finalidades do ensino”. 

  Nas instituições escolares, aparecem frequentemente problemas que 

requerem medidas com diferentes graus de importância e complexidade para a sua 

resolução, cabendo ao gestor encontrar as estratégias que levem à solução dos 

problemas organizacionais, sendo necessário para a resolução destes um ponto de 

partida que leve a tomada de decisão. 

 

A vida de qualquer administrador é uma sucessão de incontáveis decisões. 
Algumas, talvez a maioria, são tão rotineiras que exigem pouco esforço do 
pensamento. São decorrentes de respostas a problemas lógicos. Outras, 
entretanto, exige um certo tipo de sensibilidade especial, uma forma 
diferente de desenvolver o pensamento. Estas são as decisões estratégicas 
são as que lidam com novas direções, mudança, visão de mundo (COSTA 
NETO 2007, p. 40). 
 
 

            Como defendem Bueno (1983), Kazmier (1985) e Lück (2003) o modelo de 

tomada de decisão depende de muitos fatores, humanos e de contexto. O estilo 

predominante só pode ser percebido se as interações do líder com os seus 

colaboradores forem analisadas envolvendo o tipo de comunicação, o processo de 

decisão e o processo de liderança. Segundo Herbert Simon (1963 p.7), no seu 

trabalho sobre a decisão em gestão, a tomada de decisão é um processo de gestão 

em si mesmo, compreendendo três fases: identificação de situações que exigem a 

tomada de decisão; Descoberta dos diversos cursos de ação disponíveis; Escolha 

do curso de ação que se afigura mais adequado. 

 

O uso de modelos de tomada de decisão permite aos gestores 
compreender a estrutura organizacional e as relações complexas inerentes 
aos processos desenvolvidos nesse âmbito. Portanto, há a crescente 
relevância no que tange à investigar e construir modelos, que proporcionem 
uma melhor aplicabilidade de métodos e técnicas no processo de tomada 
de decisão organizacional, cuja base é a informação, visto que se constitui 
em recurso fundamental para o referido processo (LOUSADA; VALENTIM 
2011 p.148). 
 
 

É importante que o gestor tenha consciência dos modelos de decisão para 

que possa de fato fazer uma análise reflexiva de acordo com o modelo mais 

adequado ao tipo de decisão que pretende tomar, sendo assim ele pode 

desenvolver sua própria técnica de tomada de decisão. Dessa forma, a decisão se 
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confirma de uma forma mais consciente e eficaz. Nessa direção, pode-se afirmar 

que, na verdade, o modelo ideal é o modelo participativo e o modelo democrático, 

onde um acaba complementando o outro. 

           Stoner e Freeman (1992, p.187-188) explicam que o processo decisório não 

se finaliza com a escolha da decisão, isto é, após a escolha da melhor alternativa há 

o monitoramento da decisão, que se refere à análise e acompanhamento dos 

resultados obtidos, tanto os positivos quanto os negativos, da escolha implantada. 

Para Choo (2003, p. 265) “no processo decisório, para se fazer uma escolha 

totalmente racional, o indivíduo teria que identificar todas as alternativas existentes, 

prever as consequências de cada alternativa e avaliá-las de acordo com os objetivos 

e preferências”. 

 

Os dirigentes tomam decisões num processo organizacional limitado e 
fragmentado, o que torna impossível a racionalidade total. As informações 
aparecem parceladas no meio de uma série de tarefas gerenciais, os 
problemas surgem desestruturados e os sistemas de informação muitas 
vezes limitam-se a dados passados, embora modernamente se tenham 
desenvolvido sistemas de simulação, na tentativa de antecipar as 
consequências de uma ou de um conjunto de decisões (MAIA, 2004, p.17). 
 
 

Com base no pensamento acima, a maneira como se tem conduzido a 

tomada de decisão nas escolas, tem fugido da ideia de gestão democrática e 

participativa, tendo em vista que, em geral, estas decisões são tomadas de forma 

limitada a um determinado grupo e com isso, revelado que a escola está 

fragmentada. 

Observamos que o processo de decisão é ainda mais abrangente, tendo em 

vista que a escolha ainda irá repercutir por algum tempo trazendo os resultados 

obtidos pela escolha no momento da tomada de decisão. Identificamos também que 

tomar uma decisão totalmente racional é uma tarefa praticamente impossível, pois o 

responsável por essa decisão provavelmente não tem condições de possuir 

conhecimento sobre todas as variáveis influenciadoras do processo; isso porque, no 

momento em que se toma a decisão, é muito difícil identificar todas as alternativas 

possíveis, e ainda é mais complicado prever todas as possíveis consequências de 

determinada decisão. Pode-se conseguir uma decisão com resultados bem próximos 

dos esperados, mas não exatamente da mesma forma que foi pensada, ou seja, a 

racionalidade nas decisões tem suas limitações. 
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O processo de tomada de decisões racionais pressupõe que levantemos 
informações objetivamente. Mas isso não acontece. Nós levantamos as 
informações seletivamente. O viés de confirmação representa um tipo 
específico de percepção seletiva. Buscamos informações que corroborem 
nossas escolhas anteriores e desprezamos aquelas que as contestam 
(ROBBINS, 2005, p. 116). 
 
 

 O processo de tomada de decisão racional passa portanto pelo levantamento 

de informações que visam o objetivo, porém muitas vezes isso não ocorre pois o 

momento, o ambiente, as situações já vivenciadas anteriormente muitas vezes 

atrapalham essas decisões, inibindo a reflexão de forma correta, portanto isso é um 

dos desafios a serem vencidos, pois nenhuma decisão é igual a outra existem 

fatores que precisam ser analisados especificamente no momento de cada decisão, 

portanto seria um erro se basear por decisões anteriores, pois isso poderia acarretar 

em um comodismo e acabar resultando em decisões inconvenientes aquele 

momento. De acordo com Bazerman (2004) 

 

Um processo racional de decisão subentende que o decisor seguiu seis 
fases de um modo totalmente racional, isto é, os tomadores de decisão (1) 
definem o problema perfeitamente, (2) identificam todos os critérios, (3) 
ponderam acuradamente todos os critérios segundo suas preferências, (4) 
conhecem todas as alternativas relevantes, (5) avaliam acuradamente cada 
alternativa com base em cada critério e (6) calculam as alternativas com 
precisão e escolhem a de maior valor percebido (BAZERMAN 2004, p. 5); 

 
 

            Portanto como podemos ver no processo racional, são necessárias diversas 

fases para que se chegue ao resultado final, algumas dessas fases são 

indispensáveis em um processo de tomada de decisão, porém pode-se perceber 

que o processo racional pode não ser sempre a melhor opção, pois é um processo 

que exige grande reflexão, e pode ser prejudicado por reflexões que não sejam 

tomadas em sua totalidade pela racionalidade, podendo assim confundir o decisor 

durante esse processo. 

O modelo processual busca por etapas fazer uma análise elucidativa 

buscando verificar os possíveis resultados de forma antecipada, porém dessa forma 

muitas vezes os resultados obtidos podem ser bem diferentes dos esperados, sendo 

as decisões baseadas em suposições sem nenhuma fundamentação de fato. Como 

afirma Lousada e Valentim (2011 p.152) “no modo processual, quando os objetivos 

são claros, mas os métodos e as técnicas para atingi-los são incertos, a 
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necessidade de tomar uma decisão dá início a um processo marcado por muitas 

interrupções e repetições”. 

O modelo anárquico é um modelo em que não há clareza nas decisões tanto 

os procedimentos que são utilizados quanto os objetivos da decisão são meio 

difusos e podem ter vários sentidos sendo um modelo de tomada de decisão não 

muito adequado. Sobre esse modelo de tomada de decisão Lousada e Valentim 

(2011 p, 153) descrevem que: 

 

As preferências usadas na tomada de decisão são mal definidas e 
incoerentes, não são sistematizadas como no modelo racional e processual. 
A organização trata as situações de forma obscura, assim como os 
processos e procedimentos não são muito bem definidos, o que gera falta 
de entendimento e insegurança em seus colaboradores. 
 
 

No modelo político, as informações são fortemente controladas, pois são 

estratégias para definir metas de médio e longo prazo e, portanto, apresentam 

elevada utilização no processo decisório, porque os gestores têm a tendência de 

buscar informações que acabem por confirmar as suas decisões e que não as 

contrariem. Além do mais, nesse modelo político existe uma preocupação em que a 

decisão seja satisfatória a todos ou a maioria que estejam envolvidos de alguma 

forma com os resultados da decisão. Como afirmam Lousada e Valentim (2011 

p.157) 

No modelo político, embora a busca de informação possa ser seletiva e 
orientada para informações que confirmem as opções preferidas, a coleta 
de informação intensifica-se por duas possíveis razões: as informações que 
confirmam uma alternativa preferida acumulam-se devido a uma ampla 
sondagem de várias fontes, inclusive as especializadas e as relevantes; e 
as informações são checadas e verificadas em detalhes, para que sua 
confiabilidade aumente e elas possam resistir aos argumentos 
contraditórios. 
 
 

Podemos verificar que existem diversos modelos de tomada de decisão, e 

seja qual for o modelo de tomada de decisão adotado pelos gestores, o princípio da 

decisão permanece, pois todos esses modelos dependem de informações e de 

alguma forma de reflexão disposta à ação. Porém, a busca e o uso da informação 

variam de acordo com o modelo específico.  Portanto o bom gestor tem que ter a 

capacidade de escolher o melhor modelo para que as suas decisões tenham 

melhores resultados, tendo assim a predominância de resultados mais satisfatórios. 
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Na sequência iremos discutir de uma forma mais aprofundada sobre os 

processo decisórios participativos, como a participação nas decisões podem ser 

fundamentais, e assim tornar as decisões muito mais democráticas e eficazes.  

 

2.3 Gestão Escolar e Processos Decisórios Participativos 

 

Na visão de Dirceu Vivan (2008) em uma escola que se concebe sendo 

assegurada pelo modelo humanitário igualitário, desenhado na Constituição Federal 

Brasileira de 1988 (Art. 205), a Educação assim se apresenta como “direito de 

todos”. Um direito que deve ser promovido e incentivado para o desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, 

pautada nos princípios de “igualdade de condições”, liberdade de aprendizagem e 

ensino, “pluralismo de ideias e concepções” para o exercício pedagógico, 

“gratuidade do ensino público”, valorização dos profissionais da Educação, gestão 

de ensino democrática, e por fim, de igual importância, a “garantia do padrão de 

qualidade” (art. 205, incisos I a VII) (BRASIL, 2005, p. 126). Dessa forma podemos 

identificar que a tendência da democratização da escola vem se evidenciando cada 

vez mais, visando a melhoria da qualidade de todas atividades desempenhadas pela 

escola. 

Para Beraldo e Pelozo (2007) admitir que a comunidade escolar exerça seu 

direito à informação e à participação deve, portanto fazer parte dos objetivos de um 

bom gestor que se comprometa com a consolidação da democracia na escola. 

Democratizar a gestão da educação requer, fundamentalmente, que a sociedade 

possa participar no processo de formulação e avaliação da política de educação 

utilizada e na fiscalização de sua execução. Esta presença da sociedade 

materializa-se através da incorporação de categorias e grupos sociais envolvidos 

direta ou indiretamente no processo educativo, e que na prática nos dias atuais 

normalmente, estão excluídos das decisões como: (pais, alunos, funcionários, 

professores). 

 

 A escola, assim, só será uma organização humana e democrática na 
medida em que a fonte desse autoritarismo, que ela identifica como sendo a 
administração (ou a burocracia, que é o termo que os adeptos dessa visão 
preferem utilizar), for substituída pelo espontaneísmo e pela ausência de 
todo tipo de autoridade ou hierarquia nas relações vigentes na escola 
(PARO 2002 p.12). 
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                Portanto a escola deve ser livre de qualquer forma de autoritarismo, para 

que assim possa garantir a sua autonomia, e deve ter a sua democratização 

assegurada, para que dessa forma as decisões que sejam tomadas de forma 

acertada, podendo ser amplamente discutidas por todos os participantes da 

comunidade escolar 

O processo de construção de uma gestão escolar democrática e participativa 

está cada vez mais presente nos dias atuais, isso implica em se repensar as lógicas 

de organização e participação nas relações e decisões escolares, tendo como 

fundamentação a discussão sobre os mecanismos de participação, as finalidades da 

escola, bem como a definição de metas e a tomada de decisão consciente e 

coletiva. Pensar a gestão escolar democrática participativa engloba também, 

“ampliar os horizontes históricos, políticos e culturais das instituições educativas, 

objetivando-se alcançar mais autonomia” (MODOLO, 2007). 

 

 [...] descentralização e autonomia caminham juntos. A luta pela autonomia 
da escola insere-se numa luta maior pela autonomia no seio da própria 
sociedade. Portanto, é uma luta dentro do instituído, contra o instituído, para 
instituir outra coisa. A eficácia dessa luta depende muito da ousadia de cada 
escola em experimentar o novo caminho de construção da confiança na 
escola e na capacidade dela resolver seus problemas por ela mesma, 
confiança na capacidade de autogovernar-se (GADOTTI 1995 p. 202) 
 
 

Essa descentralização e autonomia das instituições escolares abrem espaço 

para a democratização do sistema público de ensino, que é de forma prática um 

ambiente de formação para a cidadania, que se dá de modo privilegiado na forma da 

participação, no processo de tomada de decisão dentro da escola, nessa inovação 

de buscar novos meios de decidir.  

A gestão democrática pressupõe que o poder não esteja concentrado apenas 

na figura do gestor, mas esse paradigma da gestão democrática determina que a 

descentralização do poder para a gestão da unidade escolar, uma comunicação 

direta da comunidade com a escola a partir do pressuposto de que a escola é a 

principal responsável pela educação formal das crianças, pois esta ocorre tanto 

dentro como fora da escola, por isso é importante o trabalho em conjunto. A 

autonomia implica que cada escola tenha poder para escolher e elaborar seu próprio 

projeto educativo, devendo haver uma avaliação permanente do desempenho 
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escolar, pois é a partir daí que o projeto educativo pode adquirir um sentido mais 

emancipatório.  

 

O conceito de participação se fundamenta no de autonomia, que significa a 
capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios, 
isto é, de conduzirem sua própria vida. Como a autonomia opõe-se às 
formas autoritárias de tomada de decisão, sua realização concreta nas 
instituições é a participação. (LIBANEO, 2004, p.102). 
 
 

      Portanto a descentralização da gestão é algo que é muito importante nas 

decisões, para que se obtenham melhores resultados e cabe ao gestor articular de 

acordo com as necessidades, sabendo os momentos em que se devem buscar essa 

descentralização mais acentuada e os momentos em que deve tomar decisões mais 

centralizadas. 

 

Por certo, adotar medidas de descentralização pode representar uma 
estratégia capaz de resolver problemas na gestão; no entanto, não se pode 
generalizar. Em alguns casos, a centralização pode responder melhor. Sem 
sombra de dúvidas, a descentralização como processo, ou como meio, 
pode proporcionar condições favoráveis ao êxito da gestão educacional; 
todavia, é importante considerar os fatores ali implicados. (FIALHO; 
NOVAES 2010 p.587) 
 
 

Nessa perspectiva podemos dizer que a autonomia na escola ocorre na 

medida em que existe também a capacidade da instituição assumir 

responsabilidades, tornando-se mais competente no seu fazer pedagógico, ou seja, 

a escola é mais autônoma quando se mostra capaz. Também é indispensável que 

haja na escola o respeito às diferenças de pensar fazendo disso um instrumento de 

conciliação dos interesses de forma colaborativa entre os sujeitos membros ou não 

da instituição, é imprescindível também o trabalho coletivo e solidário para alcançar 

os objetivos da escola quanto à formação e a aprendizagem dos alunos, isso 

significa dizer que esse trabalho coletivo é um principio que possibilita a efetivação 

de uma gestão democrática. 

A instituição escolar, portanto vem ganhando esse contexto mais democrático 

com o passar dos anos como já era defendido na Constituição e na LDB, hoje a 

gestão escolar deve buscar uma relação ampliada com todos os membros da 

comunidade escolar, seja através de grêmio estudantil, colegiado, conselho escolar, 

alunos no geral, pais de alunos, enfim praticar uma gestão participativa com todas 

as esferas que tenham interesse no progresso da educação naquela instituição, e 
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assim poderá ter uma ampliação das visões e democraticamente tomar as decisões 

mais acertadas conforme as necessidades e anseios da comunidade escolar como 

um todo. 

Porém para que as decisões sejam tomadas são necessárias pessoas com 

potencial de liderança no grupo que irão fazer a mediação entre essas decisões 

usando a sua força como líder para de certa forma atingir os seus objetivos, como 

afirma Lück (2010, p.55) “liderança implica uma relação de influência sobre pessoas, 

organizações, seus processos sociais e os resultados de sua atuação”. Portanto, 

essa liderança é muito importante na gestão escolar, pois um bom gestor tem que 

ser um bom articulador e ter domínio de sua liderança, tem que trazer a empatia de 

um líder e saber conduzir situações problema com a eficiência necessária. A autora 

supracitada ainda nos diz que “não exercer essa liderança representa por certo o 

não cumprimento de suas responsabilidades” (p.56). 

A tomada de decisão é uma das atividades fundamentais no contexto 

organizacional, pois tudo o que o líder vier a realizar, recairá sobre qual o melhor 

caminho a seguir, portanto eles necessitam de aptidões específicas que contribuam 

nesse processo para obter êxito na função de liderar. 

O líder é aquele que deve propor a princípio as situações de resolução de 

problemas, e a sua contribuição é fundamental nas decisões. Como afirma Lück 

(2013 p.100) “todo comportamento social é um reflexo direto ou indireto da 

orientação e expressão de alguma forma de poder”, assim o gestor é quem deve 

esclarecer a todos, levando a motivação para que os envolvidos se sintam de 

alguma forma úteis nas decisões. Sobre pessoas que exercem liderança afirma 

Luck (2010 p.70) “estão sempre desejando fazer mais e melhor e a cada etapa 

vencida vislumbram uma outra, com novos desafios e novos resultados a serem 

superados”. Desse modo, gestor como um bom líder deve ser um perseguidor da 

excelência, nesse caso, todo resultado para o líder acaba sendo provisório, pois 

sempre pode melhorar, essa condição exige que o líder tenha um constante olhar 

de aperfeiçoamento. 

O gestor precisa ser um líder flexível para reconhecer que a ação coletiva é o 

caminho para o comprometimento da equipe e, para isso, precisa assumir postura 

flexível com relação a alguns posicionamentos. É necessário projetar-se para o 

futuro dentro de um período, levando toda a equipe a imaginar da maneira mais 
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concreta possível as conquistas dos objetivos, permitindo assim uma reflexão sobre 

o passado, presente e futuro, provocando, portanto decisões mais sensatas. De 

acordo com o Paro (2001)  

 

A escola precisa ter liderança de um gestor comprometido com a qualidade 
da educação e com as transformações sociais que possibilite avançar o 
aluno nos mais variados aspectos: social, político, intelectual e humano. 
Organizar o trabalho pedagógico requer enfrentar contradições oriundas das 
diversas realidades que se encontram numa escola pública, daí a 
necessidade da escola educar para a democracia, e essa tendência 
pedagógica deverá ser observada ao longo dessa labuta. (PARO, 2001, 
p.45) 
 
 

Um bom gestor escolar precisa além da liderança assumir, antes de 

qualquer coisa, o vínculo com o principal propósito da escola, que é a promoção 

da aprendizagem, esse vínculo dá ao gestor a neutralidade necessária para que 

ele possa estar constantemente convidando todos de forma igualitária a assumir 

tal compromisso e a agir de forma fiel a esse princípio, tendo assim ambos a 

mesma finalidade nas suas decisões, se tornando membros unidos para 

construção de ideais comuns que possibilitem um desempenho muito mais 

satisfatório da instituição escolar, visando sempre a sua melhoria no âmbito 

geral, para que assim possa proporcionar a concretização de seus propósitos.  

Sendo a escola uma instituição social, cultural e humana, ela demanda que 

cada pessoa envolvida tenha os seus objetivos definidos num processo de 

participação ativa para o desenvolvimento das propostas a serem realizadas. 

Partindo desse princípio, a escola necessita rever a ação do gestor escolar com o 

intuito de promover a gestão democrática, praticando a sua liderança como prática 

mediadora do trabalho pedagógico. 

 

Descentralização, tomada de decisão compartilhada construção da 
autonomia e participação são facetas múltiplas da gestão democrática, 
diretamente associadas entre si e que têm a ver com as estruturas e 
expressões de poder na escola (LUCK 2013, p. 99). 
 

 
 Portanto para que de fato possa acontecer a gestão democrática, é 

indispensável que a escola possua autonomia própria em suas decisões e favoreça 

a participação de todos os envolvidos que serão afetados de certa forma por essas 

decisões, ampliando assim a participação e tornando as decisões muito mais 
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democráticas, sendo discutidas e evidenciadas em suas múltiplas facetas, para que 

os resultados possam ser muito mais satisfatórios, atendendo os principais anseios 

de toda comunidade escolar. Com isso, pode-se visar melhoria da qualidade da 

educação e a uma tomada de decisão mais favorável, objetivando resultados 

positivos que possam trazer benefícios e não um acúmulo de problemas. Isso é uma 

exigência da escola pública atual, pois somente através de uma gestão mais 

democrática pode se desenvolver um diálogo sobre o que é prioridade ou não, como 

seria correto agir em determinadas situações, e assim tomar decisões mais 

condizentes com a realidade. 

 

A gestão participativa se assenta, portanto, no entendimento de que o 
alcance dos objetivos educacionais, em seu sentido amplo, depende da 
canalização e do emprego adequado da energia dinâmica das relações 
interpessoais ocorrentes no contexto de sistemas de ensino e escolas, em 
torno de objetivos educacionais, concebidos e assumidos por seus 
membros, de modo a constituir um empenho coletivo em torno de sua 
realização (LÜCK 2013, p 22). 
 
 

Esse esforço coletivo na busca de atingir os objetivos a serem alcançados 

pela escola é fundamental, pois proporciona uma interação entre ideias diversas 

onde as melhores devem prevalecer, com o empenho coletivo, a efetivação dos 

ideais propostos se torna muito mais possível, provocando uma construção de 

alternativas mais significativas que, de fato, se efetivem de forma eficaz e traga 

resultados positivos e relevantes para a instituição escolar. 
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3  ESTUDO DE CAMPO E ANÁLISE EMPÍRICA 

3.1 Caracterização metodológica do estudo  

Trata-se de uma pesquisa de campo, sendo esta fundamentada num estudo 

bibliográfico desenvolvido a partir de material já elaborado relacionado ao tema em 

estudo que teve como base fundamental reunir informações conceituais e 

fundamentos teóricos que subsidiassem a problematização do tema abordado, 

sendo assim uma pesquisa de cunho qualitativo. 

Conforme afirma Viana (2006) a pesquisa qualitativa, pelo tipo de técnicas 

que emprega não estabelece separações estanques entre a coleta e a interpretação 

das informações. Existe um fluxo constante de informações que são levantadas, 

logo após são interpretadas, podendo surgir novas questões, o que requer uma 

outra busca de dados. Triviños (1992) ressalta que, independente da técnica de 

coleta de dados utilizada, para que os resultados tenham validade científica eles 

devem atender às seguintes condições: coerência, consistência, originalidade e 

objetivação.  

A partir dos artigos encontrados foi realizada uma análise e interpretação do 

material bibliográfico permitindo a seleção daqueles pertinentes ao objetivo do 

trabalho. Desenvolvido a partir de material já elaborado relacionado ao tema em 

estudo que teve como base fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e 

utilização das informações coletadas para o desempenho da pesquisa. 

Para a execução deste estudo foi realizada uma pesquisa exploratória e 

explicativa (GIL, 2002) para entendermos os processos decisórios na gestão 

escolar.  

Conforme Selltiz et al., (apud GIL, 2002, p. 41):  

Pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vista a torná-los mais explícito ou a constituir 
hipótese. Pode se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 
pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e 
(c) análise de exemplo que “estimulem a compreensão”.  
 
 

 Segundo Gil (2002, p. 42), as pesquisas explicativas:  
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[...] têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 
que contribui para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa 
que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 
porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já 
que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente.  
 
  

Portanto, o conhecimento científico está aplicado nos resultados fornecidos 

pelos estudos explicativos. Porém, isso não significa que a pesquisa exploratória 

tenha um valor menor, pois quase sempre implica uma etapa prévia indispensável 

para que se possam obter explicações científicas.  

3.2 Contexto e sujeitos da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na cidade de Picos-PI e região, tendo como sujeitos 

da pesquisa gestores de diversas escolas da rede pública municipal sendo elas a 

U.E Maria Gil de Medeiros (creche, infantil e ensino fundamental I), U.E. Urbano 

Maria Eulálio (creche, infantil e ensino fundamental I), U.E. Borges de Sousa 

(creche, infantil e fundamental I e II), U.E. Teresinha Nunes (fundamental I e II) 

Ginásio Municipal de Sussuapara (fundamental II, EJA) U.E. São Sebastião (creche, 

infantil e fundamental I) U. E. Vila Nova (creche, infantil e fundamental I), U.E. Matias 

Fco. de Brito (creche, infantil e fundamental I), U.E. Elpídio Borges dos Santos( 

creche infantil e fundamental I), da rede pública estadual, U.E Desembargador Vidal 

de Freitas (Ensino Médio), U.E. Marcos Parente (Fundamental II), U.E Miguel 

Lidiano (Fundamental II), U.E. Mário Martins (Fundamental II e Ensino Médio), U.E. 

Landri Sales (Fundamental II e Ensino Médio), U.E. Petrônio Portela (Ensino Médio 

e Técnico), e privada que recebem todas as modalidades de ensino do infantil ao 

médio são eles: Colégio São Lucas, Instituto Monsenhor Hipólito, Colégio Frei 

Galvão, Colégio Antares, Colégio Santa Rita, esses foram os que aceitaram 

contribuir com a fundamentação da pesquisa.  

Nesse sentido, configuram-se como sujeitos da pesquisa 20 gestores de 20 

diferentes escolas, públicas estaduais e municipais, e privadas situadas nas diversas 

partes da cidade de Picos-PI e da região, envolvendo assim instituições de todas as 

modalidades de ensino que vão desde o ensino infantil ao médio, essas escolas 

atendem em média diariamente cerca de 350 alunos, de um contexto familiar de 

baixa renda nas escolas da rede pública e de classe média alta na rede privada, 

configurando-se uma grande diversidade econômica e cultural no campo de atuação 

dos sujeitos da pesquisa. 
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3.3 Estratégia e instrumento de coleta de dados 

De acordo com Andrade (2001, p. 128) o planejamento de uma pesquisa 

inclui um plano de execução e a elaboração dos instrumentos que serão utilizados 

na coleta de dados: questionários, formulários, roteiros de entrevistas, etc. Nesta 

pesquisa, utilizou-se um questionário estruturado por questões objetivas e 

discursivas que atendiam aos nossos objetivos investigativos. Segundo Gil (2002, p. 

90)  

 

[...] Por questionário entende-se um conjunto de questões que são 
respondidas por escrito pelo pesquisado. Entrevista por sua vez, pode ser 
entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação “Face a 
face” e em que uma delas formula questões e a outra responde.  
Formulário, por fim, pode ser definido como a técnica de coleta de dados 
em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as 
respostas. 
 
 

O questionário que foi o instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de 

dados foi composto de perguntas que representavam questões de identificação e 

outras que se referiam diretamente a esta pesquisa contendo 12 questionamentos 

voltados para a tomada de decisão na gestão escolar. Os questionários foram 

aplicados através de visita as Unidades Escolares, apresentando-os aos gestores 

que se dispuseram a responder, deixando que respondessem os questionamentos a 

seu critério, sem nenhuma intervenção em suas respostas. 

 

3.4 Método de análise dos dados 

 

Realizada a coleta dos dados com todos os critérios, os mesmos devem ser 

preparados para digitação e para posterior análise. Antes da análise e da 

interpretação, os dados foram submetidos aos seguintes trabalhos: seleção, 

codificação e tabulação. 

Para a análise dos dados foram feitas diversas análises e comparações 

entre as respostas dos dados obtidos pelas respostas dos questionários, e dessas 

comparações foram retirados os pontos em comum das respostas e feito a devida 

análise, se elaborando gráficos quando pertinente, para demonstrar com clareza os 

dados obtidos nas respostas mais teóricas após as comparações se juntou os 

pontos em comum respondidos pelos sujeitos da pesquisa, obtendo assim uma 
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resposta da forma mais consistente possível na junção das respostas individuais, 

obtendo assim os resultados finais. 

 

3.5 apresentação e discussão dos dados 

 

Com a aplicação do questionário foi possível coletar materiais para discutir 

acerca da tomada de decisão na gestão democrática a partir de algumas escolas 

onde se realizou esta pesquisa. Entretanto, antes mesmo de aprofundar essa 

discussão, fez-se necessário apresentar o perfil dos gestores que serviram como 

informantes da pesquisa. Nessa direção, obteve-se o seguinte perfil dos sujeitos 

analisados: 

Os dados relativos a questão da gestão escolar  foram coletados tendo 

como fonte de informação o questionário que, nesse momento se apresenta os 

dados relativos ao questionário. Quanto ao sexo destes sujeitos, estes apresentaram 

a seguinte classificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no gráfico acima, observa-se que 55% dos sujeitos participantes 

dessa pesquisa pertencem ao sexo feminino e apenas 45% destes são do sexo 

masculino.  Sabe-se que a Pedagogia tem na figura feminina como referência, pois 

na maioria das escolas o pedagogo é representado por uma figura feminina, os 

professores quase sempre são do sexo feminino. No entanto, na Grécia as primeiras 

lições eram ensinadas por um pedagogo, dai a origem do nome pedagogia que 

45%
55% masculino

feminino

Fonte: Elaboração Própria (2014)  

 

Gráfico 1 Sexo  
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significa paidos (criança) e agogé (condução) cujos termos deram origem aos 

paidagogo, ou seja, pessoas incubidas de cuidar e ensinar as crianças. Na verdade, 

essas pessoas eram escravos cultos que cuidavam e conduziam as crianças. 

Historicamente, o papel de educar foi destinado a figura feminina, pois era a 

mulher que deveria ensinar e educar aos filhos, no entanto, a história da educação 

mostra que grande nomes de figuras masculinas se dedicaram a pedagogia e 

discutem ainda hoje os rumos da educação, o que ter ou não um representante 

considerando seu gênero sexual não é critério da gestão democrática escolar, pois o 

que de fato se torna relevante na gestão escolar são as habilidades e competências 

destes para estar a frente da gestão.  

Em relação a idade, estes gestores foram agrupados da seguinte maneira: 

                  Gráfico 2  idade 

 

                  Fonte: Elaboração Própria (2014) 

Como se pode observar no gráfico acima, 35% destes sujeitos estão com 

idade entre 35 e 40 anos, 30% tem idade acima de 40 anos, 20% estão com idade 

entre 30 e 35 anos, 10% apenas destes sujeitos tem idade entre 25 e 30 anos e 5% 

tem entre 20 e 25 anos. Dessa forma, pode-se perceber que a maioria destes 

sujeitos já apresenta experiência de vida, sendo assim certamente muitos deles já 

devem ter vivenciado muitas experiências na sua vida profissional e compartilhado 

de alguma forma de alguns momentos de participação efetiva nas decisões dentro 

da instituição de ensino. 

Esses profissionais devem sempre buscar um trabalho na perspectiva de 

gestão democrática que surge no século XXI a fim de trazer mudanças para o 

cenário educacional a partir da ideia de descentralização do fazer administrativo dos 

5%
10%

20%

35%

30% entre 20 e 25 anos

entre 25 e 30 anos

entre 30 e 35 anos

entre 35 e 40 anos 

acima de 40 anos
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gestores em que escola, comunidade e profissionais participam juntos da tomada de 

decisões que se fazem necessárias dentro da escola.  

Nesse sentido, ressalta-se o que afirma Fernandes e Vieira (2009) ao 

pontuar que a gestão democrática da educação é um valor já consagrado no Brasil, 

pois a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 9394/1996 em seu ti tulo 

II, artigo 3º, inciso VIII determina que: “O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: [...] VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta 

Lei e da legislação dos sistemas de ensino; [...]”. As escolas públicas têm como base 

de ensino a gestão democrática. A partir desta descentralização oportunizada pela 

Lei nº. 9.394/96, se consolidou a democratização no interior das escolas com a 

eleição direta para diretores e a criação do conselho escolar. 

É bem verdade que, apesar de não totalmente incorporado á prática 

cotidiana educacional torna-se urgente discutir de que forma a gestão escolar é 

relevante no contexto educacional, considerando que muitas escolas ainda 

sobrevivem sem aderir a essa prática. Nesse sentido, vale destacar a constatação 

de Ferreira (2001, p. 305) ao afirmar que: 

é indubitável sua importância como recursos de participação humana e de 

formação para a cidadania. É indubitável sua necessidade para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É indubitável sua 

importância como fonte de humanização. 

 

Sendo assim, a noção da gestão democrática na escola, para além de uma 

conquista do período moderno, se comparado com os períodos passados da história 

da educação, onde o poder de decisão era centrado, a gestão democrática 

representa uma necessidade e a expressão da democracia nesse âmbito. 

Em relação a esfera que atuam, os gestores informaram que estão 

distribuídos da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

50%45%

5% rede pública 
municipal

rede pública 
estadual

rede privada

                        Gráfico 3  esfera de atuação  

                  Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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Quanto ao nível ou modalidade onde atuam estes sujeitos informaram que: 

 

 

 

 

  

 

 

Diante desse panorama, pode-se fazer a seguinte análise deste perfil dos 

sujeitos informantes da pesquisa:  

No que toca a formação destes sujeitos, os sujeitos tem formação diversa 

que estão distribuídos da seguinte forma: 02 formados em História, 13 formados em 

Pedagogia e 05 formados em Letras/Português e todos possuem especialização. 

Nenhum deles possui formação de Mestrado ou Doutorado ainda. 

Em relação ao tempo de atuação na escola à frente da gestão, estes 

gestores apresentam os seguintes dados que podem ser observados no gráfico a 

seguir: 

                  Gráfico 5 tempo de atuação na gestão  

 

Fonte: Elaboração Própria (2014)  

Podemos então observar que a maioria dos gestores estão em média entre 2 

e 4 anos a frente da gestão, portanto a gestão escolar está sempre em constante 

mudança, sendo muito difícil a permanência constante de um gestor a frente de uma 

unidade escolar. 

20%
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4% 1% entre 01 e 02 anos
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entre 04 e 06 anos

entre 06 e 08 anos
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fundamental
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  Gráfico 4  nível ou modalidade de  atuação 

                                Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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Porém, considerando o tempo que atuam na escola em geral, estes gestores 

estão na escola, conforme se pode observar no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

           Percebemos, portanto que esses profissionais em sua maioria já possuem 

algum tempo de atuação na escola, daí percebe-se que estes profissionais que hoje 

atuam na gestão já tinham certo conhecimento sobre a realidade da escola, o que 

favorece uma boa gestão. 

            Do vínculo empregatício destes sujeitos, 100% deles são efetivos, dessa 

forma podemos identificar a importância de profissionais efetivos a frente da gestão 

escolar, pois esses profissionais têm um conhecimento da realidade daquela escola 

por já ser um profissional atuante nela, podendo assim se tornar um gestor bem 

mais eficaz, pois já estava inserido de alguma forma no cotidiano dessa instituição, 

portanto percebemos que esses profissionais se tornam os mais indicados para 

assumir a gestão, e acerca da maneira pela qual chegaram a gestão a escolar pode-

se observar que a grande maioria é indicado para o cargo, conforme esta descrito no 

gráfico a seguir: 

5%
10%

55%

20%

10%

entre 2 e 4 anos

entre 4 e 6 anos

entre 6 e 8 anos

entre 8 e 10 anos

acima de 10 anos

Gráfico 6 Tempo de atuação na escola  

Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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                 No caso de indicações temporárias para gestão de uma escola, pode se 

gerar um problema, pois a constante troca na gestão escolar gera uma constante 

interrupção do trabalho do gestor, que muitas vezes para ser eficaz necessita de 

longo prazo, então as trocas podem ocasionar muitas vezes um retrocesso, tendo 

em vista que o novo gestor terá que dar início a um trabalho de acordo com as suas 

especificidades, o que pode ser prejudicial para a escola, portanto o ideal seria uma 

escolha democrática do gestor, de forma que o seu trabalho pudesse ser avaliado e 

possibilitar a continuidade de um bom trabalho, porém infelizmente podemos 

perceber que na realidade isso raramente acontece de fato. 

Questionou-se a estes sujeitos se durante algum momento da sua formação 

inicial (a graduação) haviam realizados estudos sobre gestão escolar. A partir dessa 

indagação, 50% dos sujeitos relataram que sim, de modo que se pode constatar  

que nessas respostas esses estudos foram muito significativos para o processo de 

formação, citando trechos das respostas alguns relatam que estudaram em algumas 

disciplinas que o próprio curso ofertava e que foram bastante relevantes para sua 

formação como gestor, “os pontos mais significativos foram os tipos de gestão desde 

a democrática até a autoritária”, outro relato diz: “fiz um curso de projestão que foi 

muito relevante, pois haviam várias disciplinas que tratavam da gestão”. Portanto por 

trazer discussões que tratam da gestão democrática e participativa na escola, e que 

traz ainda como aspectos positivos dessa formação a explanação dos tipos de 

gestão, desde a democrática até a autoritária, identificando o ideal de cada escola 

considerando todos os aspectos que circundam o cotidiano escolar. 

90%

10%

por indicação

eleiçao

           Gráfico 7 Como chegaram a gestão  

Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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De acordo com estes sujeitos, a formação inicial nos últimos anos tem sido 

questionada, pois se admite que a identidade do professor e da gestão escolar se 

reflete a partir da formação que estes recebem. Para Candau (2002) é no processo 

de formação que se revelam a autonomia, responsabilidade e a capacitação que são 

reconhecidas e associadas a valores profissionais, de modo que a capacitação é um 

dos requisitos da formação inicial que possibilita ao futuro profissional saber os 

problemas que se te em torno da profissão. 

Na visão de Santiago (1995) foi a partir da LDBEN que se teve a 

oportunidade de repensar a educação com base nos princípios da gestão 

democrática em detrimento de práticas autoritárias e centralizadoras e Marques 

(2006) afirma que todo educador é um dirigente e, por isso, responsável pela 

educação. Sendo assim, a formação inicial deve contemplar questões vinculadas á 

gestão que reforça o elo entre participação e prática docente. 

Percebe-se a necessidade de uma concepção de formação da gestão 

pautada na função do profissional docente como crítico, reflexivo, pesquisador e 

produtor de saberes, participante ativo na gestão escolar. Para Libâneo (2001) o 

pedagogo na atuação das escolas públicas seja como professor, coordenador ou 

gestor, deve assumir-se como investigador de sua prática, fundamentando-se na 

reflexão e na criticidade, bem como nas oportunidades de interação grupal capazes 

de promover decisões coletivas pertinentes às ações escolares. Sendo assim a sua 

formação inicial, fornecerá os subsídios necessários, para que assim ele desenvolva 

bem o seu potencial de investigador.  

A formação inicial sustenta-se na visão da racionalidade técnica, na qual os 

saberes teóricos são validados cientificamente e considerados superiores aos 

saberes da prática. Para Mizukami (2002) a formação de professores compreendida 

dentro de uma perspectiva clássica, cujo compromisso da universidade é a produção 

de conhecimentos, enquanto aos profissionais da educação básica cabe a aplicação 

destes conhecimentos. A defesa de uma nova postura profissional dos educadores 

prima pela aprendizagem permanente, através do estabelecimento de relações entre 

a profissionalização construída durante a formação inicial e os saberes adquiridos 

nas situações práticas.   

O professor para se constituir enquanto sujeito do processo de uma gestão 

democrática precisa passar pelo processo de escolarização, ou seja, uma trajetória 

acadêmica, pois, ao conceber que a gestão escolar é uma ação política e 



43 
 

pedagógica, incorpora-se ao fato de que a ideia de gestão educacional desenvolve-

se associada com a transformação e a cidadania.  

 Podemos então nos permitir falar em gestão escolar numa proposta 

entrelaçada entre ações que se realizam no dia-a-dia da escola e a sua definição 

política e social.   

 

 [...] o gestor escolar deve ser um líder pedagógico que apoia o 
estabelecimento das prioridades, avaliando, participando na elaboração de 
programas de ensino e de programas de desenvolvimento e capacitação de 
funcionários, incentivando a sua equipe a descobrir o que é necessário para 
dar um passo à frente, auxiliando os profissionais a melhor compreender a 
realidade educacional em que atuam, cooperando na solução de problemas 
pedagógicos, estimulando os docentes a debaterem em grupo, a refletirem 
sobre sua prática pedagógica e a experimentarem novas possibilidades, 
bem como enfatizando os resultados alcançados pelos alunos. (PARO, 
2008, p. 130). 
  
 

 Dessa forma, o gestor necessita ter a consciência que a qualidade da 

escola depende da interação e as relações estabelecidas entre os indivíduos e 

grupos que influenciam no seu andamento, desenvolver a habilidade de relacionar 

objetivos, ações e resultados, o que contribuirá para ter junto de si empreendedores 

em busca da qualidade na educação, para isto a responsabilidade de ser 

incentivador e direcionador na formação do professor, é um aspecto de grande 

importância nas atribuições da gestão escolar. A formação do pedagogo deve 

perpassar pela gestão escolar, e consequentemente pelas políticas educacionais 

que devem ser comprometidas com a qualidade da educação básica pública. 

Também se questionou se durante a formação continuada estes gestores 

realizaram estudos sobre Gestão Escolar, de modo que apenas 02 destes sujeitos 

afirmaram que sim, pontuando ainda que foram realizados vários estudos em grupos 

e discussões, debates e seminários que serviram para suas próprias experiências 

como agentes diretos do processo de gestor escolar. 

A formação continuada também vem sendo discutida porque se percebe a 

necessidade de atender ás exigências da sociedade que anseia por um ensino e 

gestão de qualidade e por práticas pedagógicas inovadoras que preparem o aluno. A 

preocupação com a formação continuada não é algo recente, uma vez que se 

constata a necessidade de descrever e diagnosticar caminhos que superem as 

dificuldades apresentadas pelos sistemas e seus membros (HUBERMAN, 2008). 
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De acordo com esses dados, 60% dos momentos para estudos de temas 

que estão relacionados ao trabalho como gestor são realizados de forma coletiva 

determinando a preferência dos gestores, deixando claro que a maioria gosta de 

interagir com os outros, como uma forma de ampliação de seus conhecimentos 

sobre a área, apenas 30% de forma individual e 10% de ambas  formas.  

Das questões vinculadas a rotina de trabalho, questionou-se a estes sujeitos 

da pesquisa quais as principais atribuições do gestor escolar, de modo que foi 

informado que saber lidar com diversas situações, agindo de forma neutra nos 

conflitos que surgirem, orientar, organizar, delegar, funções e formar equipes, gerir a 

escola com dinamismo e eficácia sempre visando a qualidade da educação, 

administrar a escola da melhor maneira possível tendo em vista articular situações 

que contemplem a qualidade da educação e gerir a escola de forma democrática, 

despertar o espirito de liderança e ser um agente articulador entre aluno e professor 

foram as principais ideias que foram destacadas pelos gestores. 

Muitas foram as atividades que foram listadas pelos informantes da pesquisa 

quando se solicitou  a estes  que atividades realizam  no âmbito administrativo e 

pedagógico, de maneira que entre essas atividades pode-se destacar, no âmbito 

administrativo: a gestão de recursos financeiros, a responsabilidade para com a 

aplicação de normas da instituição , a gestão de funcionários, a provisão da escola 

com recursos materiais , a prestação de contas, o preenchimento de documentos, 

foram algumas das atividades apontadas. Por outro lado, em relação ás atividades 

pedagógicas, os gestores apontaram a elaboração do Projeto Politico-Pedagógico, 

planejamento, a articulação de atividades com os professores, a melhoria da 

30%

60%

10%

individualmente

coletivamente

ambas as formas

Gráfico 8 As preferências de estudo para gestão 

  Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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qualidade do processo de ensino aprendizagem, a coordenação da elaboração e 

implementação da proposta pedagógica, a orientação dos conteúdos a serem 

ministrados, a oferta de cursos de capacitação aos docentes.  

A seguir uma tabela das atividades mais citadas entre eles: 

Tabela 1 Atividades desenvolvidas 

Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

Portanto sabemos que é necessário que haja uma entrelace entre as 

atividades administrativas e pedagógicas para o desempenho eficaz das atividades 

escolares, pois elas se relacionam diretamente, e o bom desempenho de uma 

atividade pode depender do desempenho de outra, sendo assim a visão do gestor 

tem que ser ampliada, de forma que ele consiga relacionar esses dois âmbitos, 

favorecendo a tomadas de decisões que sejam condizentes com as expectativas. 

Buscou-se saber destes se costumam conversar com os pais ou responsáveis 

de alunos na escola e todos foram unanimes ao responder que sim e com a 

frequência “sempre”. Esse é um dado importante, pois o diálogo entre família e 

escola é essencial, favorecendo em todos os aspectos a gestão, assim o gestor 

conhece melhor a família e vice e versa, o que contribui para a democratização da 

escola, e isso fortalece a tomada de decisão por parte do gestor, pois o dialogo com 

a família amplia as condições de uma tomada mais favorável as expectativas, 

tornando a família parte integrante da escola de fato, levando assim em 

consideração na tomada de decisão o ponto de vista da família, que pode refletir 

positivamente nas decisões. 

ATIVIDADES MAIS CITADAS DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO 
1 A gestão de recursos financeiros 
2 A responsabilidade para com a aplicação de normas da instituição 
3 A gestão de funcionários 
4 A provisão da escola com recursos materiais 
5 A prestação de contas 
6 O preenchimento de documentos 

ATIVIDADES MAIS CITADAS NO ÂMBITO PEDAGÓGICO 

1 Elaboração do Projeto Politico-Pedagógico 
2 O planejamento 
3 A articulação de atividades com os professores 

4 A melhoria da qualidade do processo de ensino aprendizagem 

5 A coordenação da elaboração e implementação da proposta pedagógica 

6 A orientação dos conteúdos a serem ministrados 

7 A oferta de cursos de capacitação aos docentes 
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Sendo assim, buscou-se saber dos participantes da pesquisa se há 

encontros de planejamento estratégico na escola, pois esse modelo de 

planejamento é essencial para que se favoreça uma tomada de decisão 

democrática, pois através de reuniões de planejamento se proporciona a 

participação dos membros da comunidade escolar, onde podem ser discutidos todos 

os assuntos que sejam relevantes para o bom desempenho das atividades da escola 

de forma democrática, daí se da a importância do planejamento, incorporando assim 

na escola uma dinâmica muito mais ampla no momento da tomada de decisão, 

fazendo-a dessa forma de uma maneira bem mais eficiente. De acordo com 100% 

dos participantes da pesquisa, existem sim, e a periodicidade desses encontros é o 

planejamento mensal sendo a mais praticada de acordo com as respostas de todos 

os gestores que colaboraram com a pesquisa. 

Porém em relação ao nível de satisfação quanto á participação dos 

professores, coordenadores/supervisores, funcionários, pais de alunos, alunos e 

representantes da comunidade, os gestores informaram que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima mostra que a maioria 45% destes participantes consideram 

insatisfatório a participação de todos os membros e 35% dizem que essa 

participação encontra-se no nível satisfatório, e 12% considera muito insatisfatório e 

apenas 8% consideram muito satisfatório. A partir daí podemos identificar que a 

maioria dos gestores não consideram satisfatórias as participações dos membros da 

escola nos planejamentos, demonstrando claramente que a participação dos 

12%

45%

35%

8%

muito insatisfatório

insatisfatório

satisfatório

muito satisfatório

Gráfico 9 Satisfação quanto a participação 

Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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mesmos na sua maioria não está de acordo com as expectativas dos gestores, 

dessa forma a maioria não considera que a participação da comunidade escolar seja 

de grande auxílio no processo de tomada de decisão. 

O que gera um conflito, pois eles afirmam realizar o planejamento estratégico, 

mas o que se percebe é que na prática devido ao grau de insatisfação, os membros 

da comunidade escolar acabam não dando a sua contribuição, o que acaba 

tornando inviável a proposta de um planejamento democrático, então se percebe 

que os gestores tentam a democratização, mas por algum motivo ela não está se 

efetivando na realidade. Portanto são necessárias providências por parte da equipe 

gestora, para que a efetivação da ação democrática na tomada de decisão da escola 

seja de fato algo concretizado. 

Questionou-se se estas possuem Grêmio Estudantil ativo, de forma que 

apenas uma delas afirma ter. Estas escolas universo da pesquisa não tem também 

Associação de Pais e Mestres, percebe-se que essas organizações são de 

existência rara, porém são fundamentais no processo de tomada de decisão, pois 

são organizações que se incorporam ao ambiente escolar com a finalidade de tornar 

a instituição escolar mais democrática, afim de participar afetivamente nas decisões, 

portanto a escola tem muito a perder quando não estimula essas organizações a 

atuarem de fato, porém em sua totalidade, todas possuem Conselho escolar ativo 

devido fazerem parte dos programas do Governo Federal em que o conselho é 

responsável por fiscalizar  e gerenciar o dinheiro que chega até as escolas e sua 

aplicabilidade, sendo assim o conselho escolar é presente nas escolas pelo menos 

teoricamente, pois sem o conselho a escola não recebe nenhum recurso do Governo 

Federal. 

No que toca aos espaços disponíveis para a divulgação de informações e 

opiniões, todos os gestores dizem que fazem uso do mural que é utilizado para 

afixar as informações pertinentes, sendo este o recurso mais utilizado nas escolas 

de acordo com as respostas. 

Sobre a delegação de funções na escola, quase a totalidade dos gestores 

apontam que delegam funções sim, conforme se pode observar o gráfico a seguir: 
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Neste gráfico, os gestores foram quase unanimes ao afirmar que delegam 

funções para todos os demais funcionários da escola, e nesse sentido, é pertinente 

ressaltar o que diz Lück (2004, p 32), quando afirma que é do diretor da escola a 

responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz da política educacional do 

sistema e desenvolvimento plenos dos objetivos educacionais, organizando, 

dinamizando e coordenando todos os esforços nesse sentido e controlando todos os 

recursos para tal. E segundo Costa (2010) é devido a sua posição central na escola, 

o desempenho de seu papel exerce forte influência (tanto positiva, como negativa 

sobre todos os setores pessoais da escola). As funções do trabalho do gestor estão 

diretamente relacionadas à organização e gestão da escola. Assim, Costa (2010) 

diz: 

 

O processo de organização escolar dispõe, portanto, de funções, 
propriedades comuns ao sistema organizacional de uma instituição, com 
base nos quais se definem ações e operações necessárias ao 
funcionamento institucional. 
 
 

Dessa forma, compreende-se que a função do gestor escolar é organizar a 

instituição, de modo que delegar funções não foge dessa organização e, portanto, o 

gestor que assim faz, cumpre o papel dentro da gestão tal como se faz necessário, 

pois se as tomadas de decisões são coletivas, assim também é o trabalho, não 

somente do gestor, mas de toda equipe que com ele colabora.  

Quando questionados sobre o que levam em conta no momento de delegar 

funções, os gestores da pesquisa informam de acordo com os pontos em comum, 

que é o bom desempenho de cada um, a função que cada um exerce, a 

disponibilidade a cooperação, a habilidade, a competência e o dinamismo, visando 

alcançar os objetivos pretendidos, sendo estas as ações mais citadas entre eles. 

98%

2%

sim

não

       Gráfico 10 delegação de funções  

   Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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Nesse contexto, também se indagou se eles encontram dificuldades na hora 

delegar funções de modo que eles informaram que “não” em sua maioria, sendo 

assim os gestores demonstram muita segurança na questão de delegar funções, 

relatando em sua maioria não ter maiores dificuldades com relação à delegação de 

funções dentro da instituição escolar, como mostra o gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também se questionou aos participantes da pesquisa se eles realizam alguma 

atividade antes de tomar decisão de caráter coletivo na escola e com base nas 

informações coletadas, foi informado que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim a maioria dos gestores quase em sua totalidade afirma realizar 

algum tipo de atividade antes de tomar alguma decisão, o que pode favorecer a uma 

tomada de decisão muito mais eficiente. 

Foi solicitado a estes sujeitos que descrevessem o que significa ser um bom 

líder e assim, os participantes da pesquisa informaram que é saber adotar medidas, 

7%

93%

sim

não

Gráfico 11 Dificuldade para delegar funções 

     Fonte: Elaboração Própria (2014)  

90%

10%

sim

não

        Gráfico 12 Atividades antes da tomada de decisão 

Fonte: Elaboração Própria (2014)  
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estar sempre em contato, dialogando com todos, fazer reuniões e consultas, refletir 

sobre a problemática e conseguir guiar um grupo de forma democrática. 

Por fim, se questionou quais estratégias de avaliação utilizadas pelos 

gestores para acompanhar o funcionamento da escola. Nessa direção, o diálogo, os 

encontros mensais e a auto avaliação foram as mais mencionadas pelos gestores, 

como técnicas que utilizam para avaliar o funcionamento da escola. Com relação 

aos encontros mensais, os gestores relataram de acordo com alguns trechos a 

seguir: “existem os encontros mensais da equipe gestora com o corpo docente e 

com a parte administrativa onde são debatidas questões relacionadas ao 

funcionamento da escola”, “observação, acompanhamento”, “reuniões mensais 

(planejamento) e nas reuniões da escola, assim em um apanhado geral a maioria 

deles respondeu que o objetivo é se unir para discutir as atividades desenvolvidas, 

relacionar os problemas e dificuldades, propor ações que visem superar essas 

dificuldades, dialogar com família e professores, melhorar o relacionamento, planejar 

e organizar e discutir os problemas da escola. 

Portanto as reuniões para múltiplas finalidades são as mais citadas para a 

efetiva participação da comunidade escolar, muito embora muitas vezes não 

submetam os resultados esperados, porém percebemos que a maioria dos gestores 

busca a forma democrática para a incorporar em suas decisões uma eficiência 

maior, buscando compartilhar dos problemas e dificuldades, para que em conjunto 

com membros inseridos na realidade de escola buscar soluções, visando assim 

resultados mais satisfatórios decorrentes de suas decisões. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do estudo era compreender como se dá o processo de tomada de 

decisão pela gestão da escola. Nesse sentido, reconhece-se que a gestão 

democrática da escola tem amparo nas normas legais, que há toda uma 

fundamentação teórica que a justifica e que a sua prática deve possibilitar a melhoria 

da qualidade da tomada de decisão, e no bom desempenho da instituição, onde 

quer que seja implantada. 

A gestão democrática teve foco importante, pois a participação da 

comunidade escolar na rotina da escola é algo de fundamental importância, 

pressupondo que nessa forma de gerir, o gestor poderá unir mais subsídios para 

que possa implementar melhor as suas decisões, para Libâneo (2005, p. 329) “A 

participação significa, portanto, a intervenção dos profissionais da educação e dos 

usuários (alunos e pais) na gestão da escola”. Porém para isso ele necessita de 

ações que favoreçam a participação dos membros da comunidade escolar, podendo 

usar de táticas de incentivo a participação, Paro (2005, p.40) afirma que a 

democratização da escola só acontecerá “na medida em que aqueles que mais se 

beneficiarão [...] puderem participar ativamente das decisões que dizem respeito a 

seus objetivos e às formas de alcançá-los”. Sendo então importante abranger a 

implantação de organizações como grêmio estudantil, associação de pais e mestres, 

conselho escolar, que tem a função de ampliar a abrangência do meio escolar, para 

a família e a comunidade. 

Pode-se perceber que a preocupação com a capacitação profissional é uma 

premissa entre os autores consultados servindo de alerta a todos aqueles que 

pretendem participar do processo de gestão escolar. As considerações de Almeida 

(2005), que evidencia a importância de se desenvolver programas de formação 

voltados para as especificidades do trabalho dos gestores, alicerçados na 

articulação entre as dimensões administrativas e pedagógicas, na integração entre 

tecnologias e metodologias de formação, tendo as tecnologias como artefatos que 

favorecem os encontros entre pessoas, valores, concepções, práticas e emoções. É 

preciso, que o gestor seja formado para perceber as diversas redes que compõem o 

conhecimento, sendo um difícil processo do qual o gestor têm que saber articular 

suas ações para que efetivamente possa realizar uma tomada de decisão que 

corresponda com as expectativas da instituição escolar, já que na formação, ele 



52 
 

também aprende a buscar os caminhos possíveis para desempenhar o seu papel, 

ele deve articular esses caminhos para que favoreça uma tomada de decisão 

pertinente.  

Podemos identificar de acordo com os dados analisados, que os gestores 

estão em sua maioria buscando uma tomada de decisão mais democrática, 

enfatizando na participação da família e da comunidade escolar como um todo, 

buscando a aproximação entre as escolas e a comunidade, visando uma dinâmica 

maior no processo de tomada de decisão, que quando feito de maneira democrática 

tende-se a obter resultados muito mais satisfatórios. Porém podemos analisar que a 

articulação da participação efetiva da comunidade na escola ainda não vêm 

acontecendo da forma mais adequada, pois os gestores ainda se queixam da 

ausência dos membros em suas decisões, portanto existe uma concepção teórica 

para a tomada de decisão que os gestores tem conhecimento que devem seguir, 

porém na prática se percebe que ainda não vem sendo bem desenvolvida na 

maioria das instituições. 

Os gestores em sua maioria demonstram de certa forma insegurança quando 

se faz questionamentos referentes a tomada de decisão, demonstrando pouca 

familiaridade com o tema, demonstrando que não obtém os esclarecimento 

necessários sobre os procedimentos corretos para uma boa tomada de decisão. O 

desempenho do papel de um bom gestor escolar, portanto requer comprometimento, 

liderança, capacidade administrativa, sobretudo, ações permeadas pela liberdade, 

autonomia, responsabilidade e atitudes democráticas, para que se favoreça o bom 

desempenho de sua função em todos os aspectos, e assim consiga atingir os 

objetivos da escola na qual ele está a frente. 

Podemos identificar pelos dados da pesquisa que muitos gestores ainda não 

têm a total consciência da importância de suas decisões, e o fator mais considerado 

na hora da tomada de decisão nem sempre leva em consideração suas possíveis 

consequências, porém a maioria afirma que na hora de tomar uma decisão faz uma 

reflexão mesmo que breve da situação e procura subsídios que possam colaborar 

na decisão, buscando levar sempre em consideração o que é melhor para resolução 

dos problemas institucionais, sempre enfatizando o que é melhor para a escola, 

porém essas afirmações se demonstraram inconsistentes. 

De acordo com o que podemos analisar, percebemos que a escola seja 

pública ou privada vem mudando diversas concepções em relação a tomada de 
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decisão, e vêm evoluindo com o passar do tempo. Os atuais gestores estão se 

capacitando cada vez mais em busca de um aperfeiçoamento de suas ações, e é 

inegável que o processo de democratização da tomada de decisão na escola vêm se 

ampliando, porém ainda está muito distante do ideal, cabe ao gestor implementar 

medidas que colaborem para uma melhor efetivação desse processo, pois a 

perspectiva de gestão democrática é a norteadora para se conseguir decisões mais 

corretas e eficazes, que sejam condizentes com as expectativas da instituição 

escolar, para que assim se possa atingir os objetivos da educação de qualidade, 

ampliando o espaço da escola para que todos sejam convidados a participar e se 

sentirem parte integrante da escola, sendo o gestor um mediador de fundamental 

importância, e uma gestão democrática é algo essencial para se tornar um gestor 

eficiente em todos os aspectos. 
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CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Prezado(a) Gestor(a),  

Este instrumento se destina à coleta de dados para realização de pesquisas sobre 

Gestão Escolar relacionadas às dimensões administrativas, pedagógicas, interpessoais e 

formativas. As pesquisas são desenvolvidas como parte da formação no curso de Graduação 

em Licenciatura Plena em Pedagogia (CSHNB/UFPI), sob a orientação do Prof. Leonardo 

Rolim Severo. As mesmas darão origens a Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) que 

buscarão refletir e construir alternativas para a melhoria dos processos de gestão a fim de que 

a escola conquiste maior qualidade e cumpra, de modo mais efetivo, com sua finalidade 

social.  Para isso, contamos com sua colaboração no sentido de responder ao instrumento, nos 

fornecendo informações que serão usadas exclusivamente para fins de pesquisa, sendo que 

sua identidade pessoal será preservada em todas as partes do processo.  

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e nos comprometemos que, 

ao término das pesquisas, nos disponibilizaremos para apresentar feedbacks quanto às nossas 

conclusões e alternativas encontradas. 
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mailto:leonardorolimsevero@gmail.com


 
 

                        UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

                        CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 
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Bloco 1 – Dados de identificação 

 

 

Idade: Sexo:      (    ) Masculino      (    ) Feminino 

Há quanto tempo em que atua na 

escola? 

Há quanto tempo em que atua como gestor 

escolar? 

Qual o tipo de vínculo empregatício que você mantém na instituição ou no sistema de 

ensino em que atua como gestor? (    ) Temporário  (     ) Efetivo     

Como você chegou ao cargo de gestor escolar? 

(     ) Por eleições escolares    (     ) Por indicações  

Qual o tipo de escola em que você atua? 

(     ) Pública Municipal    (     ) Pública Estatal   (      ) Privada  

Quais os níveis de ensino que sua escola oferta? 

(     ) Educação Infantil  (      ) Ensino Fundamental   (      ) Ensino Médio   

 

Bloco 2  

 

Há encontros de planejamento estratégico na escola? (    ) Sim   (    ) Não 

Se sim, qual a periodicidade dos mesmos? 

(     ) Mensal    (     ) Bimestral     (     ) Semanal    (      ) Anual 

Marque o seu nível de satisfação quanto à participação dos seguintes segmentos nos encontros 

de planejamento na escola. 

a) Professores 

(     ) Muito insatisfatório (     ) Insatisfatório (     ) Satisfatório   (     ) Muito Satisfatório 

b) Coordenadores/Supervisores 

(     ) Muito insatisfatório (     ) Insatisfatório (     ) Satisfatório   (     ) Muito Satisfatório 

c) Funcionários 

(     ) Muito insatisfatório (     ) Insatisfatório (     ) Satisfatório   (     ) Muito Satisfatório 

d) Pais e responsáveis 

(     ) Muito insatisfatório (     ) Insatisfatório (     ) Satisfatório   (     ) Muito Satisfatório 

e) Alunos 

(     ) Muito insatisfatório (     ) Insatisfatório (     ) Satisfatório   (     ) Muito Satisfatório 

f) Representantes da comunidade externa 

(     ) Muito insatisfatório (     ) Insatisfatório (     ) Satisfatório   (     ) Muito Satisfatório 

A escola possui Grêmio Escolar ativo?  (      ) Sim    (      ) Não 

A escola possui Associação de Pais e Mestres ativa? (      ) Sim    (       ) Não 

A escola possui Conselho Escolar ativo?   (      ) Sim   (       ) Não 

A escola possui alguns dos seguintes espaços para divulgação de informações e opiniões? 

(      ) Rádio   (      ) Murais   (      ) Jornais   (      ) Blog   (       ) Lista de e-mails 

Se sim, como são utilizados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sujeito N°.: 

 



 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Você costuma delegar funções a outras pessoas na escola? (     ) Sim    (     ) Não 

Se sim, quem são essas pessoas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que você leva em conta no momento de delegar funções? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Você encontra dificuldades para delegar funções? (      ) Sim    (      ) Não 

Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você realiza alguma atividade antes de tomar uma decisão de caráter coletivo na escola? (     ) 

Sim   (      ) Não 

- Se sim, qual(is)? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Em sua opinião, o que significa ser um bom líder? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

Quais são as estratégias de avaliação que você utiliza para acompanhar o funcionamento da 

escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


