UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (DEDC) – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

ESTILO DE LIDERANÇA DO DIRETOR: CONTRIBUIÇÕES PARA A
GESTÃO ESCOLAR

MARIA GORETE SACRAMENTO DE JESUS

Salvador - BA
2022

MARIA GORETE SACRAMENTO DE JESUS

ESTILO DE LIDERANÇA DO DIRETOR: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO
ESCOLAR

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de PósGraduação
Stricto
Sensu
em
Educação
e
Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia,
para obtenção do título de Mestre em Educação e
Contemporaneidade.
Linha de pesquisa: Educação, Gestão e Desenvolvimento
Local e Sustentável.
Orientadora: Profa. Dra. Gabriela Sousa Rêgo Pimentel

Salvador-BA
2022

FICHA CATALOGRÁFICA
Biblioteca Professor Edivaldo Machado Boaventura - UNEB – Campus I
Jesus, Maria Gorete Sacramento de
Estilo de liderança do diretor: contribuições para a gestão escolar / Maria
Gorete Sacramento de Jesus. – Salvador, 2022.
125 f.
Orientadora: Gabriela Sousa Rêgo Pimentel.
Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Universidade do Estado da Bahia.
Departamento de Educação. Campus I. Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC, 2022.
Contém referências, apêndices e anexos.
1. Escola – Administração e organização – Salvador (BA). 2. Educação Bahia. 3. Educação (Administração Escolar). 4. Liderança educacional. I.
Pimentel, Gabriela Sousa Rêgo. II. Universidade do Estado da Bahia.
Departamento de Educação. Campus I. III. Título.
CDD : 371.2

FOLHA DE APROVAÇÃO
ESTILO DE LIDERANÇA DO DIRETOR: CONTRIBUIÇÕES
PARA A GESTÃO ESCOLAR
MARIA GORETE SACRAMENTO DE JESUS
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC, em 17 de março de 2022, como requisito parcial
para obtenção do grau de mestre em Educação e Contemporaneidade pela
Universidade do Estado da Bahia, conforme avaliação da Banca Examinadora:

Profa. Dra. Gabriela Sousa Rego Pimentel
Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Doutorado em Educação
Universidade de Lisboa, UL, Portugal

Prof. Dr. Ernani Coelho Neto
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil

Profa. Dra. Simone Leal Souza Coité
Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Doutorado em Educação
Universidade Católica de Brasília, UCB/DF, Brasil

À força que me conduz em prol de uma verdadeira razão para viver, transformar e fazer a
diferença positiva na vida das pessoas.
Gorete Sacramento

AGRADECIMENTOS

Há pessoas que, incrivelmente, contribuem para engrandecer nossa caminhada, nos
fortalecem, nos inspiram e nos acolhem, tornando possível a concretização de nossos sonhos.
Meus sinceros agradecimentos:
Profa. Dra. Gabriela Pimentel, pelo profissionalismo, responsabilidade, acolhimento
e por acreditar em meu potencial de realização.
Maria de Lourdes, minha mãe, pelas orações, fé e crença de que sempre posso ir
mais longe.
Jorge Aurélio, meu esposo, por respeitar minhas escolhas e dedicação.
Maria Clara e João Manoel, meus filhos, fonte de inspiração em minha vida.
Maria Bernadete, minha irmã, pelo zelo com meus filhos e pela presença constante
em nossas vidas.
Ramon Galvão e Matheus Sacramento, meus sobrinhos, por acreditarem em meus
propósitos.
Dr. Jader Souza, Dr. Ernani Coelho, Dra. Simone Coité, pelas contribuições
realizadas durante o Exame de Qualificação.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo
investimento na pesquisa.
Secretaria Municipal da Educação de Salvador (SMED), Conselho de Ética em
Pesquisa (CEP), pela autorização para realização da pesquisa.
Universidade do Estado da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade (PPGEDUC), pela oportunidade para meu aprimoramento pessoal e
profissional.
Diretores escolares da Gerência Regional de Educação (GRE) Orla, que
participaram voluntariamente da pesquisa.
Grupo de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação (EDUCATIO), pelas
experiências compartilhadas.
Ronilda Oliveira, pela amizade e parceria nas publicações acadêmicas.
Delyana Santana e José Ewerton, pela amizade e apoio.
Finalmente, agradeço a Deus, por ter direcionado todas essas pessoas em minha vida,
pela aprendizagem, determinação e motivação diária.

RESUMO
JESUS, Maria Gorete Sacramento. Estilo de liderança do diretor: contribuições para a
gestão escolar. Orientadora: Gabriela Sousa Rêgo Pimentel. 2022. 125f. Dissertação
(Mestrado em Educação e Contemporaneidade) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador,
2022.
Esta dissertação teve como objetivo analisar como o estilo de liderança do diretor pode
contribuir para a gestão escolar da rede pública municipal de Salvador – Bahia. Trata-se de
um estudo de caso qualitativo, desenvolvido na Gerência Regional de Educação (GRE) Orla,
composta por 38 diretores escolares. Desse universo, 24% participaram da pesquisa. Uma
agenda e um quadro de referência foram desenvolvidos para orientar a coleta de dados por
questionários no Google Formulários, prosseguindo-se com a análise documental. Os
questionários foram aplicados a uma amostra não probabilística da população. A análise
documental se baseou em documentos de órgãos públicos de educação com foco na gestão
escolar, papel do diretor e liderança transformacional. As discussões teóricas foram
centralizadas em três subseções: educação e gestão na contemporaneidade; liderança escolar e
estilo de liderança. A gestão escolar se encontra em evidência, apontando para a importância
da liderança em um cenário de mudanças e transformações que impõem desafios no campo
educacional e refletem na atuação do diretor escolar. Espera-se que a liderança escolar
priorize ações para fortalecimento da gestão escolar. Há múltiplos estilos de liderança,
predominando-se: estilo orientado para tarefas e resultados e estilo orientado para pessoas e
relacionamentos. A análise dos dados incluiu: caracterização dos dados pessoais e
profissionais, categorização dos estilos de liderança e transcrição. Os resultados e a discussão
mostraram que o estilo de liderança predominante foi o estilo orientado para pessoas e
relacionamentos. Na percepção dos participantes, a liderança escolar precisa ser democrática,
participativa, comprometida com valores e objetivos. Destacando-se práticas que contribuem
para a gestão escolar: respeito, solidariedade, responsabilidade, compromisso, escuta,
observação, reuniões, trabalho em equipe, consulta para tomada de decisão. O diretor escolar
deve perceber o estilo de liderança adequado para garantir o bom funcionamento da escola e
enfrentar os reveses contemporâneos.
Palavras-chave: educação; gestão escolar; liderança escolar; estilo de liderança escolar.

RESUMEN

JESUS, Maria Gorete Sacramento. Estilo de liderazgo del director: contribuciones a la
gestión escolar. Orientadora: Gabriela Sousa Rêgo Pimentel. 2022. 125f. Dissertação
(Mestrado em Educação e Contemporaneidade) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador,
2022.
Esta disertación tuvo como objetivo analizar cómo el estilo de liderazgo del director puede
contribuir a la gestión escolar de la red pública municipal de Salvador - Bahía. Se trata de un
estudio de caso cualitativo, desarrollado en la Gerencia Regional de Educación (GRE) de
Orla, compuesta por 38 directores de escuela. De este universo, el 24% participó en la
encuesta. Se elaboró una agenda y marco de referencia para orientar la recolección de datos
por medio de cuestionarios en Google Forms, procediendo con el análisis de escritorio. Los
cuestionarios se aplicaron a una muestra no probabilística de la población. El análisis
documental se basó en documentos de agencias de educación pública con enfoque en la
gestión escolar, el rol del director y el liderazgo transformacional. Las discusiones teóricas se
centraron en tres subsecciones: educación y gestión en la contemporaneidad; Liderazgo
escolar y estilo de liderazgo. Se evidencia la gestión escolar, apuntando la importancia del
liderazgo en un escenario de cambios y transformaciones que imponen desafíos en el campo
educativo y reflexionan sobre la actuación del director escolar. Se espera que el liderazgo
escolar priorice acciones para fortalecer la gestión escolar. Existen múltiples estilos de
liderazgo, predominando: un estilo orientado a la tarea y resultados y un estilo orientado a las
personas y las relaciones. El análisis de datos incluyó: caracterización de datos personales y
profesionales, categorización de estilos de liderazgo y transcripción. Los resultados y la
discusión mostraron que el estilo de liderazgo predominante fue el estilo orientado a las
personas y las relaciones. En la percepción de los participantes, el liderazgo escolar debe ser
democrático, participativo, comprometido con valores y objetivos. Destacando prácticas que
contribuyen a la gestión escolar: respeto, solidaridad, responsabilidad, compromiso, escucha,
observación, encuentro, trabajo en equipo, consulta para la toma de decisiones. El director de
la escuela debe comprender el estilo de liderazgo apropiado para garantizar el buen
funcionamiento de la escuela y enfrentar los contratiempos contemporáneos.
Palabras Clave: educación; gestión escolar; liderazgo escolar; estilo de liderazgo escolar.
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INTRODUÇÃO
As discussões em torno da gestão escolar assumiram um enfoque evolucional nas
últimas décadas, apontando para a importância da liderança em um cenário sinalado por
mudanças e transformações intimamente ligadas ao capitalismo e à globalização, cujos
desafios reverberam no campo educacional, na gestão escolar e, consequentemente, na forma
de atuação do diretor diante de uma realidade multifacetada.
A gestão escolar se encontra envolvida por recomendações do órgão gestor de
educação, propostas de reformas que emanam de atores sociais diversos, assentadas em
agendas políticas da educação. Exigindo-se, cada vez mais, da gestão escolar a
responsabilidade de não se limitar ao cumprimento das atividades burocráticas e/ou
atribuições inerentes à sua função.
Evidenciando-se, portanto, a necessidade de líderes escolares engajados com a equipe
de trabalho, capazes de operacionalizar eficientemente e transformar o ambiente em que
atuam. Nessa perspectiva, espera-se que a liderança escolar possua um estilo pósconvencional de liderar, com potencial para ir além das técnicas, reduzindo complexidades,
com foco no adequado funcionamento da escola.
Um estilo pós-convencional de liderar no campo educacional demanda atuação tenaz,
empreendimento de esforços que permitam conectar o propósito central da escola aos
membros da equipe. Trata-se de um estilo que pensa além do presente, que se antecipa aos
cenários, simplifica, lida com as contingências e busca melhorias para os processos em
execução ou novos.
Desse modo, as recomendações em torno da atuação da gestão escolar, especialmente
do diretor escolar, sugerem: capacidade de impulsionar mudanças, promover transformações,
trabalho em prol da visão, missão, valores, planejamento, objetivos e metas, gestão de
conflitos, isto é, o desenvolvimento de habilidades técnicas, sociais e criativas.
Tudo isso impõe que o principal líder da escola se reinvente continuamente diante de
uma organização social, marcada por características próprias, por oportunidades e/ou ameaças
em seu entorno. O diretor escolar, pois, possui poder de decisão, desfruta de certa autonomia
para prosseguir, propor soluções, mudanças, mas depende da interdependência com outros
setores e com a comunidade escolar para garantir os compromissos da escola.
Portanto, os diretores escolares, enquanto líderes estratégicos, são desafiados
cotidianamente a desenvolverem estratégias para melhorias do cenário educacional. Sofrem
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influências e pressões do ambiente interno e externo, em função das exigências, das atividades
e dos resultados que precisam alcançar com sua equipe de trabalho.
Diante do cenário exposto, priorizou-se o problema de pesquisa “Como o estilo de
liderança do diretor pode contribuir para a gestão escolar?”, empreendendo-se esforços no
sentido de pesquisar um fenômeno social que abrange um público-alvo em evidência nas
propostas de reformas da educação, que possui conhecimentos particulares em relação ao
ambiente escolar e é extremamente cobrado no exercício de sua função.
Todavia, as publicações sobre o estilo de liderança do diretor, consultadas no Portal de
periódicos do Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR), Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Revista de Administração
Contemporânea (RAC), Revista de Administração de Empresa (RAE), concentram-se no
campo da gestão empresarial.
No banco de teses/dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade (PPGEDUC) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) se verifica
escassez de dissertações e teses sobre o estilo de liderança do diretor. O Centro de
Documentação e Informação (CDI) contém acervo científico, técnico e cultural, utilizado pelo
programa de pós-graduação como fonte de apoio e difusão do conhecimento à comunidade
acadêmica.
Mas se encontram trabalhos publicados em contextos internacionais, principalmente
em Portugal, cujas discussões estão relacionadas ao objeto designado para estudo e
demonstram o protagonismo que a liderança escolar assume na contemporaneidade,
favorecendo os conhecimentos para a presente pesquisa.
O desenvolvimento deste estudo, pois, provém de um processo evolucional do
conhecimento, apropriando-se de literaturas no campo da educação, gestão, liderança escolar
e estilo de liderança, o que demandou disciplina, trabalho sistematizado e vigilância
epistemológica com foco no problema de pesquisa supracitado.
Nesse percurso, alguns pressupostos teóricos contribuíram para a atitude investigativa
da pesquisadora e construção dos conhecimentos que culminaram nas discussões teóricas e
metodológicas da pesquisa, a saber: acreditou-se que a liderança escolar assume um
protagonismo crescente diante das exigências e desafios que permeiam as organizações
escolares; considerou-se a liderança escolar como elementar para impulsionar mudanças,
transformações e estabelecer vínculos com os díspares atores sociais; pressupôs-se que o
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estilo de liderança do diretor pode contribuir para o bom funcionamento da escola, cujos
valores e práticas positivas de gestão refletem na atuação dos diferentes atores sociais.
O objetivo consistiu em analisar como o estilo de liderança do diretor pode contribuir
para a gestão escolar da rede pública municipal de Salvador – Bahia. Em outras palavras,
explorou-se um tema de relevância social em um contexto contemporâneo, identificando-se
como o estilo de liderança, seus valores e práticas podem colaborar para o fortalecimento da
gestão escolar. Desse modo, a pesquisa não intenciona analisar se um determinado estilo de
liderança é mais adequado para a gestão escolar em detrimento de outro, pois não são
considerados excludentes, mas complementares.
Sob esta ótica, para perscrutar os conhecimentos a respeito do problema investigativo,
fizeram-se necessários alguns objetivos específicos: categorizar os estilos de liderança dos
diretores escolares; identificar a concepção de liderança na percepção dos diretores escolares;
identificar práticas de liderança dos diretores escolares que contribuem para a gestão escolar.
Optou-se pela pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, alicerçada na pesquisa
bibliográfica. A pesquisa qualitativa é muito utilizada no campo educacional, comporta
elementos múltiplos, favorece a evolução da ciência com uma variedade de abordagens que
permitem a realização de escolhas, observando-se as peculiaridades do fenômeno em estudo,
o campo de atuação dos participantes, bem como os pressupostos teóricos e/ou filosóficos do
pesquisador.
Por meio da pesquisa qualitativa se definiu o método, procedimentos para coleta e
análise dos dados, concentrando-se no planejamento das ações, sistematização das ideias,
associação de novos conceitos, buscando coesão, contextualização da realidade, revisão e
progresso em relação ao problema de pesquisa.
Ademais, foi necessária a criação de uma agenda estruturada para definir os caminhos
da coleta de dados. Foi elaborado, também, um quadro de referência teórico para guiar a
coleta de dados por meio dos questionários desenvolvidos no Google Formulários, apoiandose, principalmente, nas teorias de Hoy, Miskel e Tarter (2015) e de Trigo e Costa (2008).
O quadro de referência em questão englobou três categorias: tarefa, relacionamento e
transformação. Tais esferas funcionam como vetores para analisar o estilo de liderança do
diretor, considerando a percepção dos próprios participantes da pesquisa. Facilitando, assim, a
elaboração dos questionários, priorizando perguntas-chave que focalizaram o problema de
investigação.
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Conecta-se a estas abstrações a gestão por valores, um modelo pós-convencional de
liderar, ou seja, capaz de ir além das técnicas. Os valores são discutidos enquanto
impulsionadores do estilo de liderança, fundamentais para canalizar os esforços em busca dos
objetivos e mediar às tensões existentes.
Os valores não são ponderados como princípios religiosos, normas, mandamentos ou
regras a serem seguidas. São apresentados, sim, numa perspectiva de sincronização entre os
membros de uma organização, que por meio do diálogo transparente podem aumentar a
dinâmica organizacional.
Ressalta-se, também, que as diferentes fases do estudo contribuíram para o
desenvolvimento da consciência da autora, representando um caminho reflexivo no que
concerne às suposições e/ou ideias preconcebidas, suscitando esforços para compreender a
própria subjetividade, teorias, experiências e conceitos estudados, com o fito de alcançar
objetividade e neutralidade.
Com efeito, o presente estudo de caso foi desenvolvido em ambiente virtual na
Gerência Regional Orla da rede municipal pública de ensino de Salvador, composta por 38
(trinta e oito) escolas com seus respectivos diretores, segundo relatórios disponíveis no site da
Secretaria Municipal da Educação de Salvador (SMED). Contou-se com a participação
voluntária dos diretores escolares, seguindo-se os procedimentos éticos legais determinados
para pesquisa qualitativa. Trata-se de uma amostra não probabilística, cuja adesão ao estudo
empírico correspondeu a 24% (vinte e quatro por cento) da população-alvo mencionada, ou
seja, do universo de 38 (trinta e oito) diretores escolares, 9 (nove) responderam aos
questionários de pesquisa.
Por se tratar de um estudo de caso, com o objetivo de fornecer evidências para o
fenômeno estudado, além dos questionários, priorizou-se a análise de documentos e as
discussões teóricas. Os questionários foram organizados no Google Formulários e
encaminhados por e-mail. Focalizou-se a análise de documentos disponíveis em órgãos
públicos de educação relacionados ao objeto de estudo. Observou-se a partir dos documentos
consultados ênfase nos desafios do século XXI para a educação, recomendações concernentes
às atribuições da gestão escolar e liderança do diretor escolar.
Os documentos selecionados para subsidiar o estudo foram: 1) Relatórios da rede
municipal de educação (relação de escolas com seus respectivos diretores; relação de escolas
por gerência regional; quantidade geral de alunos por gerência regional; relação de escolas por
porte); 2) Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar (BNC-Diretor Escolar);
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3) Orientações curriculares e pedagógicas para a rede municipal de ensino de Salvador no
Continuum curricular 2020/2021 e 4) e Quadro para uma boa direção e liderança escolar do
governo do Chile.
Após coleta de dados, prosseguiu-se com análise dos dados, mantendo o foco na
pergunta de investigação, partindo-se da caracterização dos dados pessoais e profissionais dos
participantes, categorização dos estilos de liderança e transcrição das experiências registradas
pelos participantes, respectivamente. A partir dessa organização, os resultados foram
representados por textos, tabelas, gráficos e quadros, elementos essenciais para lançar luz
sobre o estudo.
A partir da fundamentação teórica, constata-se que, em geral, há uma variedade de
estilos de liderança, entre os quais predominam: o estilo mais orientado para pessoas e
relacionamentos e o estilo mais orientado para tarefas e resultados. Porquanto as abordagens
são vastas, identificando-se uma multiplicidade de estilos de liderança, tais como:
democrático, autocrático, liberal, transacional, transformacional, instrucional, administrativo,
visionário, coaching, afiliativo, marcador de ritmo, autoritário etc.
Os resultados apurados por meio do estudo apontaram que 45% dos participantes
reconhecem que seu estilo é mais orientado para pessoas e relacionamentos, enquanto 33%
reconhecem que seu estilo é mais orientado para tarefas e resultados, e 22% não possuem
opinião sobre o assunto. Evidenciando-se, assim, maior preocupação da liderança com as
pessoas e a construção das relações sociais no contexto estudado.
Na percepção dos participantes da pesquisa, a liderança escolar precisa ser
democrática, participativa, com potencial para envolver todos os entes que fazem parte da
comunidade escolar na tomada de decisão. Além disso, implica em compromisso com valores
(respeito, cooperação, humanidade, lealdade, transparência, responsabilidade, confiança),
objetivos elevados e respeito à diversidade de posicionamentos.
Em relação às práticas de liderança dos diretores escolares que contribuem para gestão
escolar, os participantes registraram: respeito, solidariedade, responsabilidade, compromisso,
atuação coletiva, escuta ativa e empática, observação das atividades desenvolvidas,
envolvimento da equipe, reuniões com conselho escolar, rede de apoio recíproco, consulta
para tomada de decisão.
É fundamental que o diretor escolar possua um estilo de liderança flexível, isto é,
compenetrado nas reais necessidades da organização, da equipe, dos atores externos,
priorizando decisões que atendam ao coletivo. Porquanto a liderança é mais extensiva que um
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conjunto de técnicas, compreende: empatia, confiança, gerenciamento de conflitos,
criatividade, gestão da convivência, valores que impulsionem práticas transformadoras diante
do contexto em que atua e inteligência emocional.
Isto posto, é importante que o estilo de liderança não seja analisado enquanto
comportamentos isolados, mas como um conjunto de habilidades interligadas que contribuem
de forma positiva ou negativa para a gestão escolar. O estilo de liderança não deve ser
estático, haja vista a importância de um estilo flexível em face dos desafios educacionais no
século XXI.
Em suma, além da introdução ora apresentada, a organização desta dissertação se
encontra estruturada em três seções. Na primeira seção, apresenta-se a fundamentação teórica,
subdividida em três subseções: educação e gestão na contemporaneidade; liderança escolar;
estilo de liderança, considerados constructos relevantes e complementares para ampliar as
discussões sobre o objeto designado para estudo.
A segunda seção abrange a metodologia, incluindo-se concepções teóricas, o conjunto
de técnicas utilizadas, apresentando-se os procedimentos éticos legais, definição do tipo
de pesquisa, método, contexto do estudo de caso, procedimentos para coletar dados, bem
como a criatividade da pesquisadora para efetivação do estudo.
A terceira e última seção se ocupa da análise dos dados da pesquisa, representação e
visualização dos dados, síntese e transcrição das vivências dos participantes, oportunizando-se
os resultados e discussão. Os resultados obtidos foram correlacionados aos objetivos
específicos do estudo, produzindo inferências pautadas na fundamentação teórica e nas
respostas dos participantes, prosseguindo-se em direção às considerações finais.
Assim, tem-se como propósito que o presente estudo de caso se constitua como uma
fonte para enriquecimento das pesquisas no domínio da gestão escolar da rede municipal de
ensino de Salvador-BA, com enfoque na liderança escolar, debruçando-se sobre o diretor
escolar, profissional central no campo educacional.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.1 EDUCAÇÃO E GESTÃO NA CONTEMPORANEIDADE
As circunstâncias econômicas, políticas e sociais contemporâneas oportunizam a
ampliação dos diálogos sobre o contexto em que a sociedade se encontra inserida, ligada ao
capitalismo e à globalização. Ambos imbricados pela complexidade, progressos econômicos,
científicos, tecnológicos, provocando alterações na forma de pensar e agir da humanidade, o
que faz eclodir desafios para a gestão escolar em uma sociedade plural e ambígua.
Conforme Santos (2020, p. 5), “desde a década de 1980 – à medida que o
neoliberalismo se foi impondo como a versão dominante do capitalismo e este se foi
sujeitando mais e mais à lógica do sector financeiro –, o mundo tem vivido em permanente
estado de crise”. O capitalismo é um fenômeno econômico, social, dinâmico e competitivo,
tatuado pela história de lutas e resistências. Privilegia racionalidade e progressos financeiros,
amiudadamente, confrontado, em face dos graves desequilíbrios sociais.
A globalização, no que lhe concerne, representa “[...] o momento histórico de ruptura
entre o mundo tradicional de realidades fixas e isoladas e o mundo novo de permanente
movimento e intercomunicação” (GOERGEN, 2010, p. 21). Tema de debates nas últimas
décadas, pois, ao mesmo tempo que proporciona contribuições para a sociedade, também
reforça a ideia de divisão do globo. Evidencia as diferenças entre países desenvolvidos e
subdesenvolvidos, a competitividade, o individualismo, os quais ecoam na formação da
identidade dos sujeitos e nas relações humanas.
Destarte, nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tantas informações
disponíveis, com rapidez e interconexão, oportunizando-se contatos entre diferentes
indivíduos, culturas, empresas e espaços geográficos. Os avanços tecnológicos se tornaram
divisores de águas no mundo contemporâneo. Um modelo de referência da vida moderna que
favorece as interações via ambiente virtual, gerando novas demandas, necessidades e
adaptações sociais.
Constata-se, portanto, dinâmicas sociais permeadas pela lógica global, possibilitadas
pelos avanços tecnológicos e pela democratização da internet, abrindo-se novos panoramas à
conectividade. Pode-se afirmar que as pessoas estão cada vez mais indissociáveis das
tecnologias, usam computadores, celulares, redes sociais e outros, os quais, de acordo com
Almeida e Junior (2014), são exemplos de criações humanas que vêm alterando o estilo de
vida da sociedade nos últimos anos.
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Não obstante, evidencia-se a falta de consciência ecológica, ambiental, individualismo
e ênfase no consumo, cuja necessidade de ter predomina em relação ao ser. Coabita-se, então,
numa era de ambiguidades, em que os desenvolvimentos modernos tornaram as vidas
humanas fragmentadas, separadas em muitas metas e funções, capazes de oferecer uma
liberdade de escolha jamais experimentada anteriormente, porém caracterizada por incertezas
e fragilidade nas relações sociais (BAUMAN, 1997).
Portanto, em um cenário ambivalente e contraditório, em que não há nada estável nem
permanente, são consideráveis os desafios a eclodir sobre a educação, aumentando as
exigências para formação do indivíduo com capacidade de refletir, decidir e gestar
oportunidades (GOERGEN, 2010), reforçando-se a necessidade de políticas públicas e novas
habilidades de gestão aplicadas ao contexto da educação.
Segundo Pimentel (2010), enfrentam-se barreiras históricas, políticas e culturais em
relação à gestão no âmbito educacional brasileiro, a qual se caracteriza pela participação
coletiva e consciente dos atores envolvidos nos processos e decisões relacionados à
implementação de ações efetivas na educação, o que acentua a importância da inter-relação
entre gestão e comunidade escolar no sentido de estabelecer, fortalecer, construir e
desenvolver novas práticas de gestão.
De acordo com Coité (2017), a educação na contemporaneidade ocupa um lugar
central, suscita renovação, transformação, modernização dos sistemas educativos com vistas à
ressignificação dos profissionais da educação, o que implica em desenvolvimento de
múltiplas competências: intelectual, técnica, ética e política. Trata-se de uma sociedade plural,
competitiva, desigual, caracterizada por um contexto social abundante de informações, que
faz eclodir novas formas de aprendizagem, aquisição e produção do conhecimento.
Conforme a autora supracitada, vive-se uma crise de paradigmas, os quais “[...] se
relacionam aos valores, à identidade, à sociedade e à educação. Esse cenário é permeado por
transições e profundas mudanças sociais, políticas, culturais e epistemológicas que refletem
na educação e nos rumos da humanidade” (COITÉ, 2017, p. 80).
Nesse sentido, consideram-se os contornos de uma nova realidade, envolvida por
complexidades que implicam em modificações nas mais profundas estruturas sociais,
psicológicas e antropológicas, verificando-se que a sociedade se encontra diante de rumos
contingenciais e múltiplas implicações para a educação (GOERGEN, 2010).
Portanto, torna-se crucial trabalhar em prol de projetos construtivos que conduzam ao
desenvolvimento do pensamento e posicionamento crítico do indivíduo, almejando-se a
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formação do cidadão ativo e participativo. A educação, pois, tem uma tarefa grandiosa no
sentido de possibilitar a transformação social, o desenvolvimento intelectual, moral e humano.
Assim, a educação deve ensejar interações nos diferentes espaços de debates,
incentivar o diálogo com vistas à interpretação e atuação nesta realidade complexa,
requisitando envolvimento de todos os profissionais da educação, especialmente da gestão
escolar. Logo, é profícuo fazer uma conexão entre educação e gestão, a julgar pelos desafios
do século XXI que conduzem discussões no sentido de repensar caminhos para o modelo
atual de educação, bem como no de transformar o modo de atuação da gestão escolar.
1.1.1 Importância da conexão entre educação e gestão

A partir dos anos 1990, as agendas de reforma para a educação têm apontado
propostas para melhoria da qualidade da educação brasileira com ênfase no desempenho da
gestão escolar, recomendando eficiência e eficácia dos profissionais no contexto educacional.
As recomendações implicam em redesenho da dinâmica educacional, reverberando na gestão
e, consequentemente, na liderança do diretor escolar.
No âmbito da gestão escolar, as propostas apresentam diretrizes a serem praticadas
pelos

gestores

escolares,

buscando

avanços

em

relação

à atuação, atribuições,

desenvolvimento, avaliação e aprimoramento dos líderes escolares, principalmente do diretor
escolar, impulsionando perspectivas proativas de colaboração social, reconstrução da imagem
da escola e ruptura de modelos preestabelecidos.
Uma das propostas recentes está centrada na matriz de competências estruturada para
os diretores escolares, encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE) pela
Secretaria de Educação Básica (SEB) / Ministério da Educação (MEC), em dezembro de
2020, com proposta de norma para definição de competências do Diretor Escolar, aprovada
em 11/05/2021.
A matriz enfatiza a relevância do diretor escolar, propondo referenciais de atuação
para a gestão escolar e focaliza as exigências do século XXI em relação à figura do diretor.
Consoante o referido documento, que até o momento desta pesquisa aguarda homologação, é
consensual afirmar que “a figura desenhada para o diretor há décadas não corresponde aos
desafios que precisam ser enfrentados nos dias atuais e futuros” (BRASIL, 2021b, p. 1).
Trata-se de uma proposta delineada, analisando práticas em diferentes países do globo,
assentada em estudos desenvolvidos a partir da Organização de Cooperação e

23

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO), que contempla uma visão em relação às competências
requeridas para o diretor escolar em todas as redes de ensino do país, englobando um conjunto
de expectativas de forma parametrizada, organizada em dimensões, atribuições, práticas e
ações concernentes à função do diretor escolar.
Reforça-se, pois, o cenário de competição e propostas de reforma em torno da gestão
escolar, no contexto brasileiro, explicitando um escopo com ações que devem fazer parte do
cotidiano dos diretores escolares, tornando-se objeto de opiniões contrárias e discussões
calorosas em relação às finalidades da educação, gestão democrática, dentre outros aspectos e
impasses. A Figura 1 sintetiza dez competências recomendadas aos diretores escolares:
Figura 1 – Síntese – Matriz de competências estruturada para os diretores escolares
Coordenar a organização
escolar nas dimensões
político-institucional,
pedagógica, administrativofinanceira e pessoal e
relacional.

Configurar a cultura
organizacional com a equipe.

Valorizar o desenvolvimento
profissional de toda a equipe.

Assegurar o cumprimento da
Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e o
conjunto de aprendizagens
essenciais e indispensáveis.

Integrar a escola com outros
contextos, incentivando a
parceria com as famílias e a
comunidade.

Buscar soluções inovadoras e
criativas para aprimorar o
funcionamento da escola.

Realizar a gestão de pessoas
e dos recursos materiais e
financeiros.

Coordenar a construção e
implementação da proposta
pedagógica da escola.

Exercitar a empatia, o
diálogo e a mediação de
conflitos e a cooperação.

Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas.

Fonte: Elaborado pela autora com base na Matriz de competências estruturada para os diretores escolares,
Brasil, 2021b.
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A proposta de estruturação da Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor
Escolar, em sua essência, remete a discussões apresentadas no início da presente subseção:
compreensão do cenário contemporâneo, necessidade de reestruturação das organizações
escolares, importância da atuação da gestão escolar e a liderança do diretor diante de um
cenário mutável e incerto.
Os desafios do século XXI são significativos, demandam mudanças estruturais na
educação e contribuições para a formação dos cidadãos, bem como desenvolvimento social,
tornando-se profícuo “[...] reelaborar todo o processo educacional, revigorando elementos
fundamentais como o diálogo, a flexibilização, a renovação e a inovação, dentre outros”
(COITÉ, 2017, p. 78).
Embora direcionado ao diretor escolar, estendendo-se aos vice-diretores, subentendese que o atendimento às inúmeras recomendações do parecer supracitado dependerá de um
trabalho compartilhado com todos os responsáveis pela gestão escolar, alicerçado na liderança
transformacional.
Diante do exposto, confirma-se que o desenvolvimento das lideranças, definição de
estratégias, estudo do cenário educacional e a efetivação de práticas no âmbito da gestão
escolar, apostando-se na educação enquanto elemento de transformação e desenvolvimento
social, devem ser uma preocupação central dos protagonistas da educação. “A estratégia,
assim como o conhecimento, continua sendo a navegação em um oceano de incertezas, entre
arquipélagos de certezas” (MORIN, 2000, p. 91).
É importante esclarecer que o estabelecimento de estratégias adequadas à realidade de
cada organização está diretamente relacionado com a atuação da gestão e de sua equipe. A
gestão é responsável pela definição de estratégias e decisões, cujas ações devem ser
organizadas em favor de objetivos comuns, visando coordenar e equilibrar entendimentos
distintos (CAETANO, 2005).
A gestão escolar tem a missão de atuar com prontidão, identificar quais diretrizes estão
em consonância com os objetivos e valores da escola. Porém, não pode ser compreendida
como a solução para todas as incongruências que envolvem os dilemas em torno da educação.
Nesta senda de contradições, incertezas, propostas de reformas, avanços econômicos e
científicos, a gestão escolar tem a responsabilidade de estabelecer ações que contribuam para
o aprimoramento das práticas no contexto escolar. Espera-se que os gestores escolares
desenvolvam estratégias em prol de projetos construtivos, visando à coletividade.
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Ademais, visa-se à disseminação de valores baseados nos diálogos democráticos,
respeitando o legado das tradições, as práticas positivas, apropriando-se das tecnologias,
reconhecendo os esforços empreendidos para evolução dos processos formativos. Entretanto,
não basta planejar estratégias, é preciso promover o exercício da liderança, conduzindo ações
que transformem o cotidiano da coletividade.
Na visão de Pimentel (2010), é importante entender a gestão como um processo de
movimentação no seio coletivo, por meio do qual é possível alcançar: participação, ações
estruturadas, tomada de decisões, objetivo específico e transformação do ambiente de
trabalho.
Nesse caminho, educação e gestão se apresentam como uma conexão necessária em
face das expectativas, recomendações e discussões predominantes no cenário educacional
brasileiro. Aspectos estes que demandam ir além dos padrões tradicionais, isto é, avançar em
direção à melhoria da qualidade da educação. Tais fatores exigem políticas públicas,
participação social e atuação diferenciada da gestão escolar diante das dinâmicas
contemporâneas.
No entanto, o cotidiano da gestão escolar é envolvido por problemas, pessoas e
situações distintos. Não existe um manual pronto para todas as questões possíveis de
acontecimentos no contexto da escola. Logo, a gestão escolar tem o papel de atuar atentando
para as necessidades e exigências diversas, visto que o novo é inevitável e impende
adequações em todas as organizações.
Com efeito, é importante ampliar os diálogos sobre educação e gestão, concentrandose nos prismas de um cenário multifacetado, na importância da educação e nas
potencialidades da gestão escolar. Ressalta-se a necessidade de resiliência da gestão escolar,
representada pelo diretor escolar, perante as renovações iminentes, atentando para o âmago da
escola e para os reveses contemporâneos.
1.2 LIDERANÇA ESCOLAR

A liderança escolar se constitui como elementar para cumprir com a missão da escola,
criar vínculos a partir de valores que prezam pela visão de futuro, participação coletiva, e
avançar em direção à melhoria dos procedimentos institucionais e da aprendizagem dos
alunos. Pode ser definida como um processo de influência social em direção a um objetivo

26

compartilhado, que apresenta bases racionais, sociais e emocionais (HOY; MISKEL;
TARTER, 2015).
Na escola esta influência decorre da mobilização da comunidade escolar, por
organização conjunta em torno dos afazeres educacionais, visando, a partir dos esforços
empreendidos, alcançar efetividade das atividades realizadas (LÜCK, 2014). É preciso criar
conexões para envolver os atores escolares, quais sejam: coordenadores, professores, pais,
alunos e comunidade.
De acordo com Lück (2014, p. 37), o conceito de liderança é complexo, inclui
comportamentos e atitudes que inspiram pessoas a atuarem coletivamente para produzirem
resultados, considerando-se “[...] a dinâmica das organizações sociais e do relacionamento
interpessoal e intergrupal no seu contexto, superando ambiguidades, contradições, tensões,
dilemas que necessitam ser mediados à luz de objetivos organizacionais elevados”.
Na visão de Tavares (2015), numa sociedade transitória a escola e o seu líder precisam
se tornar impulsionadores de mudança. O líder escolar realiza suas atividades de trabalho na
escola, a qual passa a ser reconhecida como uma organização diferenciada de outras
organizações. A escola possui características exclusivas, de ordem histórica, política, nível de
complexidade e funcionalidades.
Segundo Hoy, Miskel e Tarter (2015), a escola é um sistema de interação social, com
interdependência das partes, população definida, envolvida por uma complexa rede de
relações sociais, com cultura própria, em que o processo de ensino e aprendizagem é o cerne
da organização.
Importante esclarecer que outros profissionais podem assumir responsabilidades,
influenciar pessoas e apresentar comportamentos de líderes. O exercício pleno da liderança
nem sempre é encontrado nas escolas, o qual demanda conhecimentos, habilidades e atitudes
especiais e contínuos (LÜCK, 2014). Porém, para fins de delimitação da pesquisa, as
discussões concentram-se na liderança do diretor escolar, na sua capacidade de lidar com os
desafios contemporâneos e fortalecer a gestão da escola.
A liderança escolar, pois, caracteriza-se por um desenho estrutural que envolve poder,
política, tensões e conflitos. É englobada por um cenário que pode inspirar oportunidades e
ameaças, com o desafio de equilibrar as relações, os objetivos e os resultados que afetam o
interior, o exterior e a sustentabilidade da escola, conforme se demonstra na Figura 2:
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Figura 2 – Desenho da liderança escolar

Organismos
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Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Sob esta ótica, os líderes escolares têm o papel de atuar com foco na coletividade, sem
negligenciar as reais necessidades da escola, assegurar compromissos, equilibrar as relações
entre os membros da escola, em busca de comprometimento e dinâmica de trabalho. São
responsabilidades que requerem articulação com todos os profissionais da educação e setores
da escola. A capacidade de articulação é uma “competência importante para o
desenvolvimento de uma gestão efetivamente útil e caracteriza um foco essencial para um
dirigente institucional” (PIMENTEL, 2010, p. 30).
Mas os líderes escolares não atuam sozinhos, dependem do comprometimento dos
membros da equipe. Encorajá-los é um passo necessário a partir de uma visão inspiradora
quanto aos valores e objetivos a serem perseguidos no âmbito escolar. “Os valores, habitus,
influenciam a definição de uma identidade coletiva que irá orientar as atividades
desenvolvidas na organização, influenciando o seu ambiente de trabalho” (PIMENTEL, 2010,
p. 25).
Em outras palavras, deve-se considerar o conjunto de valores, experiências e
subjetividade no campo social, caracterizado por um processo de interação entre os díspares
atores em uma organização, esta última tida pela autora acima como um “organismo vivo” (p.
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39). Em um organismo vivo, o exercício da liderança requisita competências técnica e de
interação social para haver participação democrática em benefício das práticas escolares.
1.2.1 Comportamentos esperados dos líderes escolares

Espera-se que a liderança escolar impulsione um clima favorável ao desenvolvimento
das atividades, apresente competências técnicas e de relacionamento para enfrentamento e
superação dos desafios postos. O principal líder da escola é o diretor, o qual tem o desafio de
se aproximar da comunidade escolar, desempenhar função estratégica diante das exigências
da gestão e burocracias escolares.
O diretor escolar se configura como personagem central para garantir o adequado
funcionamento da escola. Espera-se que suas ações sejam alicerçadas por: planejamento,
confiança, comunicação, flexibilidade, inteligência emocional, gestão da convivência,
participação, inclusão da comunidade e redução das complexidades, dentre outros, conforme
mostra a Figura 3:
Figura 3 – Comportamentos esperados dos líderes escolares
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Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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O planejamento possibilita ao líder fazer um mapeamento dos caminhos a serem
seguidos e as diretrizes para efetivação dos resultados almejados. Torna-se essencial
estabelecer uma visão de futuro para engajar os membros da equipe e direcionar os rumos da
escola.
O planejamento é um mecanismo que auxilia o trabalho dos líderes escolares, por
meio do qual é possível definir, conhecer e avaliar o grau de importância das atividades.
Permite analisar as forças internas e externas à escola e agir em prol das melhorias
necessárias. Serve como norteador dos objetivos, metas e resultados a serem conquistados por
todos os membros escolares.
Almeida (2016b) reconhece que o planejamento é uma ferramenta essencial na
execução das políticas públicas educacionais. Embora esteja relacionado com a ideia de poder
e controle, trata-se de um instrumento que corrobora com a atuação dos gestores escolares. É
uma forma de antecipação dos cenários, que suscita comunicação objetiva, participação da
equipe e depende da realidade escolar.
No entanto, cada escola possui cultura, pessoas, porte, processos e infraestrutura
distintos. Para Novaes (2014, p. 96), “a escola se constitui num ambiente complexo por
abranger diversos aspectos relativos à sua natureza institucional, como também por envolver
várias situações particulares de uma sala de aula”.
A escola requer liderança com habilidades de comunicação em âmbito interno e
externo. A comunicação do líder deve ser transparente, adotando-se uma postura flexível
diante da equipe, com a intenção de obter informações coesas e verdadeiras sobre situações
que podem estar além do seu campo de visão.
A comunicação se constitui como uma característica fundamental para conquistar
confiança, desenvolver empatia, alcançar comprometimento e trabalhar em favor dos projetos
da instituição. É “um processo dinâmico e relacional entre indivíduos e os diversos setores da
instituição” (PIMENTEL 2010, p. 30).
Hoy, Miskel e Tarter (2015) salientam que os líderes escolares dependem de meios de
comunicação verbais, trabalham longas horas em ritmo frenético, com atividades diversas e
passam muito tempo interagindo com indivíduos e grupos. A prática de uma comunicação
assertiva, focada na integração, deve ter como alvo a melhoria dos processos organizacionais,
do senso de pertencimento e gerenciamento dos conflitos.
Ao se deparar com situações que envolvem conflitos de equipe, é importante entender
os motivos que provocaram as tensões entre seus membros. Para isso, é essencial se
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comunicar com transparência, reforçar os objetivos comuns, analisar as oportunidades para
feedbacks, ajustes e/ou melhorias, para o bem-estar emocional e social dos envolvidos.
Embora alguns gestores suponham que a comunicação é algo fácil, trata-se de um
“processo de mão dupla” que precisa passar por vários filtros, pois “receber mensagens não é
a mesma coisa que compreendê-la” (SIMON; DOLAN, 2006, p. 131). A comunicação deve
possibilitar reciprocidade, interações assertivas, impulsionando a visão da organização. A
compreensão quanto à direção que precisam seguir corrobora com o sentimento de confiança
em relação à liderança.
Ademais, o líder deve estar preparado para os possíveis conflitos, opiniões contrárias e
estar aberto às críticas construtivas ou destrutivas, pois existirão interesses, desejos e
expectativas que divergirão entre os atores sociais. O verdadeiro líder percebe as expressões
de indignação e desconforto do outro, entende que comportamentos desta natureza exigem
equilíbrio emocional e empatia.
Dessa forma, torna-se importante desenvolver a inteligência emocional, a capacidade
de conviver e de compreender o diferente, sem se desequilibrar. Além disso, os líderes
precisam fornecer apoio emocional e confiança. A confiança “pode ser definida como crença
na credibilidade de uma pessoa ou sistema, [...] em que essa crença expressa uma fé na
probidade ou amor de um outro, ou na correção de princípios abstratos (conhecimento
técnico)” (GIDDENS, 1991 p. 36).
Na visão de Pimentel (2010, p. 31), “a confiança perpassa as ações de um trabalho
compartilhado que traduz os valores do grupo, [...] é sinônimo de credibilidade, de
reciprocidade, de segurança, de sinceridade afetiva, características de sucesso do trabalho do
gestor”.
Confiança, comunicação, criatividade e flexibilidade favorecem oportunidades para a
prática

do

compartilhamento

de

informações,

procedimentos

e

atividades.

O

compartilhamento de tais conhecimentos pressupõe: confiança no líder, identificação dos
profissionais com habilidades de liderança ou habilidades técnicas, envolvimento com a
execução de determinadas tarefas, capacidade de aprendizagem, estímulo à criatividade,
tempo de resposta às situações apresentadas e atenção aos prazos a serem cumpridos.
É preciso oportunizar o compartilhamento de conhecimentos de forma responsável,
assertiva e justa, com um olhar empático para o liderado. É uma tarefa que demanda
versatilidade, acompanhamento, doação do líder para auxiliar os membros da equipe no
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processo de formação e desenvolvimento, envolve diálogo e valores coletivos, devidamente
acordados entre os envolvidos.
Espera-se que a liderança escolar atue em favor da formação de futuros líderes,
preocupando-se com uma possível sucessão. Líderes podem assumir novos projetos, mudar de
instituição, enfrentar problemas de ordem pessoal, entre tantas outras adversidades. Projetos
escolares não podem ser paralisados em função de alterações no quadro de colaboradores e/ou
circunstâncias inesperadas. “Assumir a responsabilidade pela sucessão da liderança é
essencial para assegurar que os esforços para o aprimoramento durem ao longo do tempo”
(HARGREAVES; FINK, 2007, p. 59).
A flexibilidade dos líderes e liderados em face das constantes mudanças no cotidiano
escolar se torna indispensável, consequentemente se faz necessário investir em aprendizado,
renovar valores e processos existentes, respeitar o passado, acreditar no aprimoramento,
formar novos líderes, com um olhar consciente para a relevância da sucessão
(HARGREAVES; FINK, 2007).
A liderança escolar pode potencializar ações e o comportamento organizacional,
ordenar o caos e as incertezas nos espaços de atuação. Todavia, existem obstáculos a serem
administrados no cenário atual, o que torna importante um estilo de liderança dirigido para
organização coletiva, consciente do desenho estrutural da escola.
Conforme o Ministério da Educação do Governo do Chile (MINEDUC), um processo
de construção para a boa liderança escolar implica em planejar, monitorar, supervisionar,
desenvolver capacidades profissionais e acompanhar. Acrescentando-se trabalho articulado,
liderança dos processos de ensino e aprendizagem, gestão da convivência e participação da
comunidade escolar (CHILE, 2015).
Pressupõe-se que a liderança é mais ampla do que o trabalho operacionalizado pelo
diretor escolar, um fator crítico de sucesso e diferenciação das escolas, progresso e
aprendizagens dos alunos, exercendo significado maior em estabelecimentos mais
vulneráveis, devendo ser fortalecida pela liderança de caráter pedagógico, focada na tarefa da
escola, pautada na visão de futuro, ética, confiança, participação, respeito e inclusão da
comunidade (CHILE, 2015).
2.2.2 Liderança pós-convencional: gestão por valores
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Conforme Trigo e Costa (2008), a liderança pós-convencional consegue responder aos
desafios contemporâneos, pois é receptiva às situações da humanidade, atua de maneira
transformadora, preza pelos valores, pelas pessoas e pelo diálogo, apresentando a gestão por
valores como viável para as organizações escolares.
A gestão por valores se refere a um conceito equacionado no final dos anos 1990
(1997) na Espanha, por Salvador García e Shimon Dolan, com a publicação da obra La
Dirección por Valores, e, simultaneamente, nos Estados Unidos da América, por Ken
Blanchard, Michael O’Connor e Jim Ballard, com a obra Managing by Values.
Segundo os autores supracitados, a gestão por valores demanda: criatividade para a
resolução de problemas complexos, alto nível de profissionalização dos membros da
organização, autonomia e responsabilidade, contexto mutável, liderança legitimadora de
transformações, redes, alianças funcionais, equipes de projeto, melhoria dos processos, visão
estratégica de longo prazo, desenvolvimento, participação, aprendizagem, confiança e
compromisso.
Trata-se de um modo pós-convencional de liderança estratégica, que preza pelo
“diálogo explícito e democrático”, possibilita orientar as decisões e ações da organização.
Tem potencial para simplificar, orientar, comprometer, partilhar valores pautados na missão e
visão da organização e, principalmente, absorver complexidades (TRIGO; COSTA, 2008).
Dolan e Garcia (2006) salientam que a gestão por valores reflete um processo
evolucional de filosofias anteriormente aplicadas às organizações, tais como: gestão por
instruções e gestão por objetivos, cujas origens provêm de abordagens de pesquisadores da
psicologia social e de pesquisadores behavioristas do século XX.
Na visão dos referidos autores a gestão por valores é flexível, preza pela dinâmica das
organizações, foca na renovação, nos valores essenciais e nos objetivos estratégicos, com a
meta básica de elevar ao pensamento gerencial a dimensão humana e não somente a técnica. E
tão importante quanto os indicadores econômicos e de eficiência, são os fatores qualitativos,
ou valores, tais como: criatividade, honestidade e confiança.
Portanto, é preciso lidar com as exigências da contemporaneidade para que a
organização cresça, permaneça viável e avance, priorizando a aprendizagem contínua,
readaptação e monitoração das mudanças. Todavia, exercer a liderança nas escolas é um
compromisso que deve ser construído gradativamente, levando em consideração as
peculiaridades do ambiente escolar, os atores envolvidos e as circunstâncias em seu entorno.
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Além disso, é necessário lidar com tensões que surgem no ambiente, estabelecer senso
de urgência e desenvolver a autoatenção. “Desenvolver a autoatenção: tem a função de definir
e redefinir valores e prioridades, identificar seu estilo de comportamento e avaliar a atitude
das pessoas quanto à mudança que pretende incentivar” (CHIAVENATO, 2021, p. 260).
Uma liderança que expressa os valores organizacionais, compartilhando-os com sua
equipe de trabalho, direciona as ações em busca de eficiência, promove criatividade, explora a
complexidade e a incerteza. Seguir um manual de instruções e procedimentos não garante
resultados positivos (DOLAN; GARCIA, 2006). A Figura 4 demonstra síntese da gestão por
valores.
Figura 4 – Gestão por valores
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Fonte: Elaborado pela autora baseado em Trigo e Costa (2008).
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O foco nos valores não elimina a necessidade de instruções e objetivos. Todos são
importantes e podem ser complementares. “[...] os valores conseguem é tornar os objetivos e
instruções mais significativos, sensatos e aceitáveis” (DOLAN; GARCIA, 2006, p. 14).
Pauta-se no discurso e prática da liderança, isto é, na importância da coerência entre o que a
liderança diz que acredita e o que realmente faz no curto e longo prazo.
Mas o que são valores? A palavra valores possui muitos sentidos e interpretações, haja
vista que podem ser impulsionadores do comportamento humano, das organizações e da
sociedade. Trata-se de uma palavra de origem grega, cujo significado representa algo valioso,
estimável, digno de honra (DOLAN; GARCIA, 2006).
Em espanhol e outras línguas latinas, por exemplo, pode representar outras dimensões:
econômico-pragmático (eficiência, desempenho, disciplina, eficácia, planejamento), éticosocial (propósitos, crenças, respeito, paz, justiça social, transparência, honestidade) e
emocional e desenvolvimento (liberdade, felicidade, flexibilidade, geração de emoções,
desenvolvimento do potencial, motivações para realizações pessoais). Tais dimensões
corroboram para identificação dos valores essenciais no plano individual e organizacional
(DOLAN; GARCIA, 2006).
Segundo Coité (2017), os valores são indicadores da cultura e do comportamento
humano, o que torna importante aprofundar a influência dos valores na prática educativa e da
gestão, haja vista que a educação e o desenvolvimento social se encontram interligados com a
consciência dos valores que guiam a existência humana, sejam implícitos ou explícitos.
Diante da perspectiva apresentada, parece que a gestão por valores favorece a atuação
dos líderes nas organizações em geral, dado que propõe um conjunto de ideias norteadoras
para a atuação dos líderes. De alguma maneira, todos os líderes possuem valores pessoais, e
quando estes são incorporados aos valores da organização, maiores as possibilidades para
caminhar em direção a objetivos comuns.
Entretanto, as propostas de redesenho da gestão precisam ser analisadas com
criticidade, observando a particularidade de cada organização, pois há sempre algo que pode
ser absorvido, modificado, ampliado ou desprezado, exigindo-se imparcialidade de líderes e
liderados.
Destarte, a liderança escolar não deve desconsiderar as contribuições de outras áreas,
mas, sim, identificar práticas que se aproximem da realidade escolar, pois poderão existir
oportunidades para melhorias dos processos e estruturas existentes, tornando-se essencial
disponibilidade para mudanças e receptividade às novas possibilidades de atuação.
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Assim, o cenário contemporâneo projeta redesenho da gestão escolar, representada
pelos diretores escolares, e a mudança se encontra posta, não havendo como ignorá-la. Para
absorver as complexidades e lidar com tantas recomendações, é preciso analisar o modelo de
gestão atual, as ações empreendidas e efetivar compromissos democraticamente com os atores
que envolvem a escola.
1.2.3 Liderança escolar na atualidade

A liderança escolar no cenário atual se encontra diante de complexidades, do ensino
híbrido, das tecnologias, das orientações curriculares estabelecidas pelo órgão gestor de
educação, das diretrizes gerais apresentadas para atuação dos diretores escolares, agenda de
reformas da educação, expectativas da comunidade escolar, dentre outros.
A SMED organizou e tornou público o documento Orientações curriculares e
pedagógicas para a rede municipal de ensino de Salvador no Continuum curricular 2020/2021,
visando orientar todos os profissionais para retomada das aulas. Reforçando um conjunto de
ações organizadas e articuladas no sentido de promover comprometimento de todos os
membros internos e externos à escola, preparação de processos, pessoas e recursos físicos
diante do cenário pandêmico (SALVADOR, 2021b).
A atuação dos líderes escolares implica se apropriar das lições aprendidas no contexto
da pandemia, partindo do planejamento e organização de cronograma de trabalho para
garantir o ensino, aprendizagem, bem-estar social da comunidade, adaptação ao modelo
híbrido de educação. Requisita-se, aqui, a gestão participativa, liderança transformadora,
inteligência emocional e social diante das exigências, expectativas, resultados e questões
relacionadas à comunidade escolar.
A gestão relaciona-se com gerenciamento, ordem, consistência e formalidade dos
planos, desenho organizacional, monitoração dos resultados alcançados para enfrentamento da
complexidade. Enquanto a liderança se relaciona com visão de futuro, envolvimento da
equipe,

comunicação,

superação

dos

obstáculos

e

enfrentamento

das

mudanças

(CHIAVENATO, 2021).
A Figura 5 mostra as atribuições da gestão escolar da rede pública municipal de
Ensino.
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Figura 5 – Atribuições da gestão escolar da rede pública municipal de ensino
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Fonte: Elaborado pelo autora com base no documento: Orientações curriculares e pedagógicas para a rede
municipal de ensino de Salvador no Continuum curricular 2020/2021 (SALVADOR, 2021b, p. 16).

No contexto pós-pandemia da Covid-19, os desafios econômicos e sociais tendem a
aumentar, exigindo-se competências sociais dos profissionais para lidar com as mudanças e as
incertezas diante de um cenário desconhecido. Demanda capacidade de interação,
flexibilidade cognitiva e comportamental para enfrentamento desta realidade, ou seja, “formas
não tradicionais de mobilização e gestão dos recursos e dos esforços coletivo” (MOSCON et
al., 2021, p. 175).
Nessa direção, os mesmos autores salientam que as habilidades sociais, enquanto
promotoras de comportamentos positivos, favorecem as relações sociais, a dinâmica no
ambiente de trabalho, pois os profissionais podem ser mais exitosos em sua atuação.
Habilidades de comunicação, empatia, autoconhecimento, interpessoais e assertividade são
essenciais para a vida, no plano individual e coletivo.
Desse modo, entende-se que numa organização social é relevante desenvolver
treinamentos para os gestores, tendo como foco as habilidades sociais, as quais implicam em
novas aprendizagens, atenção a comportamentos que precisam sofrer alterações, bem como no
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desenvolvimento de valores de convivência pautados no respeito e ética (MOSCON et al.,
2021).
Assim, a liderança escolar na atualidade enfrenta o desafio de conferir significado às
ações e objetivos de suas equipes, devendo atuar sincronicamente com a comunidade escolar,
atentando para a importância de comportamentos assertivos e resultados sustentáveis. Faz-se
necessário ao gestor escolar buscar autoconhecimento, perceber suas habilidades,
comportamento e desempenho, bem como dos membros que estão sob sua liderança
(SALVADOR, 2021b, p. 20).
1.3 ESTILO DE LIDERANÇA
1.3.1 Breve histórico

Nesta subseção, concentram-se as reflexões sobre o estilo de liderança, situando o
objeto de estudo a partir das seguintes abordagens: traços, comportamental, situacional,
transacional e transformacional. As abordagens servem para integralizar as discussões,
considerando as expectativas em torno da liderança escolar, diante de um cenário complexo e
dinâmico.
A teoria dos traços pressupõe que a liderança nasce com o indivíduo, apresentando
características físicas, intelectuais e sociais que o diferenciam. O líder possui elevado grau de
competência para execução de tarefas e a liderança não é desenvolvida. O marco inicial da
teoria dos traços se inicia no século XX, sendo aceita até 1940, revelando-se incompleta
temporalmente (JUNIOR et al., 2014).
Na visão de Chiavenato (2021), a teoria dos traços é uma concepção antiga de
liderança, centrada na identificação dos traços de personalidade que diferenciavam
determinadas pessoas e se relacionavam com o sucesso pessoal. Alguns traços como:
inteligência, assertividade, coragem, astúcia e outros, eram típicos do líder e responsáveis
pelo comportamento de liderança.
Em relação à teoria comportamental, os primeiros estudos foram realizados na década
de 1930 por Kurt Lewin e equipe. Fundamenta-se no desempenho, diferenças individuais e
abordam estilos de liderança (CHIAVENATO, 2021). Segundo o autor, foram identificados
três estilos de liderança: liderança autocrática, liderança democrática, liderança liberal
(laissez-faire), conforme Figura 6.
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Figura 6 – Estilos de liderança – Kurt Lewin

Estilo Autocrático
Ênfase no líder

LIDERANÇA

Estilo Liberal
Ênfase nos subordinados

Estilo Democrático
Ênfase no líder e nos subordinados

Fonte: Elaborado pela autora com base em Chiavenato (2021, p.262)

De acordo com Chiavenato (2021), em 1940 foram realizados estudos na Universidade
de Michigan, identificando-se duas formas básicas de comportamento: liderança centrada nas
pessoas e liderança centrada na produção. Simultaneamente aos estudos mencionados, foi
realizada uma pesquisa na Universidade de Ohio State, visando medir a percepção dos
subordinados em relação ao comportamento da liderança em organizações industriais e
militares, a qual apresentou resultados similares.
As teorias situacionais e contingenciais de liderança, por sua vez, representam um
avanço, pois levam em conta que os traços, o comportamento do líder, os liderados, o
contexto ambiental, situação, objetivos e etc., são determinantes para os resultados
organizacionais (CHIAVENTO, 2021).
Segundo Caetano (2005), o estilo autocrático é focado em produtividade, tarefas e
controle, exigindo respostas rápidas dos liderados. No entanto, o líder autocrático realiza
elogios e críticas conforme sua conveniência. Pode expressar apatia, gerar clima de tensão e
medo, inviabilizando a aproximação e envolvimento dos liderados.
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O estilo democrático estimula discussões com a equipe de trabalho, favorece o
relacionamento e o clima de satisfação na organização. Mas quando a equipe não tem
maturidade pode ocorrer confusão de papéis, dificuldades de escolhas e ritmo de trabalho
fraco. O líder ao estilo liberal ou laissez-faire permite liberdade para tomada de decisões e
realiza esclarecimentos apenas quando solicitado. Caracteriza-se pela omissão do papel de
líder, o que pode culminar em desorganização dos processos organizacionais e da equipe
(CAETANO, 2005).
Na visão da pesquisadora, o estilo de liderança pode ser definido como
comportamentos relacionados com a identidade do indivíduo, englobando um conjunto de
aprendizagens, experiências que norteiam suas práticas. Podem refletir no ambiente, nos
resultados, tarefas e no comprometimento dos liderados, ou seja, na dinâmica da organização.
1.3.2 Estilos predominantes de liderança

Souza-Silva (2006, p. 21) afirma que alguns estudiosos defendem um estilo de
liderança em detrimento de outro. Porém, predominam dois grandes estilos: mais orientado
para as pessoas; mais orientado para as tarefas. O primeiro exerce grande influência,
demonstrando-se inspirador, conselheiro, humanista e educador. Enquanto o segundo possui
características pautadas na hierarquia, poder, controle, centralização e frieza no ambiente
organizacional.
Desse modo, para alcançar o progresso nas organizações, além de conhecimentos
técnicos, os líderes precisam aprimorar suas competências de liderança, estimular, motivar e
resgatar o autoconceito positivo dos membros da equipe. Autoconceito se refere “[à] imagem
que temos de nós mesmos” (SOUZA-SILVA, 2006, p. 30).
Na visão de Sant’anna, Paschoal e Gosendo (2012), os gestores apresentam estilos
heterogêneos de liderar, podem influenciar os modos e práticas de seus liderados, bem como
as relações e os resultados da equipe no ambiente de trabalho. Destacam-se os seguintes
estilos: voltado para tarefa, para o relacionamento e para as situações.
O estilo voltado para a tarefa enfatiza a execução das tarefas, objetivos, metas e
definição de padrões de desempenho. Outrossim, enfatiza a supervisão e fiscalização do
comportamento dos liderados, bem como a estrutura hierárquica, suas regras e procedimentos.
O estilo voltado para relacionamento preza pelas relações de confiança mútua, amizade,
satisfação da equipe, ênfase nas relações interpessoais. O estilo voltado para a situação altera
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seu estilo conforme a situação, o contexto, o comportamento e maturidade dos liderados.
Enfatizam-se condições de trabalho, competências para lidar com as mudanças e capacidade
de realização das tarefas pelos liderados (SANT’ANNA; PASCHOAL; GOSENDO, 2012).
Para Chiavenato (2021), as teorias comportamentais apresentam a liderança como
essencial para promover o desempenho no ambiente organizacional, porém o modelo de
gestão pautado em hierarquias, comando e controle parece fadado ao insucesso. O autor
apresenta as diferenças entre a orientação para as tarefas e orientação para as pessoas,
conforme Quadro 1, a saber:

Quadro 1: Diferenças entre orientação para as tarefas e orientação para as pessoas

Liderança orientada para as tarefas

Liderança orientada para as pessoas



Comportamento orientado para finalização do
trabalho.

Comportamento orientado para apoiar e ajudar as
pessoas no trabalho.



Planeja e estabelece como o trabalho será feito.

Atua como apoio e retaguarda aos subordinados.

Atribui a cada indivíduo responsabilidade pelas

tarefas.

Desenvolve relações sociais com os subordinados.

Define claramente os padrões de trabalho.

Respeita os sentimentos das pessoas.

Procura completar o trabalho.

É sensível quanto às necessidades individuais.

Monitora os resultados do desempenho.

Mostra confiança nos seguidores.

Preocupa-se com o trabalho, com os métodos e
processos, com as regras e regulamento.

Preocupa-se com as pessoas, seus sentimentos,
aspirações, necessidades e emoções.



Fonte: Chiavenato (2021, p.263).

Independentemente do estilo de liderança preponderante, as relações constituídas entre
líder e liderados devem ser pautadas em respeito, confiança mútua, responsabilidade,
engajamento, flexibilidade, foco nas operações e nos resultados que garantam o bem-estar dos
colaboradores e a sustentabilidade da organização.
De acordo com Hoy, Miskel e Tarter (2015), os líderes mais eficientes se preocupam
tanto com as tarefas, quanto com as pessoas. Então, não se pode concluir que um único estilo
de comportamento do líder seja o mais adequado para as diferentes situações. Líderes e
liderança corroboram com tempos de mudanças, para melhoria das escolas, são âncoras, cuja
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personalidade e capacidade de motivar tanto a equipe quanto o ambiente interno e externo são
fundamentais nas organizações educacionais.
Os autores acima apresentam estudos que englobam perspectivas recentes sobre
traços, habilidades e comportamentos de liderança, organizados e reunidos pela autora no
Quadro 2 para ampliação dos saberes sobre estilo de liderança. Evidenciando uma lista com
fatores diversos associados com liderança eficiente.

Quadro 2: Traços, habilidades e comportamento associado com liderança eficiente.

Traços, habilidades e comportamentos associados com liderança eficiente.

Personalidade

Autoconfiança
Tolerância ao estresse
Maturidade Emocional
Integridade
Extroversão

Motivação

Habilidades

Necessidades interpessoais e
ligadas às tarefas
Foco no desempenho
Necessidades de poder
Expectativas
Autoeficácia

Técnicas
Interpessoais
Conceituais

Comportamento do líder eficiente
Comportamento orientado
para as tarefas

Funções Esclarecedoras
Planejamento
Organização
Monitoramento
Execução eficiente

Comportamento orientado
para as relações

Suporte
Desenvolvimento
Reconhecimento
Consultoria
Gestão de Conflitos

Comportamento orientado
para a mudança
Interpretação dos eventos
externos
Articular visão atraente
Inovação
Promover, apoiar e
implementar mudanças

Fonte: Elaborado pela autora com base em Hoy, Miskel e Tarter (2015, p. 385 – 392).

Nota-se a partir do Quadro 2 que em relação ao comportamento do líder, os mesmos
autores apresentam algumas perspectivas recentes sobre liderança em três categorias distintas:
comportamento orientado para tarefas; comportamento orientado para as relações;
comportamento orientado para as mudanças.
Portanto, é importante perceber as características predominantes, as motivações e
competências que direcionam os comportamentos da liderança, bem como entender como a
liderança se relaciona com os membros da equipe, interpretam as mudanças e eventos
externos, visando obter melhorias e inovações para a organização.
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1.3.4 Liderança transacional e transformacional

A teoria da liderança transformacional constituída por Burns, em 1978, e popularizada
por Bernard Bass e colaboradores se refere a um processo de retroalimentação entre líderes e
liderados, ou seja, é um fenômeno de mão dupla que envolve o desenvolvimento de novos
líderes, aproveitando-se dos membros que se encontram no entorno. O termo transacional,
também cunhado por Burns no mesmo ano, constitui-se como um contraponto da liderança
transformacional (VIZEU; CALAÇA, 2013).
O líder transformacional não se limita às práticas operacionais rotineiras, volta-se para
o reconhecimento, desenvolvimento e capacitação dos liderados para tomada de decisão,
inspira motivação e moralidade, busca um ideal comum compartilhado. “Neste caso, o papel
do líder é o de estimular o interesse por esse ideal, pelo crescimento moral, pelos valores
compartilhados pelo grupo, e não simplesmente o interesse pessoal e individualista” (VIZEU;
CALAÇA, 2013, p. 9).
Na visão de Fonseca, Porto e Barroso (2012), a liderança transformacional é
considerada idealizada, focada em metas comuns, aproximação entre líderes e liderados, em
cooperação. Líderes transformacionais demonstram preocupação com os sentimentos de seus
liderados, buscam oportunidades de melhorias para o indivíduo e para a organização.
A liderança transacional estabelece acordos, trocas, recompensas, desempenho, baseiase na autoridade burocrática, adota medidas corretivas, enxerga os membros da equipe como
seres passivos e não constrói vínculo forte com os liderados (FONSECA; PORTO;
BARROSO, 2012).
É fundamental que os líderes identifiquem suas potencialidades e fragilidades, para
saber desenvolver suas habilidades técnicas e de relacionamento, bem como suas
competências conceituais no sentido de solucionar problemas complexos. “As organizações
escolares procuram identificar indivíduos com traços e habilidades particulares que vão se
adaptar às organizações e ajudar a conduzi-las” (HOY; MISKEL; TARTER, 2015, p. 386).
Os líderes transformacionais são agentes de transformação, tornam-se uma referência
para

os

membros

da

equipe,

dedicam-se

ao

comprometimento

organizacional,

autodesenvolvimento individual, desempenho satisfatório, focados em soluções. A liderança
transformacional “é uma expansão da liderança transacional que vai além de singelos acordos
e traços” (HOY; MISKEL; TARTER, 2015), conforme demonstra o Quadro 3.
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Quadro 3: Comparativo de Liderança Transacional e Transformacional

Liderança

Comportamentos

Estimulam recompensas pelos esforços empreendidos
Resposta aos interesses imediatos da equipe
Altos níveis de vigilância
Liderança Transacional
Monitoram o desempenho
Tomam medidas corretivas para problemas aparentes
Proativos
Inspiradores motivacionais
Elevam os níveis de consciência dos colaboradores
Liderança Transformacional
Promovem mudanças
Inovam
Focam em alto desempenho
Fonte: Elaborado pela autora com base em Hoy, Miskel e Tarter (2015, p. 400 - 403).

Para os mesmos autores, a liderança transacional quando aperfeiçoada com a liderança
transformacional pode contribuir eficientemente para as atividades operacionais e conquistas
de resultados favoráveis para a organização. Além disso, características motivacionais,
personalidade e disposição corroboram com o empreendimento de esforços e envolvimento
com os membros da equipe.
Dias e Borges (2015), ao analisarem como os estilos de liderança dos gestores
públicos influenciam a atuação das equipes, identificaram em sua pesquisa que o estilo
transacional influencia positivamente no desempenho das organizações públicas. Afirmam
que o estilo transacional é associado às recompensas decorrentes de bons resultados da equipe
e reforçam a necessidade de repensá-lo, pois nem sempre os melhores resultados podem estar
associados ao comprometimento do colaborador.
A

liderança transformacional é primordial para construção da imagem da escola e

caminho necessário para o seu bom funcionamento, pois pode promover o engajamento dos
atores sociais, dada a relevância que assume na execução das tarefas, nos relacionamentos e
enfrentamento das mudanças constantes.
Conforme parecer CNE/CP Nº: 4/2021 é importante que a liderança escolar
desenvolva um trabalho colaborativo, focado na aprendizagem, nas atividades pedagógicas,
visando uma liderança transformacional.

O Diretor Escolar que apresenta o estilo de liderança transformacional é capaz de,
não só construir uma visão para a unidade escolar, apresentando caminhos,
reestruturando e realinhando a escola, como também é capaz de desenvolver a
equipe e o currículo com grande envolvimento da comunidade externa na cultura
escolar (BRASIL, 2021b, p. 2).
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Contudo, embora seja considerável a relevância da liderança transformacional, é
importante uma visão menos ingênua quanto à aderência do conceito, haja vista a
possibilidade de existir interesses de determinados profissionais e/ou distorções de ideias
quando estas são reinterpretadas para novas realidades (VIZEU; CALAÇA, 2013).

1.3.5 Múltiplos estilos de liderança

Nota-se uma variedade de estilos de liderança, cujas nomenclaturas se modernizam à
medida que as dinâmicas organizacionais sofrem alterações e novos estudos são realizados.
Esses estilos repercutem no ambiente, na criatividade, na execução das atividades e no clima
organizacional, porquanto determinados comportamentos dos líderes podem inspirar ou inibir
a atuação dos liderados.
Batista (2014), a partir de uma análise comparativa entre o Brasil e a Espanha,
utilizando-se dos resultados de 2009 da Pesquisa Teaching and Learning International Survey
(TALIS), estudou cinco dimensões de gerenciamento nas escolas e se concentrou em dois
estilos de liderança para fins comparativos: liderança instrucional e liderança administrativa.
Percebeu que no Brasil predomina o estilo instrucional e concluiu que ambos os estilos têm
sua relevância.
Conforme a autora supracitada, a liderança instrucional é um modelo ideal, pois
possibilita maior colaboração e reconhecimento dos profissionais, provoca inovações e
mudanças nas práticas educacionais, favorecendo as relações com professores e alunos.
Enquanto a liderança administrativa se apresenta focada no atendimento das demandas
burocráticas, cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.
Na visão de Goleman (2015), os comportamentos dos líderes que contribuem para a
eficácia organizacional têm relação com os estilos de liderança que melhor repercutem no
clima, na equipe e nos resultados. Ademais, o autor define os estilos como um conjunto de
táticas aplicadas por um jogador de golfe, que precisa perceber os desafios da jogada, para
refletir sobre suas escolhas, escolhendo mecanismos para ação ou reagindo instantaneamente.
Segundo o autor, há seis estilos de liderança mais presentes nas organizações,
conforme se verifica no Quadro 4.
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Quadro 4: Múltiplos estilos de liderança nas organizações
Estilo de Liderança

Como ele repercute

Impacto no Clima

Quando é apropriado

Visionário
(Autoritário)

Impele as pessoas rumo
a sonhos
compartilhados

O mais positivo de
todos

Quando a mudança
requer uma visão nova,
ou quando um rumo
claro é necessário.

Coaching

Conecta o que a pessoa
quer com as metas da
equipe

Altamente positivo

Para ajudar uma pessoa
a contribuir mais
eficazmente com a
equipe

Afiliativo

Valoriza as ideias das
pessoas e obtém o
compromisso pela
participação

Positivo

Para aparar arestas em
uma equipe, motivar
durante períodos de
sucesso ou fortalecer as
relações

Democrático

Valoriza as
contribuições das
pessoas e obtém o
compromisso pela
participação

Positivo

Para obter adesão ou
consenso, ou
contribuições valiosas
dos membros da equipe

Marcador de ritmo

Fixa metas desafiadoras
e empolgantes

Com frequência
altamente negativa, por
ser mal executado

Para obter resultados de
alta qualidade de uma
equipe motivada e
componente

Autoritário
(Coercivo)

Alivia o medo ao dar
instruções claras em
uma emergência

Com frequência
altamente negativa, por
ser mal executado

Na crise, para iniciar a
recuperação de uma
empresa

Fonte: Goleman (2015, p.48).

Entender a liderança que traz resultados sugere considerar as implicações dos estilos
para o desempenho, resultados e clima, tornando-se oportuno flexibilizar os diferentes estilos
de liderança. Os estilos visionário, coaching, afiliativo e democrático exercem um efeito
positivo em relação ao clima e resultados. Todos os estilos resultam de diferentes
componentes da inteligência emocional (autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade
social). A inteligência emocional é condição imprescindível para um líder de sucesso,
associada a alto desempenho (GOLEMAN, 2015).
Com efeito, diante das discussões apresentadas, independentemente da nomenclatura,
espera-se que os líderes escolares consigam lidar com a dinâmica imposta pelo cenário
sinalado por competições e complexidades. Estar à altura das recomendações provenientes
dos atores diversos exige aprimoramento contínuo e autoconhecimento. Portanto, alternar os
estilos de liderança torna-se um caminho viável.
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2. METODOLOGIA
2.1 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A metodologia é um exercício para a neutralidade, condição essencial para
competência científica, que traz a ideia de caminho a ser percorrido de maneira organizada no
sentido de promover a discussão crítica. Trata-se do “estudo dos caminhos, dos instrumentos
usados para se fazer ciência” (DEMO, 1995, p. 11).
Na concepção do referido autor (1995), a construção da ciência depende do emprego
de métodos científicos, construção e reconstrução dos saberes, pois a realidade não é estática,
nem disciplinar, logo o conhecimento deve ser questionado e discutível. Existem alguns
critérios que fazem parte da essência da ciência e são fundamentais para a organização da
produção científica, tais como: coerência, consistência, originalidade e objetivação. Estes
critérios são heterogêneos e permitem cercar a complexidade do fenômeno em estudo, sem
esgotá-lo.
A metodologia como pesquisa é uma condição indispensável para a competência
científica, demanda crítica e autocrítica de caminhos alternativos. No entanto, não bastam
competências formais, é preciso também de qualidade política, em razão do pesquisador
sofrer influências e ser influenciado por opiniões e autoridades em uma determinada época e
lugar (DEMO, 1995).
A evolução da ciência sugere postura metodológica, senso crítico, capacidade para
lidar com o diferente e, principalmente, posicionamento do pesquisador para não permitir que
discursos de intencionalidades interfiram na construção do pensamento científico, o qual deve
apresentar relevância e responsabilidade social.
O trabalho de pesquisa demanda cuidados com o artificialismo e investigações que
possibilitem enxergar além das evidências (BOURDIEU; CHAMBODERON; PASSERON,
2000). Do mesmo modo, é importante que o pesquisador esteja aberto às críticas e sugestões,
sem deixar de ser questionador e reflexivo.
Segundo Bourdieu, Chamboderon e Passeron (2000), as definições do objeto precisam
ser submetidas à crítica metódica e à vigilância epistemológica contínua. São práticas que
conduzem o pesquisador para buscas científicas responsáveis, transformam o pensamento e
alargam o campo de visão sobre o objeto estudado.
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Todavia, para os mesmos autores, é importante quebrar as relações mais aparentes,
pois a pesquisa não deve permitir confusões em sua interpretação, tornando-se relevantes
rupturas e contestação metódica. A prática da pesquisa para aquisição do conhecimento
envolve crenças, razões, experimentações, verdade, confiança e conflitos de ideias.
Segundo Gil (2008), a ciência busca a veracidade dos fatos, o que torna indispensável
identificar as operações mentais, o conjunto de procedimentos gerais e as técnicas intelectuais
que possibilitam verificação e investigação científica, isto é, o método determinado. A
construção da ciência requisita comprometimento do pesquisador, escolha, análises dos
métodos de pesquisa e congruência das etapas no decorrer da pesquisa.
Desse modo, as teorias e conceitos são essenciais para aprofundamento dos assuntos
relacionados ao objeto de pesquisa investigado. Gil (2008) afirma que as teorias
desempenham papel metodológico na pesquisa, sendo fundamentais no processo de
investigação em ciências sociais.
De acordo com Fortin (1996, p. 90), “a teoria serve para orientar a investigação,
propondo conhecimentos geralmente estabelecidos, os quais fornecem uma perspectiva da
forma de abordar um problema de investigação”. Ela é abstrata, representa as expressões de
ideias, atribui significação aos conhecimentos e explicações quanto ao fenômeno em estudo.
Na visão do mesmo autor, a teoria tem aplicabilidade para três fins: elaborar
proposições de investigação; explicar observações ou predizer resultados; dar significação aos
resultados de investigação e torná-los generalizáveis. O conceito se referee a uma abstração
geral, um termo criado por eventos específicos que podem ser observáveis, associado à
significação (FORTIN, 1996).
A teoria é essencial para o desenvolvimento do conhecimento científico, pois
corresponde a um conjunto de conceitos organizados, mutuamente ligados, visando obter
respostas para determinado aspecto da realidade. Os conceitos reduzem as complexidades,
funcionam como filtros para processar, analisar, armazenar informações e validar ideias
(SILVA; PORTO, 2016).
Creswell (2010) defende que os pesquisadores qualitativos podem declarar as teorias
de várias maneiras, de forma ampla ou estreita, desde que sejam utilizadas com consistência,
conforme seu propósito, tornando-se importante elaborar um planejamento e secionamento da
teoria coerentemente com o projeto da investigação qualitativa.
O percurso metodológico deste estudo exigiu organização científica, definição da
pesquisa, método, técnicas para coletar, interpretar e analisar dados. Requisitou criticidade da
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pesquisadora, identificação da questão central de pesquisa, do contexto de estudo, seleção
adequada das literaturas, documentos e comportamento ético do pesquisador.
No Quadro 5 se demonstra o desenho do percurso metodológico deste estudo, caminho
necessário para situar o objeto de pesquisa, o método, conhecer a realidade, conectar teoria e
prática, com o objetivo de cercar o fenômeno estudado.

Quadro 5: Desenho do percurso metodológico da pesquisa
Título:

Estilo de liderança do diretor: contribuições para a gestão escolar

Problema de
Pesquisa:

Como o estilo de liderança do diretor pode contribuir para a gestão escolar?

Objetivo Geral:
Objetivos
Específicos:
Fundamentação
Teórica:

Analisar como o estilo de liderança do diretor pode contribuir para a gestão escolar
da rede pública municipal de Salvador – Bahia.
Categorizar os estilos de liderança dos diretores escolares.
Identificar a concepção de liderança na percepção dos diretores escolares.
Identificar práticas de liderança dos diretores escolares que contribuem para gestão
escolar.
Educação e gestão na contemporaneidade
Liderança escolar
Estilo de liderança

Participantes:

Diretores escolares

Local da Pesquisa:

Gerência Regional de Educação (GRE) Orla – Salvador-Bahia

Tipo de Pesquisa:

Pesquisa qualitativa

Método:

Estudo de caso

Relevância do método utilizado:
Estuda fenômenos, processos, pessoas. Contribui para formulação das questões, definição do local e dos
atores que serão observados ou entrevistados, conhecimento dos processos (a natureza evolutiva dos eventos
realizados pelos atores).
Materiais para investigação do problema:
Livros, artigos científicos, teses, dissertações, textos, documentos
Aporte para coletar dados:
Agenda e Quadro de referência elaborados pela pesquisadora.
Procedimentos para coletar dados:
Procedimentos éticos legais, questionários, análise de documentos.
Análise dos dados:
1

Organização e preparação dos dados

2

Exploração dos dados coletados (caracterização, categorização e transcrição)

3

Lançamento dos resultados qualitativos no Microsoft Excel

4

Representação dos dados (Tabelas, Gráficos, Quadros)

5

Contextualização com a fundamentação teórica

6

Resultados e Discussões do estudo

Fonte: Elaborado pela autora com base em Creswell, 2010.
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2.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS LEGAIS

A coleta de dados foi desenvolvida após realização dos procedimentos éticos legais
determinados para condução da pesquisa em ciências humanas. Realizou-se a submissão do
projeto de pesquisa ao Conselho de Ética em pesquisa (CEP). As pendências apresentadas
foram devidamente esclarecidas antes do prazo estabelecido para retorno, ou seja, até 30 dias
do parecer emitido pelo CEP (ANEXO A).
A declaração de “Autorização da Instituição da Coparticipante” foi solicitada e
encaminhada pela Secretaria Municipal da Educação de Salvador, conforme ANEXO B. Os
participantes da pesquisa ficaram sabendo que era indispensável concordar com o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), opção obrigatória para que os questionários
enviados por meio do Google Formulários fossem disponibilizados para participação (link do
questionário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclDNKQEHqEs6yNXNa8UekuNU2oaDYY_t5
wn0oWD49ZJGH9vQ/viewform?usp=sf_link).
Os questionários não contemplaram perguntas sobre o nome do participante e da
instituição, visando ao anonimato, para evitar desconfortos entre os envolvidos. As tratativas
realizadas por e-mail ocorreram de forma individual, para garantir a confidencialidade da
pesquisa e preservar a integridade dos participantes.
2.3 PESQUISA QUALITATIVA

Esta pesquisa foi realizada à luz da pesquisa qualitativa, a qual pode ser definida como
“[...] interpretativa, com o investigador tipicamente envolvido em uma experiência sustentada
e intensiva com os participantes”, isto é, considera a perspectiva dos participantes, seus
diferentes pontos de vista, estratégias utilizadas, valores pessoais e história de vida
(CRESWELL, 2010, p. 211).
Além disso, o supracitado autor (2014) salienta que na pesquisa qualitativa os dados
são coletados de forma interativa, com os participantes em ambiente natural e que os
pesquisadores se tornam instrumento-chave na condução dos procedimentos técnicos da
pesquisa. Os pesquisadores qualitativos reúnem múltiplas fontes de dados, envolve raciocínio
complexo durante todo o processo de pesquisa (indutivo e/ou dedutivo), situando-se no
significado que os participantes atribuem ao problema.
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A pesquisa, também, é exploratória, pois são considerados diferentes aspectos e
aproximação do pesquisador com o tema escolhido para investigação. Segundo Gil (2008), a
fase de exploração tem como finalidade: desenvolver, modificar ideias e conceitos, realizar
levantamentos bibliográficos, documentais e de opiniões, estudar e conhecer as características
da população que será pesquisada.
O estudo se encontra alicerçado na pesquisa bibliográfica, a qual, na visão de Almeida
(2014a), é essencial para o desenvolvimento de todas as pesquisas, envolve a bibliografia
compartilhada, a escolha do material, leitura sistematizada, fichamentos, análise, interpretação
e novas reflexões sobre o assunto.
Segundo Gil (2008), o objetivo principal da pesquisa é descobrir respostas para os
problemas por meio da metodologia científica, o que possibilita a obtenção de novos
conhecimentos no campo da realidade social e enriquece com o seu desenvolvimento.
Devido às circunstâncias contemporâneas, foi necessário buscar alternativas para
exploração do fenômeno em estudo em ambiente virtual. Consoante o Ofício Circular n.º
2/2021/CONEP/SECNS/MS, expedido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), entende-se por ambiente virtual “aquele que envolve a utilização da internet (como
e-mails, sites eletrônicos, formulários disponibilizados por programas etc.), do telefone
(ligação de áudio, de vídeo, uso de aplicativos de chamadas etc.),” e outros (BRASIL, 2021a,
p. 2).
O estudo se efetivou por meio dos recursos tecnológicos disponíveis para sua
realização, tais como: e-mail, plataforma on-line para envio de questionários. A pesquisadora
se manteve à distância do grupo-alvo, atentando-se para a pergunta de investigação da
pesquisa e objetivos a serem investigados, planejando ações metodológicas, para estabelecer
interações com os participantes e obter informações por meios eletrônicos.
Creswell (2014) salienta que durante o processo de investigação qualitativa, o
pesquisador qualitativo se depara com inúmeras questões éticas, principalmente na fase de
coleta de dados. É importante obter apoio dos participantes, explicar o propósito do estudo,
não violar informações e evitar situações desconfortáveis aos participantes.
Com efeito, a conformidade para desenvolver a pesquisa qualitativa foi por se tratar de
uma abordagem que considera a percepção dos participantes, suas experiências e contexto,
cuja investigação, coleta e análise de dados estão diretamente relacionadas com a disposição
dos participantes e comprometimento do pesquisador.
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2.4 MÉTODO

Método se refere a um conjunto de procedimentos realizados de forma meticulosa para
realização da pesquisa. Norteiam as técnicas que serão executadas e corrobora com a
construção de um conhecimento digno de reputação. “O caminho para se chegar a
determinado fim” (GIL 2008, p. 8).
O método envolve seleção do material, escolha das fontes e técnicas para assegurar a
qualidade da investigação. O pesquisador não deve ficar restrito à bibliografia referente ao seu
tema de estudo. É preciso transitar por diferentes áreas do conhecimento, utilizando-se de uma
literatura vasta e de criatividade: construtiva, formativa e cultural (GATTI, 2008).
“É importante recorrer às pesquisas e trabalhos cujos temas se apresentam
relacionados ao objeto de interesse do pesquisador e podem fornecer elementos de análise”
(NOVAES, 2014, p. 92). Buscas em livros, artigos científicos, teses, dissertações e textos
foram priorizadas, explorando-se literaturas nacionais e internacionais como ponto de partida
para analisar o objeto de estudo.
Definiu-se o estudo de caso como método adequado para realização desta pesquisa. O
estudo de caso é considerado como uma estratégia de pesquisa que permite entender a relação
entre o contexto e os processos relacionados ao fenômeno em estudo, pode apresentar caráter
positivista ou interpretativo, consoante a perspectiva do pesquisador. Possibilita a apropriação
de diferentes métodos: qualitativos, quantitativos ou ambos (MORESI, 2003).
O estudo de caso também pode ser definido como um método de procedimento que
indica o percurso necessário à investigação, cujo estudo em profundidade de um fenômeno
pode se tornar representativo para outros (MEDEIROS, 2019).
Yin (2015) apresenta o estudo de caso como uma investigação abrangente e empírica
em relação a um fenômeno contemporâneo, inserido num contexto real. Para o autor, trata-se
de uma abordagem qualitativa que precisa de planejamento, abordagens específicas a partir de
várias fontes de evidências, as quais deverão ser utilizadas para coleta e análise de dados.
Todavia, apresenta limitações no que tange à generalização científica.
O estudo de caso na visão de Creswell (2010) possibilita a exploração de forma
profunda de “um programa, um evento, uma atividade, um processo, um ou mais indivíduos”,
valendo-se de vários procedimentos de coleta de dados.
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2.4.1 Quadro de referência para orientar a coleta de dados

Para direcionar o estudo de caso, foi utilizado um quadro de referência construído pela
pesquisadora a partir das teorias sobre liderança escolar e estilo de liderança, apresentados na
fundamentação teórica. Foram aplicados, especialmente, os estilos de liderança discutidos por
Hoy, Miskel e Tarter (2015) e fundamentos da gestão por valores, apresentada por Trigo e
Costa (2008).
A criação do quadro de referência foi um passo primordial para organizar os
questionários de pesquisa e coletar os dados empíricos para investigação do problema
proposto para estudo. A estrutura de um quadro de referência pode ser proveniente de
diferentes fontes, comportando significações conforme o contexto utilizado para sua
aplicação, possibilitando relacionar a teoria e a metodologia para investigação da pesquisa
científica proposta com a função de apoio (FORTIN, 1996).
Como o próprio nome sugere, é uma referência que poderá posicionar o problema de
pesquisa, os conceitos e as teorias. “O quadro de referência representa as bases teóricas ou
conceptuais da investigação, as quais permitem ordenar os conceitos entre si, de maneira a
descrever, explicar ou predizer relações entre eles” (FORTIN, 1996, p. 88).
O quadro de referência pressupõe situar o estudo no interior de um contexto e lhe
confere uma significação particular, cuja elaboração consiste num processo interativo
composto por duas etapas: definição dos conceitos que serão examinados no estudo; precisar
as relações entre os conceitos e ilustrá-los (FORTIN, 1996).
O Quadro 6, denominado Quadro de referência para orientar a coleta de dados, foi
estruturado da seguinte forma: na primeira coluna, o quadro de referência se concentrou em
algumas categorias de análise: tarefa, relacionamento e transformação, visando organizar as
ideias relacionadas aos estilos de liderança, numa perspectiva complementar e não isolada de
cada estilo de liderar.
Na segunda coluna se especifica a abrangência destes componentes enquanto
contribuições para gestão escolar, com o objetivo de dar significação ao campo de
investigação. A palavra contribuições foi empregada no sentido de colaboração e/ou
desenvolvimento de ações para fortalecimento da gestão escolar.
As categorias descritas no Quadro 6 favoreceram a elaboração dos questionários, a
organização da pesquisa, busca de literaturas sobre o assunto, conforme delineado adiante.
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Quadro 6: Quadro de referência para orientar a coletar dados
Componentes de análise
(Estilo de Liderança)
Tarefa

Contribuições para gestão escolar
(Gestão por valores)
Planejamento, objetivos, metas, execução das atividades,
acompanhamento, controle, responsabilização.
Diálogos, reuniões, gerenciamento de conflitos, estímulo ao

Relacionamento

desenvolvimento profissional, interação com as comunidades e
contextos, criatividade.
Visão estratégica, missão, valores, desenvolvimento de programas,

Transformação

treinamento, formação de líderes na organização, uso das tecnologias,
melhoria das práticas escolares.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Hoy, Miskel e Tarter (2015) e Trigo e Costa (2008).

Assim, o quadro de referência contribuiu para coleta de dados e foco na pergunta de
investigação, com prioridade à realização de um estudo de caso, de caráter interpretativo,
alicerçado nas discussões teóricas e nos procedimentos que possibilitassem estudar o objeto
proposto para investigação, haja vista os desafios para realização da pesquisa em tempos
pandêmicos.
2.5 CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO

A rede pública municipal de ensino de Salvador se constitui de 433 escolas,
totalizando um quantitativo de 141.848 alunos, somando todos os anos de escolarização.
Considerando a abrangência da rede, estabeleceu-se como ambiente para estudo a
GRE Orla, composta por 38 escolas municipais e seus respectivos diretores, com 10.178
alunos e que engloba os seguintes bairros: Acupe de Brotas, Alto das pombas, Amaralina,
Chame-Chame, Engenho Velho da Federação, Federação, Nordeste, Ondina, Rio vermelho e
Santa Cruz.
A escolha por esta gerência regional foi em função da necessidade de delimitar o
contexto de estudo, dadas as limitações da pesquisadora para investigar todas as escolas e a
motivação em conhecer o entorno no qual se encontra inserida.
Segundo informações disponibilizadas no site da SMED a gestão do sistema do
município é subdividida em Gerências Regionais de Educação (GRE), sendo: Centro, Cidade
Baixa, São Caetano, Liberdade, Orla, Itapuã, Cabula, Pirajá, Subúrbio I, Subúrbio II e
Cajazeiras, conforme mostra a Figura 7.
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Figura 7 – Escolas que formam a rede municipal de educação de Salvador

Fonte: http://educacao.salvador.ba.gov.br/educacao-em-numeros/. Acesso em 18 de outubro de 2021.

Foi preciso adotar alguns procedimentos para direcionamento do estudo na GRE Orla.
Atentando para as complexidades que envolvem as organizações escolares, delimitou-se a
subunidade de estudo das escolas, isto é, concentrou-se na gestão escolar.
A população-alvo foi representada pelos diretores escolares de cada escola, os quais se
tornaram os casos do estudo, fornecendo informações relacionadas ao estilo de liderança e
práticas de gestão no contexto de estudo, propiciando os dados empíricos da presente
pesquisa.
Os estudos qualitativos devem proteger os participantes da pesquisa, minimizar os
riscos que podem surgir nas ciências sociais e comportamentais e respeitar a autonomia dos
participantes (YIN, 2016).
A população-alvo correspondeu a 9% do total de diretores escolares da rede pública
municipal de ensino de Salvador, conforme informações apresentadas na Tabela 1.

55

Tabela 1 – Escolas por gerência regional – Rede municipal de ensino – Salvador
Gerência regional

Total de alunos

Total de escolas / diretores

Regional x total escolas

20.502
48
11%
CABULA
16.755
47
11%
CAJAZEIRAS
12.131
41
10%
CENTRO
6.533
28
7%
CIDADE BAIXA
21.430
55
13%
ITAPUÃ
6.499
26
6%
LIBERDADE
ORLA
10.178
38
9%
11.758
33
8%
PIRAJÁ
12.387
40
9%
SAO CAETANO
13.962
36
8%
SUBÚRBIO I
10.259
37
9%
SUBÚRBIO II
Total Geral
142.394
429
100%
Fonte: Elaborado pela autora com base em: http://sistemas.educacao.salvador.ba.gov.br/relatorios/inicio. Acesso
em 18 de outubro de 2021.

Para fins de enquadramento metodológico, pode-se considerar como uma amostragem
não probabilística intencional. Definiu-se a população-alvo para a condução da pesquisa, não
se utilizando de estatísticas e probabilidades. A pesquisadora se apresentou como uma
estranha diante do contexto, com o propósito de explorar o problema de pesquisa designado
para estudo.
Segundo Creswell (2010), é importante selecionar o local e os participantes da
pesquisa, de maneira que possam ajudar o pesquisador a entender o problema de investigação.
No entanto, isso não indica a necessidade de amostragem ou seleção aleatória, conforme se
observa na pesquisa quantitativa.
Yin (2015, p. 44) afirma que em vez de pensar o caso como uma amostragem, deve-se
interpretá-lo como uma oportunidade para “lançar luz empírica sobre conceitos ou princípios
teóricos”, buscando exceder o caso, identificar as lições aprendidas, ampliar as investigações
para novas pesquisas e não se limitar à construção de uma teoria abstrata.
Segundo Stake (2007), a ênfase do estudo de caso é entender a singularidade e
complexidade do caso específico, ou seja, o foco não é entender outros casos. Objetiva-se a
particularização e não a generalização, logo, a investigação com estudo de caso não é por
amostragem.
O caso pode ser definido como algo específico, complexo e em funcionamento ou um
sistema integrado. Um bom estudo de caso exige ética de cautela, de interpretação e
disciplina, tornando-se relevante escolher atores que possam colaborar para melhor
entendimento do caso (STAKE, 2007).
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Nota-se a partir dos três teóricos supracitados que o estudo de caso qualitativo não
opera por amostragem, é necessário ter clareza quanto ao caso que será estudado, explorado
em sua essência, para permitir ao pesquisador conhecimento em profundidade de um
determinado caso ou múltiplos casos.
O presente estudo de caso se caracterizou por rigor metodológico, planejamento dos
procedimentos técnicos para condução do estudo, seleção dos participantes, do local,
flexibilidade da pesquisadora, disciplina, receptividade dos atores selecionados e atenção às
questões éticas envolvidas no processo de coleta de dados. Outrossim, conduziu-se com base
em descrições densas, significação a partir da fundamentação teórica e “compreensão
empática” em relação às experiências compartilhadas pelos participantes.

2.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

O estudo se desenvolveu em ambiente virtual, com a participação dos diretores
escolares da GRE Orla, partindo-se de uma agenda estruturada para coleta de dados,
possibilitada por questionários on-line e análise de documentos. Iniciou-se em agosto de
2021, com organização semanal das etapas para efetivação do estudo.
Primeira

semana.

Consultaram-se

os

http://sistemas.educacao.salvador.ba.gov.br/relatorios/inicio.

relatórios

disponíveis

Ato contínuo,

obteve-se

em
a

planilha com a relação de escolas e seus respectivos diretores, composta por dados básicos
que favoreceram as interações com os diretores escolares, tais como: gerência regional,
escola, endereço, telefones, e-mail e nome do diretor. Posteriormente, o TCLE e os
questionários foram confeccionados no Google Formulários.
De posse das informações acima, foram selecionados os dados dos diretores da
gerência regional, para convidá-los a participarem da pesquisa. Para isso, os convites foram
elaborados com algumas informações sobre a pesquisa, incluindo-se o título, objetivo,
contatos da pesquisadora e instituição proponente.
Segunda semana. Os convites foram encaminhados para o e-mail institucional de
cada diretor. No corpo do e-mail foram apresentadas algumas orientações sobre a pesquisa,
reforçando-se que a coleta de dados ocorreria por meio eletrônico (Apêndice D). O envio do
convite foi um passo primário para interagir com a população-alvo e divulgar informações
sobre a pesquisa.
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Terceira semana. Preparação do segundo e-mail, com a disponibilização do link de
acesso aos questionários de pesquisa, incluindo-se instruções quanto à composição de cada
questionário (Apêndice E).
Quarta semana. Foram avaliadas as atividades executadas nas semanas anteriores,
bem como se observaram os registros e controles realizados para formalização das técnicas
empreendidas. Além disso, monitorou-se o envio das respostas no Google Formulários.
Setembro – 2021. Novas ações foram empreendidas para buscar documentos nos sites
dos órgãos públicos de educação que guardassem relação com o objeto de estudo, visando
ampliar os conhecimentos e evidências.
Foi importante a sequência de ações planejadas, especialmente quando há um volume
significativo de dados para serem trabalhados. A definição das etapas supracitadas exigiu
autodisciplina, acompanhamento dos e-mails encaminhados, devolutiva dos participantes,
monitoração das respostas e atenção aos prazos para iniciação da análise de dados.
A agenda para coletar os dados da pesquisa em ambiente virtual foi, portanto,
estruturada conforme mostra a Figura 8.
Figura 8 – Agenda para coleta de dados em ambiente virtual

AGENDA PARA COLETAR DADOS

Download da planilha com os dados das escolas e dos diretores escolares

Filtros realizados na planilha para trabalhar os dados dos diretores da GRE Orla

TCLE e questionários organizados no Formulários Google

Criação de convite no editor gráfico-canva

Envio de convite para o e-mail institucional do diretor de cada escola

Envio de Link por e-mail para acesso aos questionários de pesquisa
Avaliação - Organização - Observação dos registros - Acompanhamento das
respostas dos questionários
Ampliação das investigações. Análise de Documentos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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Os procedimentos para coletar os dados foram executados de forma sistemática,
permitindo imersão da pesquisadora no contexto de estudo por meio do ambiente virtual. A
coleta de dados qualitativos de forma on-line apresenta flexibilidade quanto ao custo e tempo
de deslocamento para o pesquisador e o participante. Permite ao participante fazer reflexões
antes de responderem determinadas questões da pesquisa (CRESWELL, 2014). Todavia,
requer autodisciplina para garantir a execução de todas as etapas e responsabilidade
metodológica.
2.6.1Questionários

Os questionários foram encaminhados por e-mail para os diretores escolares da GRE
Orla, a fim de investigar os objetivos específicos propostos para estudo. O questionário é um
dos métodos utilizados para coleta de dados, que necessita de respostas e informações sobre
indivíduos, acontecimentos, situações e/ou atitudes, crenças e intenções dos participantes
(FORTIN, 1996).
Os questionários foram disponibilizados através de link gerado no Google
Formulários, encaminhados para o e-mail institucional da população-alvo, subdividindo-se da
seguinte maneira: questionário para coletar dados pessoais e profissionais dos participantes;
dois questionários para coletar dados sobre o objeto de estudo, denominados “Liderança do
diretor: contribuições para gestão escolar” (Apêndices A, B e C), respectivamente, incluídos
no final deste estudo.
O primeiro questionário ofereceu informações sobre os dados pessoais e profissionais
dos participantes da pesquisa, sendo composto pelos dados básicos: sexo, cargo, idade,
escolaridade, tempo de atuação com gestão escolar, forma de ingresso na gestão da escola,
cor/raça, porte da escola, carga horária de trabalho (Apêndice A).
O segundo questionário se constituiu de 15 (quinze) perguntas fechadas e apenas 1
(uma) questão aberta. As questões fechadas foram de múltipla escolha (sempre,
frequentemente, às vezes, nunca e sem opinião), presidindo-se uma ordem lógica, visando à
participação dos diretores escolares e assegurar a coleta dos dados.
As questões foram categorizadas na seguinte ordem: tarefa, relacionamento,
transformação. No final desse questionário, apresentou-se uma questão aberta, solicitando
críticas e/ou sugestões em relação às perguntas fechadas, criando-se um espaço aberto para
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ampliar a forma de interação com os participantes e obter informações não contempladas na
pesquisa (Apêndice B).
Utilizando-se de termos de rápida compreensão, as opções de múltipla escolha
oferecidas nos questionários pretendiam que os participantes opinassem de acordo com seu
comportamento ou ponto de vista diante das categorias apresentadas. Portanto, não há
respostas corretas ou incorretas.
De acordo com Fortin (1996), as questões fechadas possibilitam algumas vantagens
para o pesquisador: são simples de utilizar; codificação fácil das respostas; análise rápida e
pouco custosa; são uniformes e reforçam fidelidade dos dados; fornecem um quadro de
referência ao participante; evita respostas inapropriadas e não comparáveis.
O terceiro questionário consistiu em seis perguntas, sendo cinco perguntas abertas e
uma questão de múltipla escolha. As questões foram elaboradas com o objetivo de ampliar os
conhecimentos a partir das respostas discursivas dos diretores escolares, associando-as aos
objetivos da pesquisa. As respostas não foram obrigatórias, concedendo-se aos participantes a
liberdade de expressarem suas opiniões. Foram contempladas perguntas que permitiam ao
participante maior liberdade para exposição de suas ideias, visando obter informações de
forma discursiva e ampliar as reflexões sobre o objeto de estudo (Apêndice C).
Os questionários foram encaminhados em formulário único, conforme a ordem
supracitada e foram essenciais para a coleta dos dados, porquanto buscaram extrair
percepções, práticas, valores e atribuições da gestão escolar, auxiliando a análise do estilo de
liderança dos diretores, bem como as respectivas contribuições para gestão escolar.
A coleta de dados se consubstanciou como um processo necessário para se aproximar
do contexto de estudo, da população-alvo e obter dados para interpretação e análise, elevandose a percepção quanto à importância da metodologia e atendimento aos procedimentos éticos,
para efetivação da pesquisa.

2.6.2 Análise de documentos

Foi necessário aprofundar a pesquisa, a partir da análise de documentos disponíveis
em órgãos públicos de educação, para ampliar a coleta de dados, informações e registros para
o presente estudo de caso. O Quadro 7 mostra síntese da análise documental realizada.
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Quadro 7 - Documentos Analisados
DOCUMENTOS ANALISADOS
1. RELATÓRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(relação de escolas com seus respectivos diretores; relação de escolas por gerência regional; quantidade
geral de alunos por gerência regional; relação de escolas por porte).
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SMED)
Disponível em: http://sistemas.educacao.salvador.ba.gov.br/relatorios/inicio
Descrição do documento (s)

Foco da Análise

1. Relatórios em Excel com informações
institucionais: Telefones/ Nome de gestores/ Nome
da
escola/
Endereço/
Gerência
Regional.
Quantitativos de alunos e outros.

Dados do contexto e população-alvo de estudo.

2. ORIENTAÇÕES CURRICULARES E PEDAGÓGICAS PARA A REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE SALVADOR NO CONTINUUM CURRICULAR 2020/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SMED)
Disponível em: http://sistemas.educacao.salvador.ba.gov.br/relatorios/inicio
Descrição do documento (s)
2. Documento composto por 56 páginas subdivido
em 5 etapas. Estruturado a partir dos regramentos
legais referentes ao ano de calamidade pública, a Lei
Federal Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, a
Resolução CNE/CP Nº 02, de 10 de dezembro de
2020, e a Resolução CME Nº 42, de 01 de setembro
de 2020, além dos vários pareceres emitidos pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE) e do
Referencial
Curricular
da
Rede
Pública Municipal de Ensino.

Foco da Análise

Primeira parte do documento. Itens 1.1 até 1.1.6.
Concentrando-se nos registros sobre atribuições da
gestão escolar e gestão participativa nas escolas.

3. BASE NACIONAL COMUM DE COMPETÊNCIAS DO DIRETOR ESCOLAR (BNCDIRETOR ESCOLAR)
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191151pcp004-21&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192
Descrição do documento (s)
3. Documento aguardando homologação. Composto
por 34 páginas conforme PROCESSO Nº
23000.030224/2020-01. Assunto: Base Nacional
Comum de Competências do Diretor Escolar (BNCDiretor Escolar). Aprovado em 11/05/2021.

Foco da Análise
Diretrizes para atuação dos diretores escolares.
Proposta de redesenho e exigências em relação ao
diretor escolar no século XXI. Liderança
Transformacional.

4. QUADRO PARA UMA BOA DIREÇÃO E LIDERANÇA ESCOLAR
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO CHILE (MINEDUC)
https://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/55/2016/04/MBDLE_2015.pdf
Descrição do documento (s)
4. Documento composto por 36 páginas, subdivido
em quatro capítulos. Publicação do Centro de
Aprimoramento, Experimentação e Pesquisa
Pedagógica (CPEIP). Mineduc, 2015.
Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Foco da Análise

Orientações para atuação da liderança escolar.
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Conforme Creswell (2010), a coleta de dados por documentos traz evidências escritas
que devem ser avaliadas com atenção, permitem conhecer a linguagem dos participantes e
podem ser acessadas pelo pesquisador no momento considerado mais oportuno.
A análise documental se constituiu como um procedimento relevante para condução
do estudo, para conhecer as atribuições determinadas pela SMED e as discussões recentes no
Ministério da Educação em torno do diretor escolar, possibilitando extrair informações e
relacioná-las com o estudo empírico, com os resultados e discussão desta pesquisa.
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3. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

A análise dos dados se revelou uma etapa fundamental para aprimoramento dos
conhecimentos em relação ao objeto de estudo, exigindo pensamento-reflexivo e
responsabilidade diante dos dados coletados, postura metodológica, padronização e
criatividade em relação às técnicas utilizadas durante a pesquisa.
Em geral, a análise de dados qualitativos contemplou um conjunto de ações
gradativamente executadas, incluindo-se alguns passos que evidenciam os dados coletados no
estudo, por caracterização, categorização, transcrição e representação dos dados (figuras,
tabelas, gráficos, quadros e outros).
Na visão de Stake (2007) não existe um momento específico para a realização da
análise de dados, cada pesquisador tem a responsabilidade de refletir, buscar significados e
identificar o que melhor funciona para si próprio por meio da experiência. Analisar significa
fracionar as impressões e observações, focalizando o caso e os problemas.
Para Creswell (2010), a investigação qualitativa abrange diferentes concepções,
estratégias, métodos, análise e interpretação de dados, esta última conduz o pesquisador para
diferentes reflexões e pode ocorrer concomitantemente com a coleta dos dados.
Além disso, conforme o mesmo autor (2014), é um desafio para os pesquisadores
qualitativos analisarem textos e diversas formas de dados. O processo de análise de dados
envolve: organização, leitura prévia, codificação, representação e interpretação dos dados
coletados, avança de modo circular, de forma interconectada, suscitando revisões constantes.
Preliminarmente, com o download dos questionários respondidos pelos diretores
escolares da GRE Orla, os arquivos foram salvos em formato.CSV, para que as informações
coletadas fossem devidamente armazenadas e analisadas no editor de planilhas Microsoft
Excel.
A partir do procedimento descrito, tabelas, quadros e gráficos foram analisados para
visualização das informações e construção das imagens, com o intuito de dar vida às respostas
dos participantes da pesquisa, interpretando-as e situando-as no contexto de estudo.
A análise dos dados exigiu aprimoramento da capacidade investigativa, subdividindose em etapas: leitura de documentos; exploração dos dados dos questionários; preparação de
tabelas e gráficos; criação de categorias de alguns temas; criação de quadros para transcrição
das respostas dos participantes; interpretação a partir dos registros dos participantes;
contextualização com as teorias.
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Para Yin (2016) não existem receitas universais para realização da análise de dados,
mas é importante que o pesquisador tenha precauções, tais como: reavaliar a precisão dos
dados; ser minucioso na análise; reconhecer os vieses da sua subjetividade.
É recomendável manter, organizar e revisar constantemente o processo de análise, pois
“embora a análise de estudos qualitativos não siga um livro de receitas, tampouco ela é
totalmente desregrada”, tratando-se de um processo analítico, não linear, que pode ocorrer por
um período prolongado de tempo, sofrer alterações e depender das habilidades do pesquisador
(YIN, 2016, p. 158).
No presente estudo, a análise dos questionários qualitativos, a partir dos dados
quantitativos, possibilitou criar imagens dos dados fornecidos pelos participantes. Enriqueceu
o estudo, sem inviabilizar a abordagem qualitativa da pesquisa. Em outras palavras, “o
processo de análise dos dados envolve extrair sentido dos dados do texto e da imagem”
(CRESWELL, 2010, p. 216).
A análise dos documentos extraídos em ambiente virtual permitiu identificação das
discussões recentes quanto às atribuições da gestão escolar, às orientações definidas pelo
órgão gestor de educação e Ministério da Educação, bem como às exigências em relação ao
diretor escolar e a relevância da liderança transformacional.
Os objetivos específicos da pesquisa foram associados aos procedimentos técnicos,
capitaneados pelos questionários de pesquisa e a análise documental, sistematização
necessária para assegurar a análise de dados de forma detalhada e organizada e manter o foco
no problema de investigação, conforme se vislumbra no Quadro 8.

Quadro 8 - Objetivos específicos e procedimentos de coleta de dados
Objetivos específicos

Procedimentos

1

Categorizar os estilos de liderança predominantes nas ações dos
diretores escolares.

Questionário de pesquisa
Análise documental

2

Identificar a concepção de liderança na percepção dos diretores
escolares.

Questionário de pesquisa

3

Identificar práticas de liderança dos diretores escolares que
contribuem para gestão escolar.

Questionário de pesquisa
Análise documental

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

A análise dos dados qualitativos desta pesquisa se concentrou na pergunta de
investigação, desdobrando-se os objetivos

estabelecidos

para melhor entender a

64

complexidade, particularidades e as realidades múltiplas, a partir da participação do grupoalvo e demais fontes de informações.
De acordo com Stake (2007), as perguntas de investigação norteiam os estudos
qualitativos, exigem atenção do pesquisador e têm uma finalidade instrumental, sendo o papel
do pesquisador nos estudos de caso alternado em vários momentos, isto é, pode ser
interpretativo, holístico ou naturalista, cuja subjetividade constitui um elemento fundamental
da compreensão.
Em síntese, buscou-se analisar distintas fontes de dados para apresentar informações
em relação ao objeto de estudo, com o intuito de contribuir para a obtenção de novos
conhecimentos, conforme se demonstram por meio da representação e visualização dos dados
que culminaram nos resultados e discussão, a saber.
3.1 REPRESENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS DADOS

A representação dos resultados deste estudo de caso se inicia com a caracterização dos
dados pessoais e profissionais dos envolvidos, categorização do estilo de liderança e
transcrição dos registros dos participantes, com o fito de construir as experiências, exibir e
registrar as opiniões, servindo-se de tabelas e quadros para demonstração dos resultados,
dispostos conforme a ordem dos questionários encaminhados.
3.1.1 Caracterização dos dados pessoais e profissionais dos participantes

Do total de 38 questionários de pesquisa encaminhados nos dias 17 e 18/08/2021 para
100% dos diretores do contexto de estudo, apenas 9 (nove) aderiram ao estudo empírico,
correspondendo a 24% do grupo-alvo. Os participantes da pesquisa responderam aos
questionários no período compreendido entre 17 e 20/08/2021, conforme mostra Tabela 2.
Tabela 2 – Adesão à pesquisa
Data
17/08/2021
18/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
Total
Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Quant.
2
3
2
2
9

%
22%
33%
22%
22%
100%
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A partir da Tabela 3 caracterizaram-se os dados pessoais e profissionais dos
participantes.
Tabela 3 – Caracterização dos dados pessoais e profissionais dos participantes
Variáveis

Quant

%

Sexo
Feminino

8

89%

Masculino

1

11%

9

100%

Pardo

3

33%

Branco

2

22%

Negro

4

44%

Especialização

6

67%

Graduação

1

11%

Mestrado

2

22%

Menos de 5 anos

1

11%

De 5 a 10 anos

3

33%

De 10 a 15 anos

4

44%

Mais de 15 de anos

1

11%

9

100%

Médio

5

56%

Pequeno

3

33%

Grande
Carga Horária de Trabalho
40 horas semanais
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa, 2021.

1

11%

9

100%

Idade
Mais de 40 anos
Cor/Raça

Escolaridade

Tempo de atuação com Gestão Escolar

Ingresso na gestão escolar
Eleição
Porte da Escola
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Identifica-se que 89% do grupo-alvo são do sexo feminino e 11% do sexo masculino,
100% dos participantes com mais de 40 anos de idade, com 44% que se reconhecem ou se
identificam como de cor ou raça negra, 33% como pardo e 22% como branco. Quanto à
escolaridade, 67% registraram que possuem especialização, 22%, mestrado e 11%, graduação.
Em relação ao tempo de atuação com gestão escolar, 55% do grupo-alvo atuam pelo
menos há mais de 10 anos e 11% desse total atuam há mais de 15 anos, evidenciando-se vasta
experiência dos participantes na área de educação.
Constata-se que 100% do grupo-alvo ingressaram na gestão escolar por eleição, 56%
atuam em escolas de porte médio, 33% em escolas de pequeno porte e 11%, grande,
prevalecendo a carga horária de trabalho de 40 horas semanais (100%) para todos os
participantes.
3.1.2 Categorização do estilo de liderança dos participantes da pesquisa

No tópico a seguir se apresenta a categorização do questionário 2, visando aprofundar
a investigação sobre o estilo de liderança do diretor escolar. O questionário 2 foi constituído
por 3 categorias: tarefa, relacionamento e transformação. Tendo como escopo a investigação
do estilo de liderança dos diretores escolares, o modo como atuam e direcionam as tarefas,
interagem e buscam transformações no contexto interno e externo à escola.
A Tabela 4 demonstra os registros dos participantes em relação ao modo como
empreendem ações em relação às tarefas inerentes ao cotidiano da gestão escolar.
Tabela 4 – Tarefa (continua)
Tarefa

Sempre

Frequentemente

Às vezes

Nunca

Sem opinião

Você, no exercício da
liderança/gestão escolar, realiza
o planejamento da unidade
escolar associando-o ao
planejamento da rede municipal
de ensino?

5

4

0

0

0

(%)

56%

44%

0%

0%

0%

Você trabalha em prol dos
objetivos, das metas e da
prestação de contas junto aos
diversos órgãos vinculados à
instituição?

5

3

1

0

0

(%)

56%

33%

11%

0%

0%
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Tabela 5 – Tarefa (conclusão)
Tarefa

Sempre

Frequentemente

Às vezes

Nunca

Sem opinião

Você define as atividades que
deverão ser executadas pela sua
equipe?

2

6

1

0

0

(%)

22%

67%

11%

0%

0%

Você trabalha em prol da
operacionalização do projeto
educativo e das diretrizes
estabelecidas pelo órgão gestor
de educação?

5

3

1

0

0

(%)

56%

33%

11%

0%

0%

Você acompanha as atividades
desenvolvidas pela sua equipe?

8

1

0

0

0

(%)

89%

11%

0%

0%

0%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Por meio da Tabela 5, apresentam-se os registros dos participantes em relação ao
modo como se relacionam com os membros da equipe.
Tabela 6 – Relacionamento
Relacionamento

Sempre

Frequentemente

Às vezes

Nunca

Sem
opinião

Você acredita que se comunica
de forma transparente com sua
equipe de trabalho?

5

4

0

0

0

(%)
Você estimula a criatividade
dos membros da equipe?

56%

44%

0%

0%

0%

4

4

1

0

0

(%)
Você estimula sua equipe para
compartilhamento dos
conhecimentos e ou atividades
realizadas?

44%

44%

11%

0%

0%

6

3

0

0

0

(%)
Você promove participação dos
professores e demais
colaboradores na tomada de
decisão?

67%

33%

0%

0%

0%

4

5

0

0

0

(%)
Você gerencia conflitos visando
soluções participativas com os
diversos atores internos e
externos à escola?

44%

56%

0%

0%

0%

5

4

0

0

0

(%)

56%

44%

0%

0%

0%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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A Tabela 6 apresenta os registros dos participantes sobre comportamentos voltados
para transformação no âmbito da gestão escolar:
Tabela 7 – Transformação
Transformação
Você reforça valores,
visão e missão da
instituição junto aos
membros da equipe?
(%)
Você estimula o
aperfeiçoamento
contínuo da equipe?
(%)
Você trabalha em prol
de programas para a
formação de futuros
líderes?
(%)
Você incentiva os
membros da equipe
para utilização das
tecnologias aplicadas à
educação no contexto
da escola?
(%)
Você interage com sua
equipe por meio das
redes sociais e
diferentes alternativas
tecnológicas?
(%)

Sempre

Frequentemente

Às vezes

Nunca

Sem opinião

6

3

0

0

0

67%

33%

0%

0%

0%

6

2

1

0

0

67%

22%

11%

0%

0%

3

4

2

0

0

33%

44%

22%

0%

0%

5

3

1

0

0

56%

33%

11%

0%

0%

2

5

2

0

0

22%

56%

22%

0%

0%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Além das opções apresentadas acima, foi destinado um campo no questionário para os
diretores escolares realizarem críticas e/ou sugestões em relação à pesquisa, buscando ampliar
a capacidade investigativa a partir de novas opiniões. Verificou-se que 78% não fizeram
críticas nem sugestões, 11% escreveram nada a declarar e 11% expressaram haver escassez
dos recursos tecnológicos para formação continuada.

3.1.3 Transcrição dos registros realizados pelos participantes da pesquisa
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As respostas coletadas no questionário 3 foram transcritas e organizadas nos
Quadros 9, 10, 11, 12 e 13, respectivamente, seguindo a ordem das respostas por
participantes, preservando-se a confidencialidade. Foram extraídas opiniões importantes
do grupo-alvo, constituindo-se como mais uma evidência para apresentação dos dados,
resultados e discussões deste estudo.

Quadro 9 - Concepção dos diretores escolares sobre liderança

Participante

Qual sua concepção sobre liderança no âmbito da gestão escolar?

Diretor 1

Líderes incentivam pessoas a trabalharem juntas.

Diretor 2

Não respondeu.

Diretor 3

Participativa.

Diretor 4

Participativa e democrática, todos tem voz.

Diretor 5

Para mim a gestão deve ser democrática, envolvendo todos os entes que compõem a
comunidade escolar na tomada de decisões, sempre que necessário apoiado no
Conselho Escolar que deve ser atuante e participativo.

Diretor 6

Como um maestro fazer a orquestra com diferentes instrumentos funcionar.

Diretor 7

Deve ser acolhedora, inclusiva, descentralizadora, disposta a dialogar, propor ações
e ouvir a comunidade. Trabalhar em equipe é fundamental.

Diretor 8

É saber delegar, incluir, elaborar, executar e acompanhar projetos e programas. Ter
capacidade e habilidades para conduzir o grupo em pró [sic] dos propósitos
favoráveis aos propósitos e objetivos de toda comunidade escolar.

Diretor 9

Eu compreendo que essa concepção consiste de liderança numa ação de caráter
coletivo, realizado a partir da participação conjunta e integrada dos membros de
todos os segmentos da comunidade escolar, tomando decisões em conjunto,
orientadas pelo compromisso com valores, princípios e objetivos educacionais
elevados, respeitando os demais participantes e aceitando a diversidade de
posicionamentos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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Quadro 10 - Estilo de liderança versus Funcionamento da escola

Participante

Em sua opinião seu estilo de liderança influencia no bom funcionamento da
escola? Justifique sua resposta.

Diretor 1

Sim. Minha liderança é baseada no respeito e colaboração.

Diretor 2

Não respondeu.

Diretor 3

Sim. Com clareza e transparência.

Diretor 4

Sim, todos responsáveis por tudo.

Diretor 5

Sim. Quando você envolve as pessoas nos processos de decisões, você compartilha a
responsabilidade com a equipe e promove a participação de todos, há engajamento da
equipe e consequentemente melhores resultados.

Diretor 6

Sim, busco ser relacional.

Diretor 7

A gestão com pessoas envolve todos no processo e os torna atores responsáveis pelos
resultados.

Diretor 8

Sim. Embora, ainda preciso aprimorar muito e sempre minha forma de liderar, busco
equilíbrio e meios para vencer barreiras.

Diretor 9

Acredito que sim, nossa equipe sente-se motivada para trabalhar nesta escola, apesar
de ela ser localizada numa região muito crítica do bairro. Ninguém cogita ir para
outra escola, sentem-se acolhidos e estimulados ao trabalho.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Quadro 11 - Valores versus práticas dos diretores escolares

Participante

Quais valores orientam as suas práticas e favorecem a integração dos membros
da equipe no âmbito da escola?

Diretor 1

Respeito, cooperação, empatia.

Diretor 2

Não respondeu.

Diretor 3

Respeito, profissionalismo, integridade e solidariedade.

Diretor 4

Respeito mútuo, responsabilidade cooperativa.

Diretor 5

Me baseio em uma visão sistêmica na qual tenho estes valores que norteiam a minha
prática: humanidade, lealdade, transparência, equilíbrio, responsabilidade.

Diretor 6

Confiança, produtividade, compromisso.

Diretor 7

Dialogo e transparência

Diretor 8

Respeito, responsabilidade, comprometimento, parceria, acolhimento, escuta.

Diretor 9

Respeito, compromisso, equidade, solidariedade.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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Quadro 12 - Práticas dos diretores escolares versus Comprometimento da equipe

Participante

Cite pelo menos duas práticas positivas para assegurar o comprometimento dos
membros da equipe no âmbito da gestão escolar.

Diretor 1

Escuta sensível das questões trazidas e fazer junto.

Diretor 2

Não respondeu.

Diretor 3

Exemplo e respeito.

Diretor 4

Cooperação, respeito.

Diretor 5

Consulta para tomadas de decisão. Transparência na Comunicação pautada na escuta
empática e ativa.

Diretor 6

Observação constante das atividades e retorno ao colaborador.

Diretor 7

Reuniões com o conselho escolar e ser acessível à comunidade escolar.

Diretor 8

Responsabilidade e respeito.

Diretor 9

Compromisso - Procuro envolver toda a minha equipe no processo de aprendizagem
dos nossos alunos, do porteiro à minha vice gestora [sic], que se traduz desde o
empenho para sua realização à prática efetiva na sala de aula. E a solidariedade, onde
procuramos nos ajudar mutuamente, numa rede de apoio reciproco.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Quadro 13 - Ações dos diretores escolares versus Objetivos da rede municipal de ensino

Participante

Em sua opinião quais ações são essenciais para atingimento dos objetivos
estabelecidos pela rede municipal de ensino?

Diretor 1

Muita união, paciência e amor pela profissão.

Diretor 2

Não respondeu.

Diretor 3

Não respondeu.

Diretor 4

Clareza nas metas, organização, legalidade.

Diretor 5

Valorização profissional e formação para os profissionais de educação.

Diretor 6

Traçar um plano, definir metas claras, dividir as ações, acompanhar, avaliar, simples
assim.

Diretor 7

Ter compromisso e conhecer a prática da gestão

Diretor 8

Valorização do profissional da educação, investimentos de infra estruturas [sic] e
tecnológicos e formação continuada.

Diretor 9

Investimentos financeiros, principalmente nestes tempos de ensino híbrido, para
compras de equipamento, serviços-internet, materiais pedagógicos... Formação
continuada efetiva, monitoramento do processo de Aprendizagem e não só avaliação
de resultados.

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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Verifica-se que os quadros contemplam questionamentos essenciais para correlacionar
os pressupostos que guiaram o desenvolvimento da pesquisa. Embora nove diretores escolares
tenham participado da pesquisa, alguns participantes não responderam a todas as questões
abertas, mas os registros realizados contribuíram com informações-chave sobre o presente
estudo de caso.
Identificam-se a concepção de liderança dos participantes, a relação do estilo de
liderança com o bom funcionamento da escola, os valores que orientam suas práticas, o que
consideram como práticas positivas de gestão, como atuam em prol do comprometimento dos
membros da equipe e conquistas de objetivos estabelecidos pelo órgão gestor de educação.
A partir da Tabela 7 é apresentada a síntese do cenário exposto. Verificando-se que
89% dos participantes responderam às perguntas a, b, c e d, porém 11% não opinaram sobre
as questões apresentadas. A quinta e última pergunta foi respondida por 79% dos
participantes, porém 21% não opinaram.
Tabela 8 – Síntese da participação dos diretores escolares da GRE Orla na pesquisa
Questionário 3 – Perguntas Abertas

Qtde.

%

Opinaram

8

89%

Não opinaram

1

11%

Opinaram

8

89%

Não opinaram

1

11%

Opinaram

8

89%

Não responderam

1

11%

Opinaram

8

89%

Não opinaram

1

11%

Opinaram

7

79%

Não opinaram

2

21%

a) Qual sua concepção sobre liderança no âmbito da gestão escolar?

b) Em sua opinião seu estilo de liderança influencia no bom funcionamento da escola?
Justifique sua resposta.

C) Quais valores orientam as suas práticas e favorecem a integração dos membros da
equipe no âmbito da escola?

d) Cite pelo menos duas práticas positivas para assegurar o comprometimento dos
membros da equipe no âmbito da gestão escolar.

e) Em sua opinião quais ações são essenciais para atingimento dos objetivos
estabelecidos pela rede municipal de ensino?

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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A partir dos dados da Tabela 8 identifica-se a opinião dos diretores escolares sobre o
estilo de liderança mais orientador das suas ações. Observa-se que 44% responderam que seu
estilo de liderança é mais orientado para pessoas e relacionamentos, 33%, mais orientado para
tarefas e resultados, e 22%, sem opinião.
Tabela 9 – Estilo de liderança dos diretores escolares
Em sua opinião seu estilo de liderança é:
Estilo

Qtde.

(%)

Mais orientado para pessoas e relacionamentos

4

44%

Mais orientado para tarefas e resultados

3

33%

Sem opinião

2

22%

Total

9

100%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Os dados foram representados de modo descritivo para melhor conhecimento do
contexto de estudo e das percepções dos líderes escolares em relação à liderança e ao
cotidiano da gestão escolar. As análises se encontram desenvolvidas na próxima subseção,
associando-se aos objetivos específicos do estudo.
3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente subseção se ocupa dos resultados obtidos a partir dos dados coletados por
meio dos questionários e da análise de documentos, correlacionando-os com a fundamentação
teórica. Conforme resultados representados na subseção anterior, verificou-se que 9 de um
total de 38 diretores escolares da GRE Orla concordaram em participar do estudo, ou seja,
24% dos participantes selecionados.
Em síntese, observou-se por meio da coleta de dados pessoais e profissionais a
preponderância do sexo feminino na direção das escolas da GRE Orla, correspondendo a 89%
do grupo investigado. Com 44% se reconhecendo como de cor ou raça negra, com mais de 40
anos de idade, sendo 67% especialistas no que tange à escolaridade.
Constata-se que 100% dos participantes ingressaram na gestão escolar por eleição e
possuem carga horária de 40 horas semanais. Apurou-se que 89% dos participantes possuem
mais de 5 (anos) anos de atuação com gestão escolar.
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O estudo se desenvolveu com gestores que atuam em escolas de grande (11%), médio
(56%) e pequeno porte (33%), tratando-se de ambientes de atuação e complexidades distintos,
que podem de alguma maneira refletir na liderança escolar.
A autora explorou as respostas encaminhadas pelos participantes. A investigação foi
ampliada por meio da análise documental e lastreada na fundamentação teórica, visando
analisar o problema de pesquisa “Como o estilo de liderança do diretor pode contribuir para a
gestão escolar?”.
O percurso metodológico foi marcado por trabalho meticuloso, com foco na pergunta
de investigação e nos objetivos estabelecidos, delimitando o campo de estudo e atentando
para as respostas e comentários dos participantes.
A metodologia se constituiu como elementar no sentido de nortear o método e as
investigações em torno do objeto de pesquisa, direcionou o estudo a partir de pressupostos
teóricos, buscando articular conhecimentos para analisar o estilo de liderança do grupo-alvo,
isto é, dos diretores escolares da GRE Orla.
Prosseguindo com a ideia de que determinadas pessoas possuem um comportamento
inspirador e potencial para assegurar o bom funcionamento das organizações em geral, cujas
práticas positivas exprimem o comprometimento da equipe. Portanto, alvitrou-se que o estilo
de liderança não seja analisado enquanto comportamentos isolados, mas como um conjunto de
habilidades interligadas, que podem favorecer ou não a atuação dos gestores escolares.
A partir do estudo de caso se considerou a gestão como uma subunidade da
organização escolar e os diretores escolares foram identificados como fontes múltiplas de
informação para coletar dados. Esse método de procedimento, também tido como estratégia,
exigiu vigilância epistemológica e roteiro de trabalho organizado, para efetivação do estudo e
apresentação dos resultados e discussão.
Para assegurar a aquisição dos dados por meio das interações on-line com os
participantes da pesquisa e explorar um fenômeno indissociável de seu contexto, buscou-se
responder aos objetivos elencados, com foco na pergunta de investigação.
As técnicas aplicadas ensejaram a produção de dados, tais como a descrição e o
conteúdo trazido pelos participantes, possibilitando o cotejo com os documentos consultados
e a fundamentação teórica, conforme demonstra a Figura 9.

75

Figura 9 – Produção de dados do estudo de caso

Estudo de caso

Questionários

Análise de documentos

Teorias

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Para sustentação da análise e dos resultados do estudo de caso, realizou-se a
disposição organizada dos objetivos específicos definidos para a investigação do problema de
pesquisa, constituindo um repertório de análise interpretativa, conforme informações a seguir.
3.3 ESTILO DE LIDERANÇA PREDOMINANTE NAS AÇÕES DOS DIRETORES
ESCOLARES

Os resultados apurados por meio do estudo apontam que 45% dos participantes
reconhecem que seu estilo é mais orientado para pessoas e relacionamentos, enquanto 33%
reconhecem serem mais orientados para tarefas e resultados e 22% não possuem uma opinião
sobre o assunto.
Observa-se que 78% dos participantes têm uma opinião em relação ao estilo de
liderança mais predominante em seu comportamento, prevalecendo os dois grandes estilos, ou
seja, que enfatiza mais as pessoas ou as tarefas.
Possivelmente, os 22% dos participantes que não opinaram não se identificaram com
os estilos apresentados na pesquisa ou possuem uma visão contrária sobre o estilo de
liderança, conforme mostra Gráfico 1.
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Gráfico 1– Estilo de Liderança dos participantes da pesquisa

Estilo de Liderança na percepção dos participantes

22%
45%

Mais orientado para pessoas e
relacionamentos
Mais orientado para tarefas e resultados
Sem opinião

33%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

No próximo tópico a análise dos dados é desmembrada a partir de três categorias:
tarefa, relacionamento e transformação. Estabeleceu-se uma segmentação para descrever
informações e desenvolver as discussões em relação aos comportamentos dos participantes
apurados no estudo.
3.3.1 Comportamento orientado para tarefas e resultados

Verificou-se que 33% dos participantes reconhecem que seu comportamento é mais
orientado para tarefas e resultados.
Para obter conhecimentos sobre o comportamento supracitado, as perguntas do
questionário contemplaram informações mais técnicas: planejamento, objetivos, metas,
prestação de contas, execução das atividades, acompanhamento e responsabilização,
conforme gráficos apresentados adiante.
Em relação ao planejamento, a partir dos dados do Gráfico 2, constatou-se que 56%
dos diretores escolares afirmam que realizam sempre o planejamento da escola associando-o
ao planejamento da rede pública municipal de ensino de Salvador. Ademais, 44% registraram
que frequentemente fazem essa associação.
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Gráfico 2 – Planejamento
Você, no exercício da Liderança/Gestão escolar, realiza o planejamento da
unidade escolar associando-o ao planejamento da rede municipal de ensino?
0%

0% 0%
Sempre
Frequentemente
Às vezes

44%

Nunca
56%

Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

O Gráfico 3 mostra que 56% dos diretores sempre trabalham em prol dos objetivos,
metas e prestação de contas junto aos diversos órgãos vinculados à instituição. Informaram
frequentemente, 33%, e 11%, às vezes.
Gráfico 3 – Objetivos, metas e prestação de contas
Você trabalha em prol dos objetivos, das metas e da prestação de contas
junto aos diversos órgãos vinculados à instituição?
0% 0%
11%
Sempre
Frequentemente
Às vezes
33%

56%

Nunca
Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

No Gráfico 4 verifica-se que 67% dos diretores escolares informam que
frequentemente definem as atividades executadas pela equipe, 22%, sempre e 11%, às vezes.
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Gráfico 4 – Atividades executadas pela equipe

Você define as atividades que deverão ser executadas pela sua equipe?
0% 0%
11%

Sempre

22%

Frequentemente
Às vezes
Nunca
Sem Opinião
67%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

A partir dos dados do Gráfico 5, observa-se que 56% dos participantes registraram que
trabalham sempre em prol da operacionalização do projeto educativo, conforme as diretrizes
estabelecidas pela SMED. Enquanto 33% disseram frequentemente e 11%, às vezes.
Gráfico 5 – Operacionalização projeto educativo versus Diretrizes estabelecidas

Você trabalha em prol da operacionalização do projeto educativo e das
diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor de educação?
0% 0%
11%

Sempre
Frequentemente
Às vezes

33%

56%

Nunca
Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Conforme o Gráfico 6, observa-se que 89% dos participantes registraram que
acompanham as atividades desenvolvidas pela sua equipe e 11% sinalizam que fazem isso
frequentemente.
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Gráfico 6 – Acompanhamento das atividades
Você acompanha as atividades desenvolvidas pela sua equipe?
0%

0%

0%

11%
Sempre
Frequentemente
Às vezes
Nunca
Sem Opinião
89%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

A partir dos gráficos apresentados, pode-se inferir haver ênfase nas tarefas
desenvolvidas pelos diretores escolares, haja vista que nas organizações em geral há um
conjunto de atividades formais que precisam ser executadas rotineiramente para garantir
sobrevivência e cumprimento das obrigações.
As escolas enquanto organização social, sistema aberto, precisam desenvolver ações
visando à resolução de problemas do cotidiano escolar, para poderem prosperar em ambiente
sinalado por mudanças e incertezas. Torna-se necessário, pois, cumprir com as exigências e
obrigações formais, porquanto são afetadas por normas, políticas, burocracias, expectativas e
forças ambientais (HOY; MISKEL; TARTER, 2015).
Pode-se afirmar, com base nos próprios autores, que o comportamento em
organizações formais como as escolas é determinado por procedimentos burocráticos e
formalidades que podem favorecer ou tolher o funcionamento das escolas. Espera-se que os
líderes escolares realizem as tarefas concebidas à sua função, cumpram com a missão, visão e
objetivos da escola.
A gestão escolar possui atribuições e responsabilidades diante da escola e demais
atores sociais. Competências da gestão, gerenciamento do trabalho, liderança e articulação
com as repartições diversas são essenciais para o funcionamento adequado da escola
(SALVADOR, 2021b, p. 16).
Consoante com Chiavenato (2021), o líder orientado para as tarefas planeja a execução
do trabalho, define padrões, atribui responsabilidade e monitora os resultados. Trata-se de um
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estilo que focaliza os métodos, as regras e os procedimentos, que se pauta na hierarquia,
controle, centralização, fiscalização, eficiência das operações.
Planejar, perseguir metas, objetivos, exercer controle e acompanhar as diretrizes
estabelecidas para o dinamismo da organização é importante, porém as interações com os
díspares atores sociais devem ser desenvolvidas no sentido de impulsionar a efetividade das
atividades, concentrando-se no projeto educativo e no cerne técnico da escola.
O comportamento do líder escolar sugere empreendimento de esforços, com atenção à
missão principal da escola, a qual implica no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e
na formação de cidadãos com potencial para transformação pessoal e social. Atentando para a
responsabilização da escola, ou seja, para o “reconhecimento da responsabilidade das escolas
pela educação completa e eficaz de seus alunos” (HOY; MISKEL; TARTER, 2015, p. 259).
As organizações mais tradicionais possuem estruturas burocráticas, orientadas para o
controle e possuem maior dependência em relação à liderança. O controle não deve ser
compreendido como algo ruim, pois é favorável em determinadas situações. Entretanto,
quando os colaboradores são orientados para o desenvolvimento e aprendizagem, os ganhos
poderão ser significativos para melhorar o ritmo e o clima na organização (DOLAN;
GARCIA, 2006).
Nesse sentido, Goleman (2015) expressa que é importante alternar os diferentes estilos
de liderar, perceber qual o melhor momento para ser assertivo com os membros da equipe,
marcar ritmo em cenário de crise, fixar metas, tornar-se empático, orientador ou promover
vínculos, atentando para os efeitos provocados pela sua forma de atuação.
3.3.2 Comportamento orientado para pessoas e relacionamentos

No que se refere ao comportamento mais orientado para pessoas e relacionamentos,
coletaram-se informações sobre diálogos, criatividade, compartilhamento de informações,
participação e gerenciamento de conflitos.
Verifica-se que quando questionados em relação à forma como se comunicam com a
equipe, 56% dos diretores escolares informaram que sempre se comunicam de forma
transparente. Enquanto 44% registraram frequentemente, conforme demonstra o Gráfico 7.
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Gráfico 7 – Comunicação com Equipe
Você acredita que se comunica de forma transparente com sua equipe de
trabalho?
0%

0%

0%

Sempre
Frequentemente
Às vezes

44%

Nunca
56%

Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Em relação ao estímulo à criatividade, 45% dos participantes registraram que
estimulam sempre a criatividade dos membros da equipe, 44% fazem frequentemente e 11%,
às vezes, conforme apresentado no Gráfico 8.
Gráfico 8 – Estímulo à criatividade da equipe

0%

Você estimula a criatividade dos membros da equipe?
0%
11%
Sempre
45%

Frequentemente
Às vezes
Nunca

44%

Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

No Gráfico 9 são demonstrados os registros dos participantes em relação ao estímulo
para compartilhamento dos conhecimentos e das atividades realizadas pela equipe. Verifica-se
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que 67% dos participantes estimulam sempre o compartilhamento dos saberes e 33% afirmam
que frequentemente estimulam os membros da equipe nesse sentido.
Gráfico 9 – Estímulo ao compartilhamento dos conhecimentos
Você estimula sua equipe para compartilhamento dos conhecimentos e
ou atividades realizadas?
0%

0%

0%

33%

Sempre
Frequentemente
Às vezes
67%

Nunca
Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Observa-se que 56% dos participantes frequentemente envolvem professores e demais
colaboradores na tomada de decisão. Enquanto 44% buscam sempre o envolvimento de todos,
conforme demonstrado no Gráfico 10.
Gráfico 10 – Participação versus Tomada de decisão
Você promove participação dos professores e demais colaboradores na
tomada de decisão?
0%

0%

0%
Sempre
Frequentemente
44%

56%

Às vezes
Nunca
Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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Quanto ao gerenciamento de conflitos, 56% dos participantes registraram que sempre
procuram solucioná-los de forma participativa com os diversos atores sociais envolvidos no
contexto da escola, conforme o Gráfico 11.
Gráfico 11 – Gerenciamento de conflitos
Você gerencia conflitos visando soluções participativas com os diversos
atores internos e externos à escola?
0%

0%

0%

Sempre
Frequentemente
44%

Às vezes
56%

Nunca
Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

A partir da análise dos gráficos, constata-se que o comportamento dos líderes, quando
orientado para pessoas e relacionamentos, sugere um estilo de liderança com potencial para
promover interações com sua equipe de trabalho, comunidades e contextos. Os líderes devem
se preocupar com as condições de trabalho e psicológicas dos colaboradores, fornecer apoio
emocional e confiança, reduzir a burocracia e os níveis de autoridade hierárquica, em busca
da eficácia da organização (DOLAN; GARCIA, 2006).
Ainda segundo os autores, a comunicação horizontal possibilita reciprocidade,
interações com todos os stakeholders e impulsiona a visão da organização. Todos entendem
qual direção devem seguir. E para promover a participação se faz necessário comunicar,
envolver, encorajar, respeitar opiniões contrárias e escutar sem preconceitos.
Ademais, é importante promover a criatividade dos membros da equipe, explorar a
complexidade e enfrentar as tensões na contemporaneidade. Seguir um manual de normas e
procedimentos não é o suficiente para garantir resultados positivos. As lideranças precisam
criar ambientes de trabalho mais favoráveis aos laços humanos, com foco no social.
Quanto à tomada de decisão compartilhada, o ambiente escolar demanda práticas que
visam à participação de todos os envolvidos. Não se trata de um processo fácil, pois são
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opiniões diversas, objetivas, prolixas, aceitáveis e/ou até mesmo desconexas da realidade.
Contar com a participação exige habilidades de empatia, transparência e disposição para
buscar o equilíbrio e/ou consenso diante dos conflitos que naturalmente surgem e precisam ser
solucionados de imediato.
Na visão de Caetano (2005), os conflitos oportunizam situações que podem ou não ser
prejudiciais para a performance da organização, cujas lideranças precisam se pautar em
estratégias que atendam aos interesses de uma maioria. Portanto, o líder tem o papel de
trabalhar em prol da estabilidade e dinamismo dos grupos, buscando eficiência e eficácia da
organização.
As melhorias contínuas dependem da capacidade de interação de todos os atores
envolvidos, habilidades de execução do plano de ação, negociação em face dos dilemas
inerentes à tomada de decisões, que reverberam em possíveis conflitos e podem inibir ou
retardar definições urgentes, ou importantes.
Na visão do Diretor 5 o estilo de liderança influencia no bom funcionamento da
escola, considera que quando o líder envolve as pessoas nos processos de decisões,
compartilha responsabilidades, promove a participação da equipe, há engajamento e melhores
resultados.
O estilo de liderança nas organizações escolares depende de razões diversas, humanas
e de contexto. “Estilo predominante só pode ser percebido se as interações do líder com os
liderados forem analisadas envolvendo o tipo de comunicação, o processo de decisão e o
processo de liderança” (CAETANO, 2005, p. 22).
Conforme Hoy, Miskel e Tarter (2015), os líderes com comportamento mais orientado
para as relações auxiliam, desenvolvem, reconhecem, apoiam e administram conflitos.
Preocupam-se em aperfeiçoar os relacionamentos com sua equipe de trabalho, prezam pela
cooperação, engajamento e fortalecimento dos compromissos assumidos junto à organização.
Goleman (2015) afirma que os comportamentos dos líderes que favorecem a eficácia
das organizações se relacionam com estilos de liderança. Os estilos podem repercutir no
clima, na equipe e nos resultados organizacionais. O líder pode adotar um estilo flexível de
liderar e precisa de inteligência emocional, a qual é composta por quatro componentes:
autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social, conforme Figura 10.
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Figura 10 – Liderança versus Inteligência emocional

Autoconsciência
Compreensão das suas emocões, valores,
metas, forças, fraquezas, limitações,
necessidades e impulsos.

Autogestão
Diálogo interior, controle dos seus sentimentos
e impulsos. Reflexão, ponderação, adaptação à
ambiguidade e mudança, integridade.

Liderança
x
Inteligência Emocional

Empatia
Antídoto para evitar mal-entendidos. Facilita
os diálogos interculturais. Sutileza da
linguagem corporal. Respeito às diferenças
culturais e étnicas. Aperfeiçoamento contínuo
e retenção de talentos.

Habilidade Social
Cordialidade com o propósito. Desenvolve
afinidades. Rede e alianças. Otimismo diante
de reveses e fracassos. Gestão hábil de
equipes. Expressam motivação e paixão.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Goleman (2015, p.14-24).

Nesse sentido, diferentes situações demandam estilos distintos de liderança, o que
torna relevante a inteligência emocional, a necessidade de aprendizagem, o aperfeiçoamento e
esforços dos líderes para exercitá-la, pois apenas habilidades técnicas não são suficientes
numa realidade exponencial (GOLEMAN, 2015).
Um estilo de liderança mais orientado para pessoas e relacionamentos contribui para
um clima organizacional saudável, com menos tensões e conflitos. Quando a equipe não
confia e não possui empatia em relação ao líder, resistências às mudanças serão inevitáveis,
prevalecendo as barreiras que inibem movimentos de melhorias.
A construção de relações sinceras e respeitosas fomentam vínculos e participação de
todos os envolvidos no contexto escolar. O gestor é responsável pela definição de estratégias e
tomada de decisão por meio da articulação entre os inúmeros atores interligados por motivos
comuns, com a função principal de associar e sincronizar as diferentes opiniões (CAETANO,
2005).
Assim, um estilo de liderança mais orientado para as pessoas se preocupa com o outro,
incentiva a criatividade, novas aprendizagens, o diálogo aberto, respeitando-se as opiniões
contrárias, gerenciando a convivência e os possíveis conflitos. Todavia, é imprescindível o
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equilíbrio entre ênfase nas pessoas e nas tarefas para que os resultados alcançados sejam cada
vez mais assertivos.
3.3.3 Comportamento orientado para transformação

Visando afunilar os conhecimentos sobre o comportamento dos participantes,
analisando para além dos comportamentos orientados para tarefas e resultados, para pessoas e
relacionamentos, apresentou-se uma terceira categoria que pudesse explorar algumas
características orientadas para a liderança transformacional.
Coletaram-se informações sobre: valores, visão estratégica, missão, aperfeiçoamento
da equipe, desenvolvimento de programas, formação de líderes, uso das tecnologias e
interação com a comunidade, conforme os gráficos ilustrados na ordem a seguir.
Tratam-se de informações-chave para analisar como o diretor escolar norteia as ações
no ambiente escolar, estimula e promove o engajamento da equipe de trabalho, concentrandose não somente nas instruções, mas tornando claros os valores e objetivos da organização
diante de um cenário mutável.
Observa-se no Gráfico 12 que 67% dos participantes registraram que reforçam sempre
valores, visão e missão junto aos membros da equipe e 33%, frequentemente.
Gráfico 12 – Valores, visão e missão
Você reforça valores, visão e missão da instituição junto aos membros
da equipe?

0%

0%

0%
Sempre
Frequentemente

33%

Às vezes
Nunca
67%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Sem Opinião
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A partir dos dados do Gráfico 13, verifica-se que 67% dos participantes disseram que
estimulam sempre o aperfeiçoamento contínuo da equipe, 22%, frequentemente e 11%, às
vezes.
Gráfico 13 – Aperfeiçoamento da equipe
Você estimula o aperfeiçoamento contínuo da equipe?
0% 0%
11%
Sempre
Frequentemente
Às vezes

22%

Nunca
67%

Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

No Gráfico 14 nota-se que 45% dos participantes registraram que frequentemente
trabalham visando à formação de futuros líderes. Enquanto 33% atuam sempre dessa forma e
22%, às vezes.
Gráfico 14 – Formação de futuros líderes
Você trabalha em prol de programas para a formação de futuros
líderes?
0% 0%

22%

Sempre
33%

Frequentemente
Às vezes
Nunca

45%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Sem Opinião
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Verifica-se no Gráfico 15 que 56% dos participantes registraram que incentivam
sempre o uso das tecnologias aplicadas à educação, 33%, frequentemente e 11%, às vezes.

Gráfico 15 – Uso das tecnologias
Você incentiva os membros da equipe para utilização das tecnologias
aplicadas à educação no contexto da escola?
0% 0%
11%

Sempre
Frequentemente
Às vezes

33%

56%

Nunca
Sem Opinião

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Em relação à forma como os participantes interagem com sua equipe por meio das
tecnologias disponíveis, foram obtidos os seguintes resultados: 56%, frequentemente, 22%,
sempre e 22%, às vezes, conforme Gráfico 16.
Gráfico 16 – Interação por meio das tecnologias disponíveis
Você interage com sua equipe por meio das redes sociais e diferentes
alternativas tecnológicas?
0% 0%

22%

22%

Sempre
Frequentemente
Às vezes
Nunca
Sem Opinião

56%

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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A partir dos gráficos apresentados, ressalta-se que quando os colaboradores atuam
conforme os objetivos decididos coletivamente, os resultados não se limitam aos indicadores
quantitativos, vão além do esperado, alargam o sentimento de pertencimento, reduzem os
conflitos e corroboram com os resultados ambicionados.
O desenvolvimento de um estilo de liderança transformacional é um processo que
demanda aprendizagens contínuas, entendimento de que bons indicadores podem ser frutos do
trabalho visionário, pautado no cumprimento de prazos, na formação da equipe, no estímulo à
criatividade, aproveitando-se as oportunidades promovidas pelas tecnologias.
É importante que o estilo de liderança dos diretores escolares contribua para
construção de uma visão estimulante, capaz de impulsionar mudanças e transformações
sociais, visando ao desenvolvimento dos colaboradores e ações assertivas em favor de uma
gestão sustentável nas escolas.
Os líderes escolares têm o desafio de expressar a visão de futuro da escola, ou seja,
definir os rumos da organização, com ações planejadas conforme a missão (razão de ser) da
organização, bem como saber qual direção seguir. Precisam gerenciar os conflitos e envolver
as pessoas no processo de decisão.
Envolver, motivar, acompanhar, avaliar, articular com os responsáveis pelo ensinoaprendizagem, pensar além do presente, criar e preparar alternativas viáveis por intermédio de
projetos de longo prazo e compromisso com as gerações futuras são ações que exigem
atuação diferenciada dos líderes escolares. Torna-se primordial a comunicação aberta,
objetivando a efetividade das ações, articulando-as com os propósitos da comunidade
(PIMENTEL, 2010, p. 41).
Hargreaves e Fink (2007) propõem o aprimoramento contínuo, investimento em
treinamento, trabalho coletivo, preparação de sucessores, conservação e respeito pelo passado.
Garantir a sustentabilidade da organização implica em estabelecer valores, diálogos,
planejamento, formação de novos líderes, compartilhamento de responsabilidades e
preocupação com a sucessão, mantendo o foco nos resultados almejados, nas mudanças e
transformações contínuas.
O cotidiano escolar impõe ritmo frenético aos seus líderes, exige capacidade técnica,
de relacionamento, de adaptação às constantes mudanças e transformações. Tudo isso sugere
equilíbrio entre a técnica e as pessoas para que não haja ênfase nas tarefas e resultados em
detrimento das pessoas e relacionamentos, ou vice-versa.
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O diretor escolar possui poder de influência, precisa construir uma liderança
democrática e transformacional. Espera-se que por meio do diálogo, do conhecimento
pedagógico e administrativo conduza um trabalho em prol de uma escola pública de qualidade
para todos. “Esta condução se lastreia no reconhecimento de que se trata de uma instituição
que, por essência, só se faz no coletivo” (BRASIL, 2021b, p.3).
A liderança escolar transformacional é requisitada no cenário educacional por inserirse entre forças internas e externas, que exigem autoconhecimento e poder de observação em
um ambiente multifacetado. Por conseguinte, torna-se determinante para a condução e
desenvolvimento de suas equipes de trabalho, redução das complexidades, simplificação,
orientação e aprimoramento dos processos existentes (TRIGO; COSTA, 2008).
3.4 CONCEPÇÃO DE LIDERANÇA NA PERCEPÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES

Considerando-se os resultados apurados por meio do estudo, constata-se que a
concepção de liderança no âmbito da gestão escolar traz em sua essência a importância da
gestão pautada no exercício democrático. Predominam nas respostas dos participantes que a
liderança precisa ser democrática, participativa, envolvendo todos os entes que fazem parte da
comunidade escolar na tomada de decisão.
Possivelmente, um dos maiores desafios seja justamente este envolvimento, pois os
atores escolares apresentam interesses e objetivos que nem sempre são comuns. Buscar o
equilíbrio na comunidade escolar e/ou o consenso favorável aos propósitos da escola sugere
liderança flexível, compartilhamento dos conhecimentos, criatividade, descentralização de
poderes e de atividades.
De acordo com Pimentel (2010), cotidianamente no contexto educacional a gestão tem
a responsabilidade de respeitar, ouvir as diferentes opiniões, comunicando-se de forma
interativa e relacional com sua equipe de trabalho. Nessa vertente, entende-se que o gestor
deve primar pela liderança participativa, respeito às singularidades, procurando alcançar o
comprometimento de todos os envolvidos em torno de objetivos comuns.
O Diretor 6 registra que a liderança escolar “é como um maestro fazer a orquestra com
diferentes instrumentos funcionar”. Logo, subentende-se que os líderes escolares têm o papel
de canalizar esforços em benefício de interesses mútuos, organizando o evento ainda que os
atores, estrutura e processos sejam distintos.
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Além da necessidade de engajamento dos membros da equipe, evidencia-se a
necessidade de habilidades técnicas no sentido de elaborar, delegar, acompanhar e executar
projetos e programas, segundo o Diretor 8. Em outras palavras, nota-se a importância das
habilidades sociais e técnicas.
Constata-se também que, em geral, os diálogos exprimem informações contidas nas
diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor de educação, a expressão de ideias conforme as
recomendações relacionadas à responsabilidade da equipe gestora e à integração efetiva da
comunidade, conforme se descreve:

No contexto atual, a participação efetiva de todos os atores na gestão escolar
exercida de forma democrática e participativa é de fundamental importância para o
aprimoramento e sucesso dos processos pedagógicos e administrativos das unidades
de ensino. A contribuição de toda a comunidade escolar, representada pela equipe
gestora, professores/as, coordenação pedagógica, equipe de apoio e famílias e os
próprios alunos oportunizará o alcance dos objetivos (SALVADOR, 2021b, p .16).

De acordo com Dolan e Garcia (2006) é fundamental que o discurso e a prática
caminhem de mãos dadas, isto é, que haja coerência entre o que a liderança expressa que
acredita e o que realmente faz no curto e longo prazo. Para eles, é importante se preocupar
com esta coerência, para haver sinergia, sentimento de pertencimento na organização,
criatividade e comprometimento coletivo.
A percepção de liderança na visão do Diretor 9 se refere a compromisso com valores,
objetivos elevados, respeito aos atores e à diversidade de posicionamentos, compreendendo a
liderança como uma ação de caráter coletivo e integrador. Salienta-se que os “valores podem
ser motivadores, impulsionadores do comportamento dos indivíduos, de organizações e
sociedade” (DOLAN; GARCIA, 2006, p. 16).
Ainda sobre o compromisso com valores, observou-se que alguns valores universais
predominaram na percepção dos participantes, quais sejam: respeito, cooperação,
humanidade, lealdade, transparência, responsabilidade, confiança e compromisso. Com efeito,
na visão dos participantes são valores importantes para as boas práticas da liderança e
integração dos membros da equipe.
Conforme Coité (2017), a educação é fenômeno social, intrinsicamente relacionada e
fundamentada em determinados valores, implícitos ou explícitos, situada num contexto
“histórico, ético e cultural”. Os valores guiam as ações, propiciam ambientes de
aprendizagem, o respeito intelectual, emocional e imaginário.
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Na visão de Dolan e Garcia (2006), os líderes inconscientemente praticam a gestão por
valores, quando buscam o compromisso dos colaboradores, orientando-os, concedendo-lhes
autonomia, simplificando processos e canalizando esforços em direção à visão estratégica da
organização. “A autonomia pressupõe construção no dia a dia de um trabalho coletivo e
responsável com vista à superação de conflitos e problemas” (PIMENTEL, 2010, p. 34).
Contudo, a identificação da concepção de liderança na percepção dos próprios
diretores contribuiu para reflexões em relação ao comportamento que assumem junto à
comunidade escolar. Revelando-se como particularidades intrínsecas e individuais de cada
líder, pois a percepção se refere a um processo ativo que conduz as pessoas para organização,
interpretação de suas impressões em relação à realidade em que vivem. E por se tratarem de
pessoas, essas percepções podem ser subjetivas, passar por inferências e/ou modificações
(CHIAVENTO, 2021).
3.5 PRÁTICAS DE LIDERANÇA DOS DIRETORES ESCOLARES QUE CONTRIBUEM
PARA GESTÃO ESCOLAR
O cotidiano da gestão escolar é marcado por inúmeras atividades, compromissos,
atendimento às solicitações provenientes de pais, alunos, órgão gestor de educação e
comunidade externa. Tudo isso gera uma sobrecarga de trabalho, por isso é relevante
identificar práticas de liderança que favoreçam a realização das atividades, dos
relacionamentos e ações diferenciadas no ambiente escolar.
No que concerne às práticas positivas para assegurar o comprometimento dos
membros da equipe no âmbito da gestão escolar, os participantes registraram a forma de se
relacionar com os colaboradores, pautada no respeito, solidariedade, responsabilidade,
compromisso, com foco na atuação coletiva.
Além disso, apontaram para a escuta ativa e empática, observação das atividades
desenvolvidas, envolvimento da equipe, reuniões com conselho escolar, rede de apoio
recíproco, consulta para tomadas de decisão. As práticas apresentam uma forte relação com os
valores que favorecem a construção dos relacionamentos com a comunidade escolar.
Identificou-se a partir do objetivo proposto o predomínio das relações sociais com os
atores internos e externos, mas não foram identificados relatos de práticas particulares, mais
autônomas, aplicadas ao contexto da escola, por exemplo: projeto interno da escola,
melhoramento da aprendizagem dos alunos, conflito solucionado, prática diferenciada de
algum professor, organização de alguma atividade escolar, avaliação de indicadores etc.
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Em relação às ações consideradas essenciais para atingimento dos objetivos
estabelecidos pela rede municipal de ensino, os participantes expressaram união, amor pela
profissão, clareza das metas, organização, legalidade, valorização profissional, formação
continuada, compromisso, conhecimento da prática de gestão, investimentos em
equipamentos, materiais e tecnologia.
O Diretor 6 registrou: “Traçar um plano, definir metas claras, dividir as ações,
acompanhar, avaliar, simples assim.” Verifica-se a relevância das habilidades técnicas,
demonstrando um comportamento voltado para a operacionalização das ações. No entanto, ao
citar “simples assim” subentende-se como algo prático e fácil. Tudo isso demanda
conhecimentos e habilidades para que a gestão escolar seja assertiva em suas ações e decisões.
Em outra direção, o Diretor 8 registrou a necessidade de “valorização do profissional
da educação, investimentos de infraestruturas, tecnológicos e formação continuada”,
evidenciando-se um cenário carente de resoluções, que de alguma maneira afeta a liderança
escolar, pois tais ações não dependem exclusivamente dos seus interesses e esforços.
O Diretor 9 chama a atenção para “a necessidade de formação continuada efetiva,
monitoramento do processo de aprendizagem e não somente avaliação de resultados”. Supõese, a partir dos registros supracitados, críticas em relação ao modelo atual de avaliação,
reforçando-se a necessidade de investimentos para aprimoramento dos profissionais da
educação e não apenas ênfase em avaliações de resultados.
Conforme afirma Moscon et al. (2021), o cenário pós-pandemia é caracterizado por
desafios expressivos, o que torna importante a implementação de treinamentos para o
desenvolvimento de competências sociais dos gestores e demais atores, independentemente de
atuarem na esfera pública ou privada. São indispensáveis habilidades que refletem na
convivência humana, no bem-estar psicológico e social, na motivação, favorecendo os
relacionamentos e os resultados das organizações em geral.
A gestão escolar ocupa um lugar central na escola, a forma de atuação pode contribuir
para práticas que respondam às demandas do cotidiano escolar, buscando assertividade e
êxito. Portanto, fazem-se necessárias políticas públicas que atentam ao contexto escolar
marcado por complexidades e mudanças profundas em cenário global (GOERGEN, 2010).
Assim, constata-se que os líderes escolares têm a responsabilidade de desenvolver
práticas de gestão por meio da integração das forças motrizes da organização, prezando-se
pelos valores coletivos, o que exige elevada capacidade de diálogo, treinamento,
desenvolvimento e ações inovadoras para assegurar o bom funcionamento da escola.
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CONCLUSÃO
A presente dissertação teve como objetivo analisar como o estilo de liderança do
diretor pode contribuir para a gestão escolar da rede pública municipal de Salvador – Bahia.
Buscou-se explorar um tema de relevância social, haja vista os desafios que reverberam no
campo educacional, especialmente as discussões em torno da gestão escolar e a importância
da liderança escolar, o que, consequentemente, lançou luz sobre o estilo de liderança do
diretor escolar.
Observou-se que a sociedade contemporânea se encontra envolvida por uma crise de
paradigmas, caracterizada por incertezas, desigualdades, relações líquidas, abundância de
informações e desequilíbrios de ordem emocional, ecológico e social, fatores que exigem
alterações profundas no campo educacional, implicando em redesenho da gestão escolar e,
por conseguinte, na forma de atuação de seus líderes.
A liderança escolar assume um protagonismo significativo no século XXI diante das
contingências, exigências e desafios que permeiam as organizações escolares, requisitando do
diretor escolar a capacidade de impulsionar mudanças e transformações, bem como o
desenvolvimento de novas habilidades para fortalecimento da gestão escolar.
Espera-se que a liderança escolar impulsione um clima favorável à operacionalização
das atividades, desenvolva competências técnicas, de relacionamento e de transformação,
visando ao fortalecimento da gestão escolar. Sendo alguns comportamentos esperados, entre
eles se destacam: capacidade de planejamento, visão de longo prazo, organização, confiança,
comunicação, flexibilidade, inteligência emocional, gestão da convivência, participação,
inclusão da comunidade e redução das complexidades, dentre outros.
Na visão da pesquisadora, o estilo de liderança pode refletir no ambiente e no
comprometimento dos liderados. Evidenciando comportamentos que se relacionam com a
identidade do indivíduo, aprendizagens, experiências e valores. O estilo de liderança pode
implicar de maneira positiva ou negativa no que se refere às atividades executadas, aos
resultados e às relações que se constituem no ambiente organizacional.
Nessa

vertente,

tornou-se

profícuo

refletir

sobre

educação

e

gestão

na

contemporaneidade, liderança escolar para ampliar os estudos sobre os estilos de liderança do
diretor, priorizando as categorias: tarefa, relacionamento e transformação, com enfoque para
os valores e as práticas dos gestores escolares.
Os valores, então, são entendidos enquanto norteadores que corroboram com a
redução das complexidades no contexto escolar a partir de um estilo de liderança capaz de
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desenvolver um conjunto de ações assertivas, que por meio do diálogo objetivo pode
promover adequações e transformações em direção ao cerne da escola, isto é, o ensinoaprendizagem.
A realização deste estudo, pois, contribuiu para evolução do conhecimento da autora,
culminou na seleção das literaturas no campo da educação, gestão escolar, liderança escolar e
estilo de liderança escolar. Exigiu sistematização, organização, criatividade, disciplina,
compromisso e vigilância epistemológica em direção ao objeto de estudo, podendo se tornar
fonte de informações para futuras pesquisas.
A pesquisa qualitativa se constituiu como uma abordagem metodológica relevante,
auxiliou na delimitação do objeto de estudo, definição do método, dos procedimentos para
coleta e análise dos dados, bem como para representação dos resultados e discussão.
Possibilitou à autora perceber sua subjetividade e atentar para neutralidade e objetividade
necessárias durante a investigação.
O método apropriado foi o estudo de caso, também considerado como uma estratégia,
o qual se revelou como complexo no decorrer do caminho, requisitando imersão no contexto
de estudo, definição do local, público-alvo, múltiplas técnicas para coletar, interpretar e
evidenciar dados obtidos em ambiente virtual.
Desse modo, foi importante a elaboração de uma agenda estruturada e de um quadro
de referência para direcionar as ações da pesquisadora. Procurou-se focalizar a pergunta de
investigação e não comprometer a qualidade do estudo, comportamento favorável para
realização de um estudo de caso, em face do volume de dados trabalhados.
A agenda demonstrou a sistematização para iniciar o estudo empírico, seguido da
pesquisa documental. O quadro de referência se concentrou em três categorias: tarefa,
relacionamento e transformação. Tais esferas colaboraram para a análise do estilo de liderança
do diretor, considerando a percepção dos próprios participantes da pesquisa.
Os procedimentos técnicos foram: questionários e análise de documentos. Os
questionários se consubstanciaram como elementares para coleta de dados, forneceram
informações sobre os participantes da pesquisa, práticas, valores, críticas, percepção.
Possibilitaram tecer discussões e interpretações sobre o objeto de estudo. Os questionários
foram disponibilizados em formulário único, por link gerado no Google Formulários,
encaminhados para o e-mail institucional dos participantes, preservando-se o anonimato,
conforme determina a ética em pesquisa nas ciências humanas.
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A análise documental subsidiou o estudo a partir de documentos disponíveis em
ambiente virtual, extraídos dos órgãos públicos de educação, priorizando informações da
SMED, MEC, MINEDUC. Os relatórios da rede municipal de educação (relação de escolas
com seus respectivos diretores; relação de escolas por gerência regional; quantidade geral de
alunos por gerência regional; relação de escolas por porte) serviram para detalhamento do
estudo de caso, fornecendo dados para contato com os participantes da pesquisa e situou a
pesquisadora quanto ao planejamento que deveria ser executado.
Os documentos (Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar,
Orientações curriculares e pedagógicas para a rede municipal de ensino de Salvador no
Continuum curricular 2020/202) evidenciaram as discussões em torno da gestão escolar, os
desafios no campo educacional, as recomendações concernentes às atribuições da gestão
escolar, a liderança transformacional e o papel do diretor rumo aos desafios educacionais no
século XXI.
Identificou-se, por meio do documento “Quadro para uma boa direção e liderança
escolar”, que o MINEDUC desenvolve ações pautadas na construção de uma liderança escolar
ampla,

focalizando:

planejamento,

monitoração,

supervisão,

acompanhamento,

desenvolvimento dos profissionais, capacidade de articulação, foco no ensino e aprendizagem,
gestão da convivência e participação da comunidade. Ações consideradas nas discussões
teóricas e pela autora como essenciais para fortalecimento da liderança escolar, melhoria do
ensino e aprendizagem e reconstrução da imagem da escola.
Em síntese, foi necessário analisar diferentes fontes de dados para apresentar
informações em relação ao objeto de estudo, correlacionando-se as teorias, as informações
dos questionários e a análise de documentos. Trata-se de um procedimento importante para
efetivação do estudo de caso, pois o pesquisador qualitativo não deve se limitar a uma única
fonte de evidência para garantir a qualidade do estudo.
No que concerne à análise dos dados qualitativos, realizou-se um conjunto de ações:
caracterização dos dados pessoais e profissionais, categorização e transcrições das
experiências dos participantes. Seguindo-se com a representação dos dados por figuras,
tabelas, gráficos e quadros.
As informações coletadas foram armazenadas e analisadas no editor de planilhas
Microsoft Excel. Embora o Google Formulários disponha de gráficos para análise primária,
entendeu-se como necessária a utilização de mais recursos para garantir coesão dos dados
representados. Tais ações possibilitaram dar significados, fazer reflexões e interconexões com
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os dados fornecidos pelos participantes, buscando avanços quanto aos conhecimentos,
concentrando-se na pergunta de investigação e nas revisões constantes.
Os resultados e a discussão dos dados da pesquisa foram fundamentados a partir de
uma análise interpretativa dos dados coletados por meio dos questionários de pesquisa e a
análise documental. Realizou-se a disposição organizada dos objetivos específicos,
correlacionando-os com as informações fornecidas pelos participantes e com as discussões
teóricas.
A definição dos objetivos específicos foi favorável para direcionamento do estudo e
organização dos resultados e discussão apresentados. Buscou-se identificar a concepção de
liderança na percepção dos diretores escolares, categorizar os estilos de liderança dos
diretores escolares e identificar práticas de liderança dos diretores escolares que contribuem
para a gestão escolar.
Demonstrou-se que o estudo foi desenvolvido em ambiente virtual, na GRE Orla de
educação, composta por 38 (trinta e oito) escolas municipais com seus respectivos diretores,
dos quais 24% responderam aos questionários encaminhados. A população-alvo da pesquisa
foram os diretores escolares de cada escola da GRE supracitada, os quais se tornaram os casos
do estudo, fornecendo informações importantes sobre o problema de investigação “Como o
estilo de liderança do diretor pode contribuir para a gestão escolar?”.
Verificou-se a partir da caracterização dos dados pessoais e profissionais registrados
pelos participantes a preponderância do sexo feminino na direção das escolas da GRE Orla,
correspondendo-se a 89% do grupo investigado. Sendo que 44% se reconhecem como de cor
ou raça negra, com mais de 40 anos, e 67%, especialistas no que tange à escolaridade. Todos
os participantes (100%) registraram que ingressaram na gestão escolar por eleição e 89%
possuem mais de 5 (cinco) anos de atuação com gestão escolar, atuando em ambientes com
complexidades distintas, ou seja, escolas de grande (11%), médio (56%) e pequeno (33%)
porte.
A partir da categorização realizada, identificou-se que 45% dos participantes
reconheceram que seu estilo é mais orientado para pessoas e relacionamentos, enquanto 33%
reconheceram que seu estilo é mais orientado para tarefas e resultados, e 22% não registraram
opinião sobre o assunto.
Mas isso não quer dizer que os diretores escolares não tenham preocupações com as
tarefas e resultados, apenas evidencia que na relação entre tarefas e pessoas, esta última ocupa
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seu lugar de destaque, reforçando-se o predomínio do estilo de liderança mais conectado com
as pessoas, com os relacionamentos nas organizações escolares.
O estilo mais orientado para pessoas e relacionamentos preza pela construção de
vínculos sociais, preocupa-se com o bem-estar dos membros da equipe, com a motivação,
comunica-se com transparência, incentiva a criatividade, gerencia a convivência. No entanto,
é importante ter atenção quanto ao referido estilo, pois longas discussões em torno de um
determinado assunto podem durar horas, influenciar na perda de foco e morosidade na
resolução de problemas.
O estilo mais orientado para tarefas e resultados foca na execução das atividades,
preocupa-se com os prazos, procedimentos bem definidos, cobra da equipe respostas rápidas.
A pressão por eficiência e resultados positivos pode gerar tensão nos membros da equipe,
especialmente naqueles que não conseguem atuar em ambiente de pressão. Mas em cenário de
crise, um estilo burocrático pode marcar ritmo e ser favorável.
Sob esta ótica, desenvolver habilidades que contemplem o melhor de cada estilo
representa o cenário ideal. O estilo não deve ser visto como algo estático, podendo ser
flexível, alternando conforme as complexidades de cada organização, perfil dos membros da
equipe, mutações no cenário interno ou externo.
Identificou-se que os estilos de liderança podem ser complementares, o líder escolar
não precisa se enquadrar em padrões ou abordagens teóricas, mas deve ser receptivo às
mudanças, ter criticidade e responsabilidade para se reinventar diante dos desafios postos ou
impostos à educação na contemporaneidade.
Observou-se que algumas características tais como: planejamento, organização,
determinação, comunicação, confiança, empatia, preparação de sucessores, criatividade,
flexibilidade, capacidade de gerenciar conflitos, resiliência, inteligência emocional, gestão da
convivência e outras, são esperadas dos líderes escolares.
Nesse sentido, a liderança escolar tem a responsabilidade de perceber qual estilo de
liderança favorece a construção das relações sociais, os contornos de uma realidade
multifacetada, as recomendações propostas à gestão escolar, trabalhando em prol de práticas
positivas de gestão, buscando autoconhecimento e desenvolvimentos das competências para
lidar com as complexidades da escola.
Pode-se afirmar que a liderança escolar se refere ao empreendimento de esforços para
ações coletivas, visando alcançar propósitos definidos, devendo mover e inspirar os membros
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escolares em cenário mutável e incerto, o que a torna elementar para promover mudanças nas
organizações escolares.
A escola, com efeito, possui características peculiares em relação a outras
organizações, com problemas complexos, mas isso não inviabiliza o aprimoramento contínuo
do principal líder estratégico e demais colaboradores que fazem parte da sua equipe. Por isso,
é importante analisar os estilos de liderança que podem agregar melhorias no âmbito da
gestão escolar, sem desprezar contribuições de outras áreas.
Foram múltiplos estilos identificados a partir da fundamentação teórica, quais sejam:
democrático, autocrático, liberal, transacional, transformacional, instrucional, administrativo
visionário, coaching, afiliativo, marcador de ritmo, autoritário etc. Identificando-se
características distintas e muitas vezes complementares, predominando dois grandes estilos,
ou seja, estilo de liderança mais orientado para as tarefas e estilo mais orientado para as
pessoas.
Destacando-se, também, o estilo transformacional, em que o líder se apresenta como
um agente de transformação, focado em soluções, objetivos mútuos e não se restringe à
execução das operações. Trata-se de um estilo que preza pela cooperação, motivação,
reconhecimento, desenvolvimento e capacitação dos liderados para tomada de decisões. Em
outras palavras, é uma expansão da liderança transacional.
A conjuntura atual sugere um estilo flexível de liderança escolar, ou seja, com
potencial para perceber situações, necessidades da equipe, da comunidade escolar e dos atores
externos, visando o equilíbrio entre as necessidades burocráticas inerentes à função de gestão
e as relações que se constituem no ambiente, no sentido de transcender as rotinas básicas, isto
é, atuar para além do convencional.
Atuar numa perspectiva pós-convencional implica em enfrentar a realidade como ela
é, desenvolvendo competências e estratégias para alcançar os objetivos, metas e resultados,
utilizando as ferramentas encontradas na ocasião e, principalmente, criando vínculos com
todos os envolvidos, para buscar as transformações que façam sentido para a coletividade.
Todavia, esse processo de envolvimento coletivo depende da capacidade de articulação,
diálogo, respeito e resiliência diante da busca pelo consenso.
Na percepção dos participantes da pesquisa, a liderança escolar deve ser democrática,
participativa, engajada em valores, objetivos elevados, respeitando-se a diversidade de
posicionamento. Além disso, implica em habilidades para delegar, elaborar, executar,
conduzir o grupo, acompanhar projetos e programas em prol de propósitos e objetivos
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favoráveis à comunidade escolar. A liderança escolar é comparada com um maestro, isto é,
capaz de realizar o evento, envolvendo diferentes ferramentas e atores.
Quanto aos valores que orientam as suas práticas e favorecem a integração dos
membros da equipe no âmbito da escola, identificou-se: respeito, cooperação, humanidade,
lealdade,

transparência,

responsabilidade,

confiança,

objetivos

elevados,

empatia,

profissionalismo, integridade, solidariedade, humanidade, lealdade, transparência, equilíbrio,
produtividade, compromisso, diálogo, comprometimento, parceria, acolhimento, escuta,
equidade. Valores relevantes para todas as organizações, para a vida humana.
A liderança escolar que dissemina valores com a finalidade de melhorar os processos
de trabalho, encorajar a equipe, criar vínculos e reduzir complexidades, favorece o
desenvolvimento de ações assertivas, pois ao conectar os objetivos da organização aos
objetivos da equipe de trabalho busca-se o adequado funcionamento da escola.
Em relação às práticas de liderança dos diretores escolares que contribuem para a
gestão escolar, identificou-se: respeito, solidariedade, responsabilidade, compromisso,
atuação coletiva, escuta ativa e empática, observação das atividades desenvolvidas,
envolvimento da equipe, reuniões com conselho escolar, rede de apoio recíproco, consulta
para tomada de decisão. Porém, do ponto de vista da pesquisadora, as respostas precisam ser
exploradas em oportunidade futura, por não contemplarem informações mais particulares de
cada escola, visto que o cenário pandêmico, por exemplo, aumentou os desafios na seara da
educação.
Cenário este que requisitou das lideranças escolares transformações sociais para além
da operacionalização das atividades e/ou elaboração de um novo cronograma de trabalho.
Demandando adequações em favor do ensino híbrido, intensificação quanto ao uso das
tecnologias, preocupação com o bem-estar social e psicológico da comunidade escolar e
alternativas para restabelecimento das relações sociais.
Na percepção dos participantes algumas ações são essenciais para o atingimento dos
objetivos estabelecidos pela rede municipal de ensino, tais como: união, paciência, amor pela
profissão, clareza nas metas, organização, legalidade, valorização profissional, formação para
os profissionais de educação, compromisso, conhecimento da prática de gestão, investimentos
financeiros, monitoramento do processo de aprendizagem.
Porquanto se identificou que as práticas informadas pelos participantes se confundem
com os próprios valores. O que demonstra pouca diferenciação entre práticas e valores, bem
como a forte relação dos valores na educação, nas práticas dos diretores escolares, reforçando-
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se o entendimento de que os líderes, inconscientemente, praticam a gestão baseada em
valores.
Ademais, a falta de retorno de 76% dos participantes foi desfavorável para a amplitude
do estudo, a qual pode estar relacionada com possíveis desconfortos sobre o assunto, barreiras
de ordem pessoal e/ou disponibilidade de tempo para responder à pesquisa. Mas isso não
inviabilizou o estudo, haja vista que outras fontes de dados foram utilizadas para a
constituição das evidências.
Constata-se que as discussões em torno da gestão escolar estão em evidência, que a
liderança escolar é caracterizada por um desenho estrutural que envolve tensões, questões
políticas, econômicas e ideológicas, o que exige um estilo pós-convencional de liderar em
uma organização social com características próprias.
Portanto, o desenvolvimento de um estilo de liderança flexível às mudanças e às
transformações se apresenta favorável no cenário contemporâneo. Na visão dos participantes
da pesquisa (89%), o estilo de liderança do diretor se encontra associado ao bom
funcionamento da escola e ao sucesso da gestão escolar. Tornando-se importante promover a
participação, estimular, envolver as pessoas nos processos de decisão, partilhar
responsabilidade, apoiar a execução, buscando equilíbrio, inclusão, aprimoramento e
melhores resultados.
Ressalta-se que as organizações escolares se encontram diante de transformações e
mudanças expressivas, o que faz despontar recomendações para atuação dos diretores
escolares num cenário multifacetado. No entanto, o diretor não é um super-herói, sozinho é
incompleto e sua liderança não deve ser romantizada. Pelo contrário, como todos os líderes
estratégicos, são cobrados no exercício de sua função, possui potencialidades e limitações.
Todavia, têm o papel de melhorar processos, estrutura, estratégias e conexões com a
comunidade escolar, priorizando uma visão sistêmica do contexto escolar.
Espera-se que este estudo reflita a realidade da liderança escolar do contexto estudado,
que possa servir como fonte de conhecimento em relação ao tripé: gestão, liderança e diretor
escolar. Considerando-se pertinente ampliar as pesquisas sobre estilo de liderança do diretor
e/ou dos profissionais da educação em outras GREs, focalizando a gestão escolar da rede
pública municipal de Salvador-BA. Há espaços, também, para analisar o estilo de liderança do
diretor na percepção dos liderados e promover novas descobertas.
Conclui-se que o estilo de liderança do diretor contribui para a gestão escolar, cabendo
a cada diretor perceber qual estilo é mais apropriado para o exercício de suas funções:
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organizacionais, administrativas, pedagógicas e sociais. É importante que o diretor escolar
tenha criticidade diante do cenário atual e das recomendações propostas, desenvolva
habilidades técnicas, sociais e de transformação, conheça suas potencialidades e fragilidades,
bem como os valores que norteiam suas práticas e fortalecem ações sustentáveis no âmbito da
escola.
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APÊNDICE A –QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 1 – DADOS PESSOAIS E
PROFISSIONAIS
Estilo de liderança do diretor: contribuições para gestão escolar.
Objetivo geral:
Analisar como o estilo de liderança do diretor pode contribuir para a gestão escolar da rede
pública municipal de Salvador – Bahia.

Perguntas:

1. Sexo
 Masculino
 Feminino

2. Cargo
 Diretor
 Vice-diretores

3. Idade
 20-29 anos
 30-39 anos
 Mais de 40 anos
 Sem opinião

4. Escolaridade
 Graduação
 Especialização
 Mestrado
 Doutorado
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5. Há quanto tempo atua com gestão escolar?
 Menos de 5 anos
 De 5 a 10 anos
 De 10 a 15 anos
 Mais de 15 anos
 Sem opinião

6. Como ingressou na gestão escolar?
 Indicação
 Eleição
 Concurso
 Entrevista
 Sem opinião

7. Você se reconhece ou se identifica como de que cor ou raça?
 Branco
 Negro
 Pardo
 Indígena

8. Porte da Escola
 Pequeno
 Médio
 Grande
 Grande Especial

9. Carga horária de trabalho
 30 horas semanais


40 horas semanais
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 2 – ESTILO DE LIDERANÇA DO
DIRETOR: CONTRIBUIÇÕES PARA GESTÃO ESCOLAR
Componentes de avaliação do questionário: Tarefa; Relacionamento; Transformação

Tarefa:

1. Você, no exercício da Liderança/Gestão escolar, realiza o planejamento da unidade escolar
associando-o ao planejamento da rede de ensino?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

2. Você trabalha em prol dos objetivos, das metas e da prestação de contas junto aos diversos
órgãos vinculados à instituição?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

3. Você define as atividades que deverão ser executadas pela sua equipe?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

4. Você trabalha em prol da operacionalização do projeto educativo e das diretrizes
estabelecidas pelo órgão gestor de educação?
 Sempre
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 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

5. Você acompanha as atividades desenvolvidas pela sua equipe?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

Relacionamento:

1. Você acredita que se comunica de forma transparente com sua equipe de trabalho?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

2. Você estimula a criatividade dos membros da equipe?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

3. Você estimula sua equipe para compartilhamento das informações e atividades realizadas?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
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 Nunca
 Sem opinião

4. Você promove participação dos professores e demais colaboradores na tomada de decisão?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

5. Você gerencia conflitos visando soluções participativas com os diversos atores internos e
externos à escola?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

Transformação:

1. Você reforça valores, visão e a missão da instituição junto aos membros da equipe?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

2. Você estimula o aperfeiçoamento contínuo da equipe?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
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 Sem opinião

3. Você trabalha em prol de programas para a formação de futuros líderes?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

4. Você incentiva os membros da equipe para utilização das tecnologias aplicadas à educação
no contexto da escola?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

5. Você interage com sua equipe por meio das redes sociais e diferentes alternativas
tecnológicas?
 Sempre
 Frequentemente
 Às vezes
 Nunca
 Sem opinião

Deseja fazer algum comentário em relação as perguntas acima? Aproveite este espaço para
críticas e sugestões!
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 3 – ESTILO DE LIDERANÇA DO
DIRETOR: CONTRIBUIÇÕES PARA GESTÃO ESCOLAR

PERGUNTAS ABERTAS:
Se possível, seja objetivo nas respostas.
As respostas serão transcritas, mantendo-se a confidencialidade das informações fornecidas.

1. Qual sua concepção sobre liderança no âmbito da gestão escolar?

2. Em sua opinião seu estilo de liderança é:
 Mais orientado para tarefas e resultados.
 Mais orientado para pessoas e relacionamentos.
 Sem opinião

3. Em sua opinião seu estilo de liderança influencia no bom funcionamento da escola?
Justifique sua resposta.

4. Quais valores orientam as suas práticas e favorecem a integração dos membros da equipe
no âmbito da escola?

5. Cite pelo menos duas práticas positivas para assegurar o comprometimento dos membros
da equipe no âmbito da gestão escolar?

6. Em sua opinião quais ações são essenciais para o atingimento dos objetivos estabelecidos
pela rede municipal de ensino de Salvador?
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APÊNDICE D – 1º E-MAIL ENCAMINHADO AOS DIRETORES ESCOLARES COM
O CONVITE
Bom dia!

Prezado (a) diretor (a).

Sou Gorete Sacramento, mestranda em Educação e Contemporaneidade, bolsista da CAPES e
pesquisadora da Universidade do Estado da Bahia.
Pretendo desenvolver uma pesquisa junto aos diretores (as) da Gerência Regional Orla e sua
participação será fundamental para que possamos efetivá-la.
Abaixo algumas considerações para conhecimento:

·

Segue Convite com algumas informações da pesquisa.

·

Sua participação é confidencial.

·

Valorizamos a ética em pesquisa e a responsabilidade social.

·

Pretendemos encaminhar um questionário eletrônico para coleta de dados.

·

Farei contato telefônico nos próximos dias.

Assim, tenho o prazer de convidá-lo (a) e solicito o seu apoio para que juntos possamos
garantir a realização da pesquisa.

Se possível, favor informar quanto ao seu interesse em participar da pesquisa.

Tenha um ótimo dia!
Gorete Sacramento
71 99999-1101
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APÊNDICE E – 2º E-MAIL ENCAMINHADO AOS DIRETORES ESCOLARES

Prezado (a) diretor (a).
Bom dia!
Conforme convite encaminhado, segue link do questionário para participação na pesquisa
intitulada “Estilo de liderança do diretor: contribuições para gestão escolar”.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclDNKQEHqEs6yNXNa8UekuNU2oaDYY
_t5wn0oWD49ZJGH9vQ/viewform?usp=sf_link
O questionário é composto pelas seguintes etapas:
1. TCLE – Termo de consentimento livre e esclarecido – Para prosseguir com o
questionário é preciso concordar com a pesquisa.
2. Questionário 1 – Dados pessoais – Registrar opção correspondente ao seu perfil.
3. Questionário 2 – Perguntas fechadas – Registrar apenas uma opção.
4. Questionário 3 – 5 Perguntas abertas e uma fechada.
Caso não tenha interesse em responder alguma questão do questionário, marcar a opção sem
opinião.
Sua participação é voluntária. Se puder contribuir com a nossa pesquisa será muito
gratificante.

Gorete Sacramento
71 99999-1101
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ANEXO B

