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RESUMO 

Cada vez mais os diretores de escola têm sido responsabilizados e cobrados pelo bom 

funcionamento de sua escola, pela forma como os professores ensinam e o quanto os alunos 

aprendem. Além disso, em sua grande maioria, os diretores de escola são graduados em 

pedagogia e/ou licenciatura, mas suas atribuições abarcam mais saberes do que somente os 

pedagógicos, exigindo deles várias atividades na área de gestão, sendo demandados a possuir 

qualificações de liderança. 

A liderança é, atualmente, vista como uma garantia da qualidade e de reformas educacionais; 

é um componente fundamental para a capacitação da equipe escolar e, ainda, é considerada 

como uma das principais influências na transformação das práticas educacionais. Uma 

liderança bem-sucedida desempenha um papel importante na aprendizagem dos alunos, sendo 

o segundo fator, entre todos os relacionados com a escola, que mais contribui para que os 

alunos aprendam, perdendo apenas para as aulas propriamente ditas. 

Esta tese teve como objetivo verificar em que medida a liderança dos diretores de escolas 

brasileiras tem contribuído para a melhoria do desempenho de seus alunos, refletido nos 

resultados das avaliações externas, no caso o IDEB, da escola. A partir da utilização de 

microdados dos questionários contextuais respondidos por diretores e professores por ocasião 

da Prova Brasil 2013, foi possível mensurar dimensões de uma liderança bem-sucedida, 

propor um modelo que relaciona estas dimensões com o desempenho dos alunos, refletido nos 

resultados de IDEB da escola, bem como analisar essas relações. 

 

Palavras-chave: escolas, diretores de escola, liderança, microdados da Prova Brasil, 

modelagem de equações estruturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Principals have been increasingly blamed and charged for the proper functioning of their 

school, the way teachers teach and how much students learn. In addition, the majority of 

school principals have graduation in pedagogy, but their assignments encompass more 

knowledge than that, requiring them several activities in management, being demanded to 

have leadership qualifications. 

Leadership is now seen as a guarantee of quality and educational reforms; it is a fundamental 

component for the training of school staff and also considered one of the main influences in 

transforming educational practices. Successful leadership plays an important role in student 

learning, being the second factor, among all school-related, that most contributes to students 

learning, losing only to the classes themselves. 

This thesis aimed to verify the extent to which the leadership of Brazilian principals has 

contributed to the improvement of students performance, reflected in the results of external 

evaluations, in this case the school’s IDEB. Based on the use of microdata from the contextual 

questionnaires answered by principals and teachers on the occasion of Prova Brasil 2013, it 

was possible to measure dimensions of successful leadership, to propose a model that relates 

these dimensions to student performance, reflected in the results of IDEB, as well as 

analyzing these relationships. 

 

Keywords: schools, principals, leadership, microdata of the Prova Brasil, structural equation 

modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2009, durante o seu mestrado, a autora participou do desenvolvimento do MBA 

Gestão Empreendedora – Educação, curso de especialização na área de gestão para diretores 

de escolas, oferecido a toda a Rede Pública dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo de 

forma gratuita e na modalidade semipresencial de educação. Uma iniciativa do Serviço Social 

da Indústria do Rio de Janeiro e de São Paulo (SESI/RJ – SESI/SP) em parceria com a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e elaborado de forma customizada a partir de 

pesquisas realizadas com os próprios gestores de escola da Rede Pública do Rio de Janeiro e 

de escolas da Rede SESI Nacional (Silva, Mariano & Cerqueira, 2013). 

O Curso de 360 horas, inicialmente, foi estruturado contando com três núcleos, a 

saber: Educação, formado pelas disciplinas Introdução à Educação a Distância, Políticas 

Públicas em Educação, Ambiente Regulatório da Educação e Modelos de Gestão na 

Educação; Gestão, contando com as disciplinas Gestão de Processos, Gestão de Pessoas, 

Negociação e Mediação de Conflitos, Marketing e Comunicação, Gestão Estratégica, Gestão 

da Qualidade e Gestão Financeira; e, núcleo de Empreendedorismo, formado pelas disciplinas 

Inovação e Empreendedorismo, Liderança e Comportamento Empreendedor e Plano de 

Empreendimento, cujo objetivo é que cada aluno elabore um projeto de intervenção na sua 

escola. 

Segundo Silva et al. (2013), o objetivo é formar todos os gestores da Rede Pública 

Estadual dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo até 2018 providenciando conhecimentos 

na área de gestão, enfatizando o perfil de uma liderança empreendedora.  

Destaca-se aqui um aspecto característico do projeto: a opção pela educação a 

distância (EAD). A modalidade, cuja adoção ainda hoje suscita polêmicas, permitia a 

flexibilidade de horários, condizente com a elevada carga de trabalho dos diretores de escola.   
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Em sua obra clássica sobre EAD, o professor Arnaldo Niskier enfatiza que “os 

sistemas tecnológicos orientados para a educação devem servir para a educação do nosso 

trabalhador” (Niskier, 1999, p.20), recomendando então o uso das tecnologias que emergiam 

para a educação continuada. 

Sua afirmativa é aqui escolhida para simbolizar o fato de que com a chegada da 

internet e das novas tecnologias de informação e comunicação (nTIC's), na década de 1990, a 

EAD realmente começa a ganhar corpo no país, afastando um preconceito que existia em 

relação a esse tipo de ensino. Como afirma Bayma (2009, p. 107), “esse assunto é página 

virada, pois a Tecnologia da Informação e Comunicação consolidou e legitimou a EAD”. Essa 

modalidade de ensino faz do aluno o protagonista, pois é ele quem lidera o processo de 

aprendizagem, atende às especificidades de cada um e permite alcançar pessoas que estão 

fisicamente distantes das organizações educacionais do país (Maia, 2005).  E as mudanças na 

legislação brasileira, principalmente a partir de 2005, possibilitaram, para as instituições de 

ensino superior, uma oferta maior e de mais qualidade de educação a distância inclusive para 

cursos de pós-graduação. 

A escolha pela modalidade confirmou-se como fator de sucesso para a consecução do 

objetivo do referido MBA que formou, até dezembro de 2015, 1.800 diretores de escolas 

distribuídas pelos dois estados.  

A participação da autora, da elaboração à implementação do curso, como professora e 

tutora, a levou a uma série de indagações. Entre elas pergunta-se, principalmente: em que 

medida a liderança dos diretores de escolas brasileiras tem contribuído para a melhoria do 

desempenho de seus alunos? E é esta a tese que norteou este trabalho. 

Neste sentido, a partir de análises quantitativas de microdados publicados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2016a) dos 

questionários contextuais respondidos por diretores e professores, por ocasião da Prova 
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Brasil, o presente trabalho mensura dimensões de liderança bem-sucedida, propõe um modelo 

que relaciona estas dimensões, bem como verifica correlações entre elas e o desempenho dos 

alunos, sendo esse último representado pelos resultados dos Índices de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB)  de suas escolas. 

1.1 Situando o Estudo 

A partir do interesse pelo tema, a autora buscou conhecer os principais estudos 

brasileiros relacionados com o diretor de escola e se deparou com uma pesquisa realizada pela 

Fundação Victor Civita (2009) com 400 diretores de escola da rede pública.  

A pesquisa tinha como objetivo levantar percepções de diretores de escola brasileiras e 

apresentar um retrato deste gestor e sua relação com a Educação. Como principais achados 

sobre os impulsionadores da satisfação, os dois indicadores mais escolhidos pelos diretores 

foram: a remuneração e os benefícios da carreira, com 40% de respostas, e a própria gestão da 

escola, com 22% de respondentes. Com relação aos principais motivos de insatisfação, 36% 

responderam ser a sua própria gestão da escola, seguido por 19% que selecionaram trabalhar 

na rede pública.  

Quando perguntados sobre o que mais necessitam para desempenhar melhor as suas 

funções no trabalho, os diretores apontaram precisar de mais autonomia para diminuir a 

burocracia e aumentar o poder de gerenciar os recursos humanos, e consideraram que 

precisam de capacitação em gestão. 

Além disso, perguntados sobre quem era o responsável pelas notas baixas na Prova 

Brasil, os diretores responderam: governo (48%), comunidade (16%), professor (13%), aluno 

(9%) e escola (7%). O diretor aparece em 6º lugar. 

Resumindo, o maior motivo de insatisfação dos diretores é a própria gestão, afirmam 

que precisam de capacitação em gestão e, praticamente, não se sentem responsáveis pelos 
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resultados da organização educacional, o que pode trazer consequências negativas para a 

escola. 

No entanto, as principais pesquisas internacionais analisadas e apresentadas ao longo 

deste trabalho mostram que a principal responsabilidade pelo desempenho dos alunos é do 

professor, seguida da liderança efetiva do diretor. Ou seja, há uma grande diferença entre as 

percepções dos diretores brasileiros e os resultados de pesquisas internacionais quanto à 

importância da liderança do diretor de escola nos resultados de seus alunos. Essas 

informações levaram ao interesse pelo estudo do tema liderança na realidade do dia a dia do 

diretor de escola.  

A busca por artigos brasileiros publicados nos periódicos classificados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como A1 e A2, 

tanto na área da Administração quanto na área da Educação, evidenciou carência de produção 

acadêmica sobre o tema, uma vez que foram encontrados apenas nove artigos publicados 

relacionados com a liderança do diretor de escola. 

Constatando-se o pouco referencial teórico envolvendo as teorias da administração 

colaborando com a liderança dos diretores de escola, bem como abrangendo eventuais 

relações entre liderança do diretor de escola e o desempenho dos alunos no Brasil, partiu-se 

para a realização de pesquisa de cunho quantitativo. Esta pesquisa foi feita utilizando-se de 

métodos estatísticos multivariados em microdados, publicados pelo INEP, relacionados aos 

questionários contextuais respondidos por diretores e professores por ocasião da Prova Brasil, 

além de incluir as bases de dados que contém os Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) das escolas brasileiras, tendo como principal objetivo verificar possíveis 

relações entre a liderança do diretor e o desempenho de seus alunos. 
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1.2 Objetivos final e intermediários 

O objetivo final desta pesquisa foi verificar em que medida a liderança dos diretores 

de escolas brasileiras tem contribuído para a melhoria do desempenho de seus alunos, 

refletido nos resultados das avaliações externas, no caso o IDEB, da escola. 

Para atender ao objetivo final, os seguintes objetivos intermediários foram cumpridos: 

• Mensurar dimensões da liderança a partir dos microdados dos questionários 

contextuais respondidos por diretores e professores – Prova Brasil; 

• Propor um modelo que relacione dimensões de liderança com desempenho dos 

alunos, refletido nos resultados de IDEB da escola; 

• Verificar as relações entre as dimensões da liderança e o desempenho dos 

alunos, refletido nos resultados de IDEB da escola. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

Analisando-se as formações dos questionários contextuais tanto dos diretores quanto 

dos professores nas edições de 2007 a 2013, verifica-se que os mesmos sofreram atualizações 

importantes na busca por tornar estes instrumentos de pesquisa mais robustos e completos ao 

longo do tempo. Essas mudanças estão refletidas mais adequadamente, nos questionários 

contextuais de 2013. Apenas para exemplificar, nos questionários do ano de 2013, muitas 

perguntas/afirmativas apresentam uma gama de opção de respostas ao invés de respostas 

dicotômicas, do tipo “sim” ou “não”, mais utilizadas nos questionários contextuais anteriores. 

De acordo com Malhotra (2012), quanto maior o número opções de respostas a uma 

pergunta/afirmativa, mais refinada é a diferenciação entre as possibilidades a serem estudadas. 

Da mesma forma, este autor considera que quando se quer fazer generalizações, comparações 

entre grupos ou uso de técnicas estatísticas sofisticadas para as análises dos dados, uma maior 
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quantidade de categorias (opções de respostas para cada pergunta/afirmativa) é mais 

apropriada. 

Desta forma, os sujeitos pesquisados foram os diretores e os professores que 

responderam aos questionários contextuais por ocasião da aplicação da Prova Brasil no ano de 

2013, sendo desconsideradas possíveis comparações entre as respostas aos questionários ao 

longo dos anos, o que poderia ser muito interessante em termos de pesquisa, mas prejudicadas 

pelo formato binário de grande número de questões nos anos anteriores. 

Outra delimitação considerada nesta tese diz respeito aos dados relacionados com os 

valores de IDEB. O INEP publica valores de IDEB para cada nível do ciclo básico, a saber: 

anos iniciais do ensino fundamental (que é formado pelos 5 primeiros anos de estudo, ou seja, 

do 1º ao 5º ano); anos finais do ensino fundamental (compreende do 6º ao 9º ano); e, 

finalmente o ensino médio. Para isso, os estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental 

e da 3ª série do Ensino Médio são avaliados em Leitura e Matemática. 

De todas as fases de ensino, a que tem apresentado maior desafio aos educadores é a 

do ensino médio, onde os resultados medidos pelo IDEB apresentam um maior 

distanciamento de suas metas.  Seria esta, portanto, a fase mais interessante de ser analisada 

nesta tese na busca por tentar compreender como as dimensões de liderança se relacionam 

entre si e como se relacionam com o desempenho do IDEB. No entanto, o INEP não 

disponibiliza os dados do IDEB do ensino médio por escola e, sim, por estado e dependência 

administrativa. Como para buscar atender aos objetivos desta tese é necessário ter os dados da 

escola, seu diretor e respectivos professores, foi descartada a possibilidade de analisar os 

dados do ensino médio (INEP, 2016b).  

Os resultados do IDEB obtidos em 2013 nos anos finais do ensino fundamental 

ficaram aquém de suas metas nas dependências administrativas públicas, estadual e 

municipal. Ou seja, depois do ensino médio, a fase dos anos finais do ensino fundamental 
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apresenta o maior desafio para o diretor de escola quanto ao atingimento das metas para 2021, 

além do fato desse ensino ser formado por duas dependências administrativas públicas, a 

estadual e a municipal. As escolas federais e particulares, que também compõem as bases de 

dados utilizadas neste trabalho, também foram desconsideradas por apresentarem 

características muito distintas das estaduais e municipais. Na fase final do fundamental, há 

também uma maior complexidade na gestão dos professores, que passam a ser em maior 

quantidade, tendo em vista que cada disciplina é ministrada por um professor específico 

(Abrucio, 2010; Davis et al., 2012).  

Face a estas considerações optou-se por analisar os dados relacionados com as escolas 

estaduais e municipais, que têm os valores de IDEB dos anos finais do ensino fundamental, 

seus diretores e respectivos professores. 

1.4 Relevância do Estudo 

A partir do desenvolvimento do MBA Gestão Empreendedora – Educação, a autora 

teve a oportunidade de se relacionar com diretores de escola. O contato com esses 

profissionais aguçou o interesse em compreender os seus desafios na busca de uma qualidade 

de ensino melhor para seus alunos. É preciso destacar que os diretores de escola, em sua 

grande maioria, são graduados em pedagogia e/ou licenciatura, mas suas atribuições abarcam 

bem mais saberes do que somente os relacionados aos pedagógicos, exigindo deles várias 

atividades envolvidas na área de gestão. 

Adicionalmente, a procura por informações acadêmicas na área da administração 

relacionadas à liderança do diretor da escola, revelou que há pouca literatura brasileira sobre o 

tema. 

Dessa forma, buscar compreender como a liderança do diretor de escola, representadas 

por dimensões de liderança bem-sucedida, se relaciona com o desempenho obtido nas 

avaliações externas pode contribuir com maior conhecimento do campo da gestão no 
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desempenho das lideranças dos diretores de escola e, por conseguinte, no desempenho de seus 

alunos. 

Desenvolver um modelo explorando relações entre dimensões de liderança bem-

sucedida e o desempenho de escolas, além do estímulo de poucos estudos brasileiros sobre o 

tema, também foi corroborado como relevante pela possibilidade de se considerar as respostas 

de liderados, uma vez que a maioria dos estudos leva em conta somente as percepções do 

diretor de escola.  A justificativa estende-se ainda ao enfrentamento do desafio de medir 

dimensões de liderança utilizando-se de bases de dados tão ricas e abrangentes quanto as 

disponibilizadas pelo INEP. 

Por fim, outro aspecto relevante da tese é apresentar um modelo explicativo, que 

envolve variáveis relacionadas aos diretores e professores e ao desempenho escolar, 

utilizando-se para isto uma base de dados nacional. A utilização de um volume de dados 

significativo proporciona ao modelo uma robustez que dificilmente seria alcançada com a 

coleta de dados de professores e diretores de uma rede específica. 

1.5 Organização do Estudo 

Esta tese está organizada em seis capítulos, a fim de facilitar o entendimento do tema 

proposto.  

Capítulo 1 – Essa introdução, que descreve a contextualização do tema da pesquisa, 

seus objetivos gerais e específicos, suas delimitações, a justificativa e a importância para o 

desenvolvimento da mesma, incluindo-se, ainda, a forma como está estruturado este trabalho. 

Capítulo 2 – Apresenta o referencial teórico sobre o principal construto do tema da 

pesquisa, liderança, englobando um breve histórico a respeito das teorias sobre liderança, 

desde os primeiros estudos no início do século XX, seguido de uma análise da liderança no 

contexto escolar, incluindo os principais estudos internacionais sobre o tema e as pesquisas 

realizadas no contexto escolar brasileiro. 
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Capítulo 3 – Apresenta o modelo conceitual e as hipóteses de pesquisa, tendo em vista 

a revisão de literatura realizada no Capítulo 2.  

Capítulo 4 – Contém a metodologia de pesquisa adotada para o desenvolvimento desta 

tese. Trata-se de uma pesquisa descritiva, que além do levantamento dos referenciais teóricos 

pertinentes, que balizaram as hipóteses e pesquisa, fez uso de técnicas estatísticas 

multivariadas, a partir de microdados disponibilizados pelo INEP, na intenção de buscar 

compreender eventuais dimensões de liderança e possíveis relações com o desempenho dos 

alunos medido pelo IDEB. 

Capítulo 5 – Descreve todas as análises realizadas e os resultados obtidos no estudo. 

Capítulo 6 – Apresenta as conclusões da pesquisa e recomendações para futuros 

estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta o referencial teórico, que engloba um breve histórico a respeito 

das teorias sobre liderança, desde os primeiros estudos no início do século XX, seguido de 

uma análise sobre a liderança no contexto escolar, incluindo os principais estudos 

internacionais sobre o tema e as pesquisas realizadas no contexto escolar brasileiro. 

Em seus diversos conceitos, há um consenso de que a liderança envolve influenciar 

comportamentos, atitudes, crenças e sentimentos de outras pessoas. Ainda que o não líder 

também possa influenciar pessoas, o verdadeiro líder tem uma capacidade especial de 

influenciar um grupo de pessoas a alcançar seus objetivos (Bass, 1985, 1990; Bergamini, 

1994; Bryman, 2012; Leithwood, Begley & Cousins, 1992; Motta, 2006; Vroom & Jago, 

2007). 

A influência pode ser exercida formalmente, quando vinda de uma posição gerencial 

na organização. No entanto, o fato de administradores terem direitos formais não lhes garante 

o exercício da liderança. A liderança informal, que existe fora da estrutura organizacional, é 

tão importante quanto a formal. Em alguns casos, até mais importante e eficaz. Ou seja, os 

líderes podem surgir espontaneamente dentro da organização ou serem legitimados pela 

posição de um cargo (Motta, 2012).  

Vroom e Jago (2007) consideram que um dos principais problemas para conceituar 

liderança decorre do fato de que o termo, apesar de frequentemente usado, não possui uma 

definição científica. Por conta disso, Bass (1990) sugere que cada pessoa que tenta definir o 

que é liderança, acaba criando uma nova definição, aumentado ainda mais a confusão teórica 

em volta do construto.  

Para Raja e Palanichamy (2011), por exemplo, liderança não é sobre uma pessoa, é 

sobre a construção de uma visão compartilhada, de um compromisso comum, de uma equipe 

de liderança. Leithwood e Riehl (2003), Motta (2006), Stogdill (1974), bem como Vroom e 



26 
 

Jago (2007), assinalam que a liderança deve ser explicada e definida como a capacidade de 

um esforço colaborativo entre membros do grupo, ou seja, a essência da liderança não está no 

líder, mas sim nas relações que ocorrem dentro do grupo.  

Além de exercer influência, os líderes também fornecem orientações, mobilizando e 

trabalhando com os outros para atingir objetivos comuns. Para Kouzes e Posner (1991), 

líderes são aqueles que conseguem fazer com que outras pessoas desejem fazer o que for 

estabelecido. Ou seja, o líder obtém credibilidade por suas ações, desafiando, inspirando, 

capacitando, modelando e encorajando seus seguidores. 

2.1  Breve histórico sobre liderança 

Buscando substanciar arcabouço teórico sobre o principal construto desse projeto de 

tese, a liderança, são apresentadas, a seguir, as principais teorias sobre o tema. Essas teorias 

estão localizadas no início do século XX, chegando até os dias de hoje. 

As chamadas teorias iniciais incluem a dos traços pessoais, onde a liderança era 

considerada como resultado de habilidades inatas, e a dos estilos comportamentais, onde a 

liderança era resultado de comportamentos adquiridos.  A teoria da liderança situacional ou 

contingencial é aquela que considera a liderança como resultado de fatores situacionais 

intervenientes nas relações pessoais. A partir da década de 1980, surgem as teorias 

contemporâneas: a da liderança transacional, que trabalha com recompensas contingentes, 

gratificando os liderados de acordo com os objetivos alcançados; e a da liderança 

transformacional, na qual os líderes atuam junto aos seus subordinados elevando e ampliando 

seus interesses, gerando conhecimento e aceitação entre eles quanto aos propósitos, missão e 

valores do grupo, e estimulando-os a irem além de seus próprios interesses em benefício do 

grupo.  
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2.1.1  Teorias iniciais 

As teorias iniciais surgiram no começo do século XX e prevaleceram até a década de 

1970. Elas são compostas pela teoria dos traços pessoais (liderança como resultado de 

habilidades inatas) e pela teoria dos estilos comportamentais (liderança como resultado de 

comportamentos adquiridos). 

2.1.1.1 Traços pessoais – Liderança como resultado de habilidades inatas 

Na teoria dos traços pessoais considera-se que determinadas características pessoais 

presentes em um indivíduo o definam como líder e, por conseguinte, a ausência dessas 

características distingue os não líderes. A princípio essas características seriam inatas, o que 

resultaria na impossibilidade de formar e criar líderes a partir de técnicas de desenvolvimento 

pessoal (Bergamini, 1994; Bryman, 2012, Kirkpatrick & Locke, 1991; Motta, 2006).  

Esses primeiros estudos sobre liderança buscavam identificar os traços ou as 

características capazes de diferenciar um líder de um não líder. Assim, a teoria ressaltava a 

figura do líder e suas características pessoais.  

Os estudiosos dessa teoria consideravam que determinadas características pessoais 

promoveriam o bom desempenho da função do líder. Dessa forma, a presença de 

determinados traços identificaria o sujeito como um ser diferente dos demais e que, além de 

identificá-lo como um líder, o manteria em sua posição de liderança.  

A teoria dos traços pessoais vem ao encontro de um imaginário coletivo de que os 

grandes líderes são pessoas especiais e seus seguidores têm prazer em serem liderados por tais 

indivíduos. O desafio das organizações seria identificar e selecionar pessoas com 

determinadas qualidades para que possam desempenhar o papel de liderança. 

Stogdill (1974) apresenta um resumo das pesquisas realizadas entre os anos de 1904 a 

1947 que tiveram por objetivo determinar os traços e características dos líderes. Os métodos 

mais utilizados para identificar e estudar características pessoais de líderes foram: a 



28 
 

observação do comportamento dos indivíduos em situações de grupo; escolha pelos 

colaboradores (votação); nomeação ou classificação por observadores qualificados; seleção (e 

classificação ou teste) de pessoas ocupando posições de liderança; e, análise de dados 

biográficos e históricos. 

Os principais achados são agrupados, por esse autor, em seis temas gerais, a saber: 

capacidade, realização (ou conquista), responsabilidade, participação, status (posição ou 

condição socioeconômica) e situação. Em cada um desses grupos encontram-se características 

e traços pessoais, tais como: inteligência, agilidade, facilidade verbal, originalidade e 

julgamento (capacidade); desempenho educacional, conhecimento e realizações atléticas 

(realização); confiança, iniciativa, persistência, agressividade, autoconfiança e desejo de 

sobressair (responsabilidade); atividade, sociabilidade, cooperação, adaptabilidade e humor 

(participação); posição socioeconômica e popularidade (status); e nível mental, status, 

habilidades, necessidades e interesses de seguidores e objetivos a serem alcançados (situação). 

Bryman (2012) organiza as inúmeras características pessoais em três grandes grupos: 

as de natureza física, como altura, peso, compleição física, idade e aparência; as habilidades, 

como escolaridade, conhecimento, inteligência, capacidade de expressão e fluência; e as de 

personalidade, dentre elas, sociabilidade, extroversão, moderação, controle emocional e 

iniciativa.  

Portanto, de acordo com essa teoria, a liderança relacionava-se com a presença de 

traços pessoais em determinados indivíduos. Em outras palavras, o líder seria um ser 

inteligente, alto, porte atlético, que tem iniciativa, bom relacionamento interpessoal e boa 

fluência verbal, por exemplo. Embora características como essas possam contribuir 

positivamente com o exercício da liderança, não se pode afirmar que elas garantam a 

liderança e nem mesmo que a ausência de algumas delas invalida o líder. Para ilustrar, 

Napoleão Bonaparte, que era considerado um homem de baixa estatura, e Mahatma Gandhi, 
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que além de ser baixo era um indivíduo de aparência frágil, são considerados dois grandes 

líderes mundiais. 

Uma vez que os primeiros estudiosos não tinham a certeza de quais aspectos 

influenciariam na eficácia da liderança, eles acreditavam que a pesquisa empírica fosse 

adequada para identificar tais traços. O principal objetivo dos pesquisadores dessa teoria era 

selecionar, dentre um conjunto, determinados traços que seriam capazes de separar líderes de 

não líderes. Fatores pessoais importam e influenciam na decisão de vocações para qualquer 

profissão. Apesar de ter sido realizado um sem número de pesquisas, não foi possível 

constatar a relação direta das características pessoais com a liderança (Bergamini, 1994; 

Motta, 2012; Yukl, 1998). 

Assim, esse enfoque [dos traços] foi aos poucos sendo descartado por: (1) ser menos 

comprovado em pesquisas acadêmicas; (2) receber menos peso nas autobiografias de grandes 

líderes; (3) deixar as organizações em certo grau de paralisia na formação de líderes, pois o 

ideal seria encontrar na sociedade pessoas portadoras de certas qualidades; e, (4) concentrar 

exclusivamente no líder, dispensando a análise da interação social com os liderados (Motta, 

2012, p. 69). 

A partir de então, a liderança deixa de ser considerada como um dom inato e passa a 

ser estudada como fruto de habilidades adquiridas, sujeitas à mudança e passíveis de serem 

aprendidas. Desse modo, abre-se uma enorme perspectiva de pesquisa relacionada com o 

desenvolvimento de líderes.  

2.1.1.2 Estilos comportamentais – Liderança como resultado de comportamentos 

adquiridos 

De 1948 a 1970 prevalecem os estudos relacionados aos estilos comportamentais dos 

líderes. Os pesquisadores deixam de olhar para aquilo que o líder é e de descrever suas 

características pessoais, para voltar seus olhares para aquilo que o líder faz, procurando 
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identificar seus comportamentos, em determinadas situações, que passam a formar as 

habilidades de uma liderança mais eficaz. Uma vez catalogados esses comportamentos, eles 

poderiam ser utilizados para treinar melhores líderes, bem como formar futuras lideranças 

(Bergamini, 1994; Bryman, 2012; Motta, 2012; Stogdill, 1974). 

Diversos estudos foram realizados sobre os estilos de liderança, mas vale destacar a 

contribuição das pesquisas feitas pela equipe da Ohio State University, onde um dos 

principais pesquisadores foi Stogdill. Produziu-se uma grande quantidade de estudos, cujos 

conceitos e métodos utilizados extrapolaram as fronteiras do grupo de pesquisa, sendo 

largamente usados por muitos pesquisadores. Além disso, esses estudos serviram de 

inspiração para a maioria dos cursos de treinamento e desenvolvimento em liderança 

realizados em organizações em todo o mundo (Bergamini, 1994; Bryman, 2012; Motta, 

2012).  

Os estudos relacionados com o comportamento dos líderes foram obtidos em 

ambientes reais, em organizações com pessoas que ocupavam posições de liderança e seus 

respectivos liderados. A pesquisa de Ohio utilizou, principalmente, questionários que 

continham uma grande quantidade de variáveis formadas por proposições sobre o 

comportamento do líder. Esses questionários deveriam ser respondidos pelos líderes e pelos 

liderados, cuja intenção principal era verificar a frequência com que os líderes apresentavam 

certos tipos de comportamento. 

Analisando os resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários, verificou-se a 

predominância de aspectos de comportamento caracterizados por grupos diferentes de 

atividades. Foram dois os principais aspectos de comportamento do líder encontrados pelos 

pesquisadores, aspectos estes que passaram a prevalecer nos estudos de liderança durante 

muito tempo: consideração com os funcionários e iniciativa para estruturar. Em outras 
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palavras, destacam-se dois estilos de liderança, sendo um deles voltado para as pessoas e o 

outro com foco nas tarefas (Bryman, 2012; Motta, 2012; Yukl, 1999). 

A consideração refere-se a um estilo de liderança usado por líderes que dirigem suas 

ações, prioritariamente, para perceber as necessidades de seus liderados, os apoiando em suas 

satisfações pessoais. Eles se preocupam em criar um ambiente de confiança mútua, 

promovendo sociabilidade, interação e respeito entre todos, além de obterem a confiança de 

seus subordinados. 

Na iniciativa para estruturar, os líderes buscam, principalmente, dirigir suas ações para 

a produtividade, definindo claramente o que e como seus subordinados devem fazer, 

determinando suas responsabilidades, prioridades e prazos, ou seja, o foco é conseguir que o 

trabalho seja realizado adequadamente, dentro de uma determinada programação. 

Muitos foram os achados resultantes dessas pesquisas, sendo o mais relevante o que 

mostra que os líderes mais eficazes apresentam uma elevada pontuação nos dois aspectos – 

consideração e iniciativa para estruturar.  Os líderes com pontuação elevada com ênfase em 

consideração tendem a ser reconhecidos pelos seus liderados como amigo, um exemplo a ser 

seguido, e seus subordinados tendem a apresentar alta estima elevada e maior satisfação no 

trabalho. No entanto, esses líderes são vistos como sendo menos eficazes e seus subordinados 

apresentam um nível de desempenho mais baixo. Por outro lado, os líderes que têm pontuação 

mais elevada no estilo com foco nas tarefas (iniciativa para estruturar) são percebidos pelos 

seus subordinados como exigentes e controladores. Contudo, esse tipo de liderança está 

associado com a auto estima menos elevada por parte de seus liderados, porém melhor 

desempenho do grupo como um todo, sendo percebido como mais produtivo pelos superiores 

(Bryman, 2012; Yukl, 1999). 

Vários desses estudos, no entanto, mostram que a liderança é peculiar para cada 

situação pesquisada, e outros apontam que os traços dos líderes tendem a variar conforme a 
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situação (Jenkins, 1947; Stogdill, 1974). Há evidências que corroboram a visão de que a 

liderança é totalmente situacional em sua origem e que as características pessoais não servem 

para prever a liderança. Além disso, existem fortes indícios que sugerem que diferentes 

habilidades e traços de liderança são requeridos para diferentes situações (Bass, 1990; 

Stogdill, 1974). 

2.1.2  Liderança situacional ou contingencial – Liderança como resultado de fatores 

situacionais intervenientes nas relações pessoais 

Os situacionistas continuam acreditando que é possível encontrar características que 

estejam presentes nos líderes e os diferenciem dos demais. No entanto, buscam encontrá-las 

em circunstâncias que contenham elementos comuns e de acordo com fatores situacionais 

(Fiedler, 1967; Tannenbaum, Weschler & Massarik, 1970) 

De acordo com Stogdill (1954, p. 83), “uma pessoa não se torna líder porque possui 

uma combinação de traços, mas o padrão de características pessoais do líder deve ter alguma 

relação importante com as características, atividades e fins dos seguidores”. Os pesquisadores 

constataram que para compreender melhor o desempenho da liderança é necessário, também, 

realizar uma análise das situações nas quais o líder está inserido. Há situações em que um 

determinado líder realiza um excelente trabalho e em outra ele não se sai tão bem, 

evidenciando que a efetiva liderança depende da relação entre pessoas (líder e liderados) em 

um determinado contexto (Fiedler, 1967; Jenkins, 1947; Jennings, 1970; Stogdill, 1974; Yukl 

& Van Fleet, 1992) 

Os estudos mostram que o desafio de ser um líder bem-sucedido é conseguir acomodar 

seu comportamento de maneira a atender às necessidades de seus liderados em um 

determinado contexto, ou seja, o líder precisa ter a capacidade de compreender as demandas 

de seus seguidores em uma determinada situação. As habilidades, as qualidades e as 

características requeridas do líder variam, em grande parte, de acordo com a realidade de seus 
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liderados e da situação na qual o líder precisa agir (Fiedler, 1967; Stogdill, 1954; 

Tannenbaum et al., 1970). 

Estudos nessa linha, contingencial, alargam os horizontes dos estudos sobre a 

liderança uma vez que levam em consideração mais do que somente a personalidade do líder, 

seus traços e seus comportamentos, como responsável pela maior ou menor eficácia desse 

líder. Nessa abordagem, os pesquisadores colocam os liderados em posição de importância, 

participando de todo o processo e contribuindo com o sucesso ou fracasso da liderança 

(Tannenbaum et al., 1970). Junte-se a isso novas investigações relacionadas às situações 

vivenciadas pelo grupo (líder e liderados) e obtém-se uma nova configuração nos estudos 

sobre o tema: “o ambiente passa, agora, a fazer parte integrante do quadro total das 

investigações voltadas ao campo da pesquisa científica sobre liderança” (Bergamini, 1994, p. 

69-70). 

A partir da análise de resultados de diversos estudos realizados em diferentes 

ambientes – locais de trabalho e locais onde não havia trabalho –, Fiedler (1967) criou o 

modelo contingencial de efetividade de liderança que é, possivelmente, um dos modelos mais 

difundidos da teoria situacional ou contingencial (Ayman, Chemers, & Fiedler, 1995; 

Bryman, 2012; Csoka & Fiedler, 1972). Segundo esse modelo a efetividade do líder está 

atrelada a três componentes, a saber: relação líder-liderados, referente ao nível de aceitação 

dos subordinados à autoridade do líder; grau de estruturação das tarefas; e posição de poder, 

ou seja, de autoridade formal do líder.  

De acordo com alguns achados de Fiedler (1972), Bryman (2012, p. 262) destaca, por 

exemplo, que há evidências de que em ambientes onde o líder tem uma aceitação baixa ou alta 

dos subordinados, deve-se praticar uma liderança orientada a tarefa. Já no caso onde a 

aceitação do líder por parte de seus subordinados é moderada, a orientação para o 

relacionamento é mais efetiva, e acrescenta que “a implicação prática do trabalho de Fiedler 
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foi que, uma vez que a personalidade não é prontamente sujeita à mudança, é necessário 

mudar a situação do trabalho para ajustar o líder, em vez de tentar proceder de outro modo”. 

Muitas são as controvérsias geradas pelo modelo de Fiedler, principalmente por ele 

considerar somente o controle situacional sendo influenciado pelos três fatores (líder-

liderados, estrutura das tarefas e posição de poder) como cruciais.  Por outro lado, várias 

foram as pesquisas que recuperaram, aos poucos, a importância de traços e estilos pessoais 

não sendo influenciados por determinadas características situacionais (Bryman, 2012; Motta, 

2012). 

Os estudos de Fiedler e os dos pesquisadores de Ohio compartilham da mesma 

perspectiva, qual seja, a de enfocar os líderes formalmente designados, deixando os processos 

informais de liderança de fora de suas análises (Bryman, 2012). 

2.1.3  Teorias contemporâneas 

Segundo Motta (2012), as desilusões e os resultados inconsistentes das teorias 

anteriormente apresentadas ocorreram em função dos estudos não terem levado em 

consideração a liderança natural, informal e emergente. Isso se deve ao fato dos pesquisadores 

concentrarem seus olhares no desenvolvimento empresarial e de instituições públicas, 

analisando os chefes institucionalmente designados, teoricamente os líderes das organizações. 

A partir da década de 80, vários indivíduos começaram a fazer parte das pesquisas 

sobre liderança, tais como, líderes comunitários, de organizações não governamentais e de 

associações de classe, modificando a natureza da liderança. A diferenciação entre as 

habilidades do gerente e as do líder ficam mais claras, aumenta a percepção de que traços de 

personalidade e estilos comportamentais influenciam na liderança (Bergamini, 1994; Motta, 

2012) e as teorias contingenciais passam por um processo de descrédito (Bryman, 2012).   

Dessa forma, tem início uma abordagem que Bryman (2012, p. 263) denomina Nova 

Liderança, que “é baseada numa representação de líderes como gestores de significado e não 
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nos termos de um processo de influência”. Ou seja, os líderes da Nova Liderança 

caracterizam-se, principalmente, por terem a capacidade de articular uma visão baseada na 

missão e nos valores, por eles elaborados, que guiarão a organização.  A nova liderança 

abrange vários tipos de liderança, como a transformacional, a carismática e a liderança 

visionária. 

O primeiro grande estudo que impulsiona a Nova Liderança foi feito por Burns (1978) 

no qual ele introduz os conceitos de liderança transacional e liderança transformadora que 

foram, posteriormente, aprofundados por vários pesquisadores, tendo sofrido alterações 

conceituais e de nomenclatura, a saber, a liderança transformadora passou a ser chamada de 

liderança transformacional (Bryman, 2012). 

Burns (1978) apresenta os construtos de liderança transacional e de liderança 

transformadora como extremos de um único contínuo. Isto é, um líder pode ser transacional 

ou transformacional, mas não ambos (Yammarino, Spangler, & Bass, 1993). A liderança 

transacional apoia-se na troca entre líderes e liderados por intermédio de recompensas, ou 

seja, uma vez que o liderado tenha atendido satisfatoriamente às orientações do líder, esse o 

recompensa talvez com prestígio ou dinheiro. Já na transformadora, há a incorporação forte 

do componente pessoal, na medida em que os líderes incentivam os liderados a buscar 

mudanças em suas atitudes de modo a se inspirar para o alcance de objetivos que são 

baseados em ideias e valores (Bass, 1985; Bryman, 2012; Burns, 1978; Onorato, 2013). 

A maioria dos estudos de longo prazo sobre liderança, tanto na abordagem da Nova 

Liderança quanto nos estudos anteriormente feitos pelos pesquisadores de Ohio e por Fiedler, 

apresenta a característica de envolver apenas executivos de alto nível, que têm influência 

sobre as estratégias e as culturas das organizações. Diferentemente desses estudos, Bass 

(1985) desenvolve uma série de trabalhos importantes contando com líderes intermediários e 
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de nível inferior das organizações (Bass, 1985; Bryman, 2012; Yammarino, Spangler, & Bass, 

1993). 

Essas pesquisas realizadas por Bass (1985) usam uma base teórica que se apoia nas 

diferenças que existem entre a liderança transacional e a transformacional. Contrariando 

Burns (1978) os estudos empíricos mostram que essas duas lideranças podem aparecer 

independentemente uma da outra, proporcionando evidências para, pelo menos, duas 

dimensões de liderança separadas, ou seja, elas não seriam parte de um mesmo contínuo. De 

acordo com Bass (1985, 1990), o melhor dos líderes apresenta tanto a liderança transacional 

quanto a transformacional, como evidenciado pelas correlações positivas entre classificações 

desses dois estilos de liderança.  

2.1.3.1 Liderança transacional  

O líder transacional conhece as necessidades e desejos de seus subordinados e, em 

seguida, esclarece como esses desejos e necessidades serão satisfeitos em troca da aprovação 

do papel do trabalho dos seguidores. Ao esclarecer o que é exigido de seus subordinados, os 

líderes transacionais são capazes de construir a confiança em seus liderados para despender o 

esforço necessário ao atingimento do desempenho esperado. Complementando esta 

abordagem, os líderes transacionais também reconhecem o que os seguidores precisam e 

querem, e esclarecem a eles como essas necessidades serão satisfeitas, uma vez que dos 

subordinados dependem os esforços necessários para alcançar os objetivos dos líderes. Tal 

esforço para execução ou motivação para o trabalho proporciona um senso de direção e, de 

certa forma, entusiasma os subordinados a alcançar os objetivos acordados (Avolio, Bass, & 

Jung, 1999; Bass, 1985; Yammarino et al., 1993). 

A liderança transacional trabalha com recompensas contingentes, que gratificam os 

liderados de acordo com os objetivos alcançados. Ou seja, uma transação de ordem inferior 

envolve a troca de bens tangíveis, tais como aumentos salariais para a realização do objetivo. 
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Uma transação de ordem superior envolve a troca de bens intangíveis entre líder e 

subordinado, como lealdade, afeto e confiança (Yammarino et al., 1993). 

2.1.3.2 Liderança transformacional 

A liderança transformacional é exercida quando os líderes atuam junto aos seus 

subordinados: elevando e ampliando seus interesses, gerando conhecimento e aceitação entre 

eles quanto aos propósitos, missão e valores do grupo, e estimulando-os a irem além de seus 

próprios interesses em prol do bem do grupo (Burns, 1978). Os líderes transformacionais 

motivam os seguidores para fazer mais do que foi previsto inicialmente. Eles elevam a 

consciência dos liderados sobre a importância e valor dos resultados estabelecidos e as formas 

de alcançá-los e, por sua vez, conseguem que seus subordinados transcendam seus próprios 

interesses imediatos para o bem da missão e visão da organização. Como consequência, os 

níveis de confiança dos seguidores são elevados e as suas necessidades são ampliadas. A 

motivação elevada está ligada a três fatores conceituais e empiricamente derivados da 

liderança transformacional, que são o carisma e a inspiração, a consideração individualizada e 

a estimulação intelectual (Avolio et al., 1999; Bass, 1985, 1990; Hater & Bass, 1988). 

Na visão dos subordinados, os líderes transformacionais são mais carismáticos e 

inspiradores. Para House (1977), os líderes carismáticos têm grande poder de influenciar seus 

liderados e de inspirar lealdade para com a organização, além de imporem respeito e serem 

visionários, pois têm a capacidade de ver o que é importante. Os subordinados desejam se 

identificar com esse tipo de líder, desenvolver sentimentos genuínos por ele e ter elevada 

confiança e credibilidade no líder (Bryman, 1992). As pessoas sentem orgulho de serem 

liderados por um líder carismático e inspirador, uma vez que, as qualidades carismáticas 

estimulam, despertam e inspiram os subordinados. Nas pesquisas realizadas por Bass e 

Avolio, qualidades carismáticas e inspiradoras foram encontradas em líderes de todos os 

níveis das organizações. 
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Embora um líder carismático possa atrair pessoas para uma determinada missão, há 

evidências de que o exercício da liderança de consideração individualizada contribui, 

significativamente, para o atingimento do potencial máximo de seus subordinados. Nesse 

caso, o líder presta atenção nas diferenças individuais e necessidades de crescimento e 

desenvolvimento de seus subordinados, definindo tarefas personalizadas com o objetivo de 

satisfazer as necessidades imediatas de seus subordinados, bem como estimular suas 

capacidades em níveis mais elevados. No exercício desse tipo de liderança, pode-se lançar 

mão de metodologias de acompanhamento individualizado, tais como coaching e mentoring, 

além de estabelecer um processo contínuo de comunicação e feedback, alinhando as 

necessidades imediatas do indivíduo aos objetivos da organização (Avolio et al., 1999; Bass, 

1985, 1990; Bryman, 1992, 2012). 

 Já a estimulação intelectual desperta nos liderados a consciência dos problemas, 

estimula a imaginação e seus próprios pensamentos e contribui para o reconhecimento de seus 

valores e crenças. No estímulo intelectual, os líderes cooperam com seus subordinados para 

analisar, compreender e enfrentar os seus problemas e gerar as soluções.  Esses líderes estão 

preparados e dispostos a mostrar aos seus liderados novos modos de olhar para velhos 

métodos (Bass, 1985, 1990). 

Resumindo, a liderança transacional é caracterizada por trocas mutuamente favoráveis 

entre as partes para melhorar o benefício mútuo, incluindo a realização de tarefas 

organizacionais necessárias. A natureza do modelo de troca da liderança transacional tende a 

produzir resultados previsíveis e de curta duração, isto é, enquanto vigorar o contrato 

implícito entre líder e liderado (Bryman, 2012; Hernez-Broome & Hughes, 2004). Já a 

liderança transformacional estimula valores mais profundos dos seguidores e um senso de 

propósito maior, levando a níveis mais elevados de compromisso e esforço, resultando em 

uma mudança mais duradoura. Os líderes transformacionais fornecem visões interessantes de 



39 
 

um futuro melhor e inspiram confiança através da autoconfiança e da convicção 

aparentemente inabaláveis. Pode-se dizer que há uma ideia nova de que a liderança 

transformacional está ligada a um papel de líder, enquanto a transacional refere-se a um papel 

de gestor (Avolio et al., 1999; Bass, 1990; Hernez-Broome & Hughes, 2004).    

2.2  Liderança no contexto escolar 

Os pesquisadores abordam a liderança em organizações educacionais de forma distinta 

da liderança em organizações não-educacionais (Bruggencate, Luyten, Scheerens, & Sleegers, 

2012; Hallinger & Heck, 1996, 1998; Scheerens, 2005), principalmente por entenderem que a 

liderança educacional tem um fim diferenciado e comum, que é o de buscar a melhoria dos 

resultados educacionais e sociais dos alunos. A liderança educacional relaciona-se, 

fortemente, com objetivos fundamentais de sistemas de ensino que envolvem ações que 

atendam à formação do aluno em todos os aspectos, sejam eles intelectuais, psíquicos, morais, 

culturais ou sociais. 

No centro da maioria das definições de liderança estão duas funções fundamentais: 

fornecer orientação e exercer influência. No contexto escolar, pode-se destacar as seguintes 

atividades: definição da missão para a escola; planejamento, coordenação e avaliação do 

ensino e do currículo educacional; promoção e participação ativa na formação e aprendizagem 

de professores; e, ainda, a promoção de um ambiente favorável, resultando no sucesso e na 

aprendizagem dos alunos (Hallinger & Heck, 1996; Leithwood & Riehl, 2003). 

Além disso, os líderes escolares têm se deparado com políticas educacionais internas e 

externas à escola, sendo exigidos a possuir qualificações de liderança, enfrentando sérios 

desafios para cumprir os resultados esperados e sendo responsabilizados pela forma como os 

professores ensinam e o quanto os alunos aprendem, entre outras exigências (Bush, 2010; Day 

& Sammons, 2013; Leithwood, Patten & Jantzi, 2010; Leithwood & Riehl, 2003; The 

Wallace Foundation, 2008). 
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Outrossim, o diretor de escola é o líder responsável por desenvolver as relações dentro 

da escola e no seu entorno. Ele atua no sentido de promover a organização e a mobilização de 

todos os recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da escola como um 

todo (Honorato, 2012; Libâneo, 2008; Lück, 2000, 2009; Xavier, 1996). O diretor de escola é 

caracterizado como um profissional na educação que tem a responsabilidade de “realizar o 

planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o 

monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais” 

(Lück, 2009, p. 23). É importante destacar que todas essas atividades têm como objetivo final 

promover a aprendizagem e o bem-estar dos alunos. 

Nesta época de constantes mudanças de responsabilidade e desempenho, os líderes 

escolares estão sendo confrontados com as mesmas tarefas gerenciais que são praticadas por 

gerentes e líderes de outras organizações, como por exemplo, empresas do setor privado. 

Algumas dessas tarefas incluem a gestão de recursos humanos, o controle orçamentário, a 

definição de objetivos estratégicos e o relacionamento interpessoal e colaborativo tanto com a 

comunidade interna (coordenadores, professores, colaboradores e alunos) quanto com a 

comunidade externa, que inclui pais, sindicatos, associações de bairro e grupos comunitários, 

e também constituintes políticos (Bush, 2010; Day et al., 2011; Hess & Kelly, 2007; Libâneo, 

2008; Lück, 2000; Onorato, 2013; Robinson, Hohepa, & Lloyd, 2009). 

De uma maneira geral, a liderança exercida por aqueles que atuam nas instituições de 

ensino é, por definição, liderança educacional. Em outras palavras, liderança educacional é a 

liderança que faz com que os outros, as pessoas interessadas, façam coisas com a intenção de 

melhorar os resultados educacionais dos alunos.   

2.2.1 Principais pesquisas internacionais sobre a liderança no contexto escolar 

A partir da consulta às principais bases de dados indexadas no Portal de Periódicos 

Capes (2014), buscando as palavras-chave, em inglês, “school leader”, “school leadership”, 
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“principal” e “student outcomes”, foi possível selecionar artigos e trabalhos acadêmicos 

publicados, principalmente, nas seguintes bases de dados: Emerald Insight, ERIC 

(Educational Resources Information Center), JSTOR Arts & Sciences, SAGE Journals 

Online, Science Direct e Wiley Online Library. 

O referencial teórico selecionado deu subsídio para as considerações apresentadas a 

seguir. 

A crença de que a liderança dos diretores desempenha um papel fundamental na vida 

dos alunos, professores e escola vem desde os primeiros estudos sobre o tema, há cerca de três 

décadas (Hallinger & Heck, 1996).  Por conta dessa crença, muitas pesquisas têm sido 

realizadas buscando compreender a natureza do trabalho do diretor de escola quanto aos seus 

princípios, valores, processos de pensamento e comportamento (Leithwood et al., 1992; 

Leithwood & Menzies, 1998). 

A liderança é, atualmente, vista como uma garantia da qualidade e de reformas 

educacionais; é um componente fundamental para a capacitação da equipe escolar e, ainda, é 

considerada como uma das principais influências na transformação das práticas educacionais 

(Onorato, 2013; Vennebo & Ottesen, 2011). Mais do que isso, a liderança do diretor de escola 

vem sendo apontada como uma das características que mais influenciam na aprendizagem e 

bem-estar do aluno (Bell, Bolam, & Cubillo, 2003; Day et al., 2009, 2011; Hallinger & Heck, 

1998; Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004; Leithwood, Day, Sammons, Harris, 

& Hopkins, 2006a, 2006b; Marzano, Waters & McNulty, 2005; Robinson et al., 2009; 

Sammons, Gu, Day, & Ko, 2011; Waters, Marzano, & Mcnulty, 2003). 

Um dos mais relevantes estudos relacionados com a importância da liderança escolar, 

considerado uma referência para os demais estudiosos do tema, foi conduzido por Kenneth 

Leithwood da Universidade de Toronto. 
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Embora haja fortes evidências de que uma liderança bem-sucedida possa desempenhar 

um papel importante na aprendizagem dos alunos, comumente esse tema é subestimado 

(Leithwood et al., 2004). A partir da análise dos dados, obtidos pelos estudos realizados por 

esses pesquisadores, verifica-se que a natureza e o tamanho do efeito da liderança bem-

sucedida na aprendizagem dos alunos justificam duas afirmações importantes. 

A primeira é a constatação de que a liderança é o segundo fator, entre todos os 

relacionados com a escola, que mais contribui para que os alunos aprendam, perdendo apenas 

para as aulas propriamente ditas. Leithwood et al. (2004) afirmam que cerca de 25% dos 

efeitos totais da escola estão relacionados com os efeitos diretos e indiretos relativos à 

liderança. Ainda na avaliação deles, essa evidência suporta o interesse crescente e 

generalizado na melhoria da liderança como um fator primordial para o sucesso em 

implementações de reformas em grande escala. 

A segunda refere-se ao fato de que os efeitos da liderança são geralmente maiores 

quando e onde eles são mais necessários. Enquanto as evidências mostram efeitos pequenos, 

mas significantes nas ações de liderança sobre o aprendizado do aluno em toda a gama de 

escolas pesquisadas, os resultados mostram que os efeitos da liderança são muito maiores nas 

escolas que apresentam condições mais difíceis. Segundo Leithwood et al. (2004) não há, 

praticamente, exemplos de escolas que apresentem problemas e que estejam sendo 

transformadas sem a intervenção de um líder forte. Embora afirmem que muitos outros fatores 

possam contribuir para melhorias significativas, eles consideram que a liderança tem o papel 

catalizador. 

Esses estudos, de Leithwood et al. (2004), apontam para três grandes conjuntos de 

práticas de liderança que estão constantemente ligados à melhoria da aprendizagem dos 

alunos e que constituem a essência deste novo paradigma de liderança escolar bem-sucedida, 

a saber: (1) definir direções, a partir da articulação de uma visão compartilhada para fins de 
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organização, instituindo expectativas e monitorando o desempenho; (2) desenvolver pessoas, 

através da criação de oportunidades estimulantes, fornecimento de modelos e práticas eficazes 

e apoio individual; e, (3) redesenhar a organização, reforçando a cultura da escola, mas 

modificando o status quo  das estruturas e práticas que forem necessárias para atingir a visão 

compartilhada do ensino e da aprendizagem eficazes. 

Um grupo de pesquisadores da Nova Zelândia (Robinson et al., 2009), tentando 

compreender a complexa relação entre a liderança escolar e os resultados dos alunos, e 

descobrir dimensões específicas de liderança que são cruciais para melhorar os resultados dos 

alunos, utilizou três focos de investigação: (a) avaliação dos impactos diretos e indiretos da 

liderança sobre os resultados dos alunos, (b) descrição do papel desempenhado pela liderança 

em intervenções eficazes em ensino e aprendizagem, e (c) investigação sobre as relações entre 

o conhecimento, habilidades e disposições dos líderes e os resultados dos alunos. 

Os resultados confirmam a crença sobre a importância dos diretores de escola ao 

constatarem que os líderes da escola podem realmente fazer a diferença para o desempenho e 

o bem-estar do aluno. Ao mesmo tempo, constatam que os líderes devem desempenhar um 

papel importante na criação de conexões pedagogicamente produtivas com a família e a 

comunidade, uma vez que as relações de colaboração positivas deste tipo vão fazer do 

desempenho escolar uma verdadeira parceria entre escolas, lares e comunidades. 

Além disso, os resultados mostram que os líderes escolares são mais eficazes quando 

são o centro do ensino e da aprendizagem na escola, isto é, quando eles são líderes 

pedagógicos. Eles são mais eficazes quando definem claramente os objetivos pedagógicos, 

desenvolvem, em time, um consenso em torno desses objetivos, fornecem as ferramentas para 

que os professores atinjam essas metas, quando mergulham, como líderes, no 

desenvolvimento profissional associado a esses objetivos, e quando promovem relações de 

confiança nas suas escolas (Darling-Hammond, LaPointe, Meyerson, & Cohen, 2007). 
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Robinson et al. (2009) afirmam não terem dúvidas de que o papel do líder educacional 

está se tornando cada vez mais complexo, englobando não apenas as responsabilidades de 

ensino, mas as áreas de relações humanas, finanças e marketing. Embora reconhecendo a 

ampla gama de papéis que os diretores de escola são convidados a assumir, eles deram ênfase, 

especificamente, na liderança pedagógica e como, por exercer esse tipo de liderança, os 

diretores mais eficazes podem facilitar a aprendizagem do aluno. 

Com relação aos impactos diretos sobre os resultados dos alunos, a pesquisa revela 

cinco dimensões de liderança: (1) estabelecer metas e expectativas; (2) obter recursos 

estrategicamente; (3) planejar, coordenar e avaliar o ensino e o currículo; (4) promover e 

participar da aprendizagem e formação dos professores; e, (5) garantir um ambiente ordenado 

e de apoio. Destaca-se que o tamanho do efeito da dimensão 4 (quatro) – promover e 

participar da aprendizagem e formação dos professores – é 2 (duas) vezes maior do que 

qualquer uma das demais dimensões, corroborando a importância da liderança pedagógica do 

diretor. 

Já na Inglaterra, liderados pelo pesquisador Christopher Day da Universidade de 

Nottingham, realizou-se um projeto cujo objetivo foi compreender os impactos da liderança 

bem-sucedida sobre o desempenho dos alunos. Esse projeto é considerado o maior e mais 

extenso estudo da liderança contemporânea realizado na Inglaterra até os dias de hoje. Os 

sujeitos dessa pesquisa são os líderes de escolas primárias e secundárias em nível nacional e 

internacional. Além da Inglaterra, essa pesquisa foi realizada na Austrália (Vitória), no 

Canadá (Alberta e Ontario), nos Estados Unidos (Nova Iorque), na Nova Zelândia, nos Países 

Baixos e em Singapura. Em 2014 as escolas da rede pública do Estado do Rio de Janeiro 

fizeram parte da referida pesquisa. 

Conceitualmente, o projeto foi originalmente composto por escolas reconhecidas como 

tendo alcançado relevância em termos de melhoria nos resultados obtidos por seus alunos e 



45 
 

que foram altamente eficazes em termos de valor agregado, durante pelo menos três anos 

consecutivos. Além disso, o projeto contou com o uso de métodos mistos utilizando-se de 

questionários respondidos por diretores e outras pessoas chave dentro das escolas, para as 

análises estatísticas, combinadas com 20 estudos de casos detalhados para a complementação 

e melhor entendimento dos achados obtidos nas análises quantitativas. 

    A pesquisa demonstra que os líderes nas escolas mais eficazes são bem-sucedidos 

na melhoria dos resultados dos alunos através do que eles são (seus valores, virtudes, atributos 

e competências), das estratégias que eles usam, e da combinação específica e oportuna da 

implementação e gestão destas estratégias em resposta aos contextos únicos em que trabalham 

(Day et al., 2009). 

Com relação aos desafios enfrentados pelos líderes da escola destacam-se: garantir 

consistentemente bom ensino e aprendizagem, integrar uma boa compreensão de 

conhecimentos básicos e habilidades dentro de um currículo amplo e equilibrado, controlar o 

comportamento e assiduidade, gerir estrategicamente os recursos e o meio ambiente, construir 

a escola como uma comunidade de aprendizagem profissional e desenvolver parcerias para 

além da escola, incentivando o apoio dos pais para o aprendizado de seus filhos e estimulando 

novas oportunidades de aprendizagem. 

Além disso, nas pesquisas realizadas por Day et al. (2009), foram identificadas as 

principais dimensões da liderança bem-sucedida, quais sejam: definição da visão, valores e 

direção; construção de relações de confiança; melhoria das condições de ensino e 

aprendizagem; redesenho da organização, alinhando papéis e responsabilidades; 

aprimoramento do ensino e da aprendizagem; reformulação e enriquecimento do currículo; 

aprimoramento da qualidade dos professores, incluindo o planejamento de sucessão; 

construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar; construção de relacionamentos 

fora da comunidade escolar; e, desenvolvimento e ênfase em valores comuns compartilhados. 
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De forma sintética, as três pesquisas internacionais sobre liderança no contexto 

escolar, apresentadas neste projeto, descrevem achados convergentes relacionados às 

dimensões e práticas de liderança realizadas pelo líder escolar que contribuem para a melhoria 

da aprendizagem dos alunos. 

A apresentação dos referidos estudos segue uma ordem cronológica e mostra o 

crescimento da complexidade e abrangência das dimensões de liderança encontradas ao longo 

do tempo. Definir direções, estabelecendo metas e expectativas, construindo visão e valores 

compartilhados e desenvolver pessoas, dando ênfase na formação do docente, são achados 

presentes desde a pesquisa de Leithwood et al. (2004), até os estudos de Day et al. (2009).  

Os achados relacionados às dimensões de liderança envolvendo o planejamento, a 

coordenação e a avaliação do ensino e do currículo têm por objetivo aprimorar o ensino e a 

aprendizagem, bem como reformular e enriquecer o currículo. Por fim, destaca-se a 

construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar e também fora dela. 

As dimensões de liderança aqui apresentadas estão alinhadas à liderança denominada 

por Bryman (2012) de Nova Liderança, na qual o líder desempenha um papel de gestor de 

significado e não, influência. Além disso, o tipo de liderança que melhor descreve os achados 

das referidas pesquisas é a transformacional, onde o líder contribui para que seus liderados 

tenham uma visão comum e compartilhada dos objetivos organizacionais a serem alcançados 

(o melhor desempenho dos alunos); exercem uma consideração individualizada estimulando o 

desenvolvimento de cada liderado (ênfase na formação continuada de cada docente); e, pratica 

a estimulação intelectual de seus subordinados cooperando com eles na análise, compreensão 

e enfrentamento de seus desafios, resultando em melhorias e novas soluções (aprimoramento 

do ensino e do currículo). 
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2.2.2  Liderança no contexto escolar brasileiro 

Na esfera das publicações brasileiras, foi realizada uma análise bibliométrica a partir 

do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), selecionando-se a base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

tendo em vista a grande quantidade de publicações brasileiras. Utilizando-se, na busca 

avançada, as palavras-chave “liderança” e “escola” ao mesmo tempo, foram encontrados 78 

artigos, dos quais apenas dois
1
 estão relacionados ao tema pesquisado.  

No âmbito da área de Administração foi realizada uma pesquisa no sítio da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), que congrega as 

principais publicações e eventos acadêmicos no Brasil no campo das ciências administrativas, 

contábeis e afins (ANPAD, 2014), e somente um
2
 artigo está relacionado com a liderança no 

ambiente da escola. Ou seja, em todos os eventos acadêmicos promovidos por esta 

Associação, tais como Encontro da ANPAD (EnANPAD), Encontro de Marketing (EMA), 

Encontro de Estudos Organizacionais (ENEO), Encontro de Estudos em Estratégia (3Es), 

Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica (Simpósio), Encontro de Administração Pública 

e Governança (EnAPG), Encontro de Administração da Informação (EnADI) e Encontro de 

Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade (EnEPQ), dos 110 artigos resultantes da 

busca pela palavra-chave “liderança” no referido sítio, somente  um artigo aborda a liderança 

na escola. Além disso, também foi selecionada a opção “revistas” que, embora tenha 

mostrado 20 registros relacionados com a palavra-chave “liderança”, não apresenta artigos 

que abordem a liderança no ambiente escolar. 

Ainda na área de Administração, foram pesquisados todos os periódicos classificados 

pela CAPES como A1 e A2 publicados sobre a liderança no contexto escolar brasileiro. As 

                                                           
1
 Títulos dos artigos: Liderança e mudança: o caso educacional de jovens moradores de favelas; e  A pedagogia 

do esporte na educação física no contexto de uma escola eficaz. A Tabela 1 mostra um resumo destes artigos. 
2
 Título do artigo: Estratégia, Liderança e Clima Organizacional em Instituições de Ensino: contextualizando 

conceitos para a compreensão de um setor específico. A Tabela 1 mostra um resumo deste artigo. 
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cinco revistas brasileiras classificadas como A1 são da área de saúde e, portanto, foram 

desconsideradas para este estudo. Com relação às revistas brasileiras classificadas como A2, 

das 54 publicações listadas, 29 delas são de áreas distintas à pesquisa, tais como saúde, 

agronegócio, finanças, contabilidade, engenharia etc e, por conseguinte, também foram 

descartadas. As 25 publicações restantes estão incluídas na base de dados SciELO, já 

pesquisada anteriormente.  

Da mesma forma, na área de Educação, foi realizada uma pesquisa no sítio da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). A ANPEd (2014), 

que tem por objetivo fortalecer e estimular o desenvolvimento do ensino de pós-graduação e 

da pesquisa em educação, promoveu até 2013 encontros anuais chamados de Reuniões Anuais 

(as reuniões passaram a ser bianuais a partir de 2013). Pesquisando os resumos dos últimos 

cinco anos nos anais das Reuniões Anuais (2009 a 2013), que são os que estão 

disponibilizados para pesquisa via internet, foram encontrados um artigo com a palavra-chave 

liderança, oito artigos com a palavra-chave gestor e três artigos com a palavra-chave diretor. 

No entanto apenas um
3
 está relacionado ao tema. Além dos anais dos referidos encontros, a 

ANPEd publica, trimestralmente, a Revista Brasileira de Educação (RBE), que, por estar  

indexada na base de dados SciELO, já havia sido pesquisada anteriormente.  

Dando sequência à procura por artigos na área de Educação, foi realizada uma busca 

no sitio da Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE) que 

publica, quadrimestralmente, a Revista Brasileira de Política e Administração da Educação 

(RBPAE), cujo objetivo é divulgar estudos educacionais e fomentar análises no campo da 

gestão da educação (ANPAE, 2014). Esta revista está publicada no Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER), cujo mecanismo de busca é bastante limitado e só permite a 

busca utilizando-se de uma palavra-chave composta apenas por uma palavra. Desta forma, 

                                                           
3
 Título do artigo: Perfis de liderança e seus reflexos na gestão escolar. A Tabela 1 mostra um resumo deste 

artigo. 
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com a intenção de obter mais artigos que poderiam estar relacionados à liderança do diretor de 

escola, foram utilizadas, além da palavra-chave liderança, mais duas palavras-chave na busca: 

diretor e gestor. Pesquisando-se a palavra-chave liderança, não foi encontrado nenhum artigo, 

da mesma forma que pesquisando a palavra diretor. No entanto, pesquisando a palavra gestor, 

foram selecionados 51 artigos, dos quais somente dois
4
 tem relação ao tema estudado.     

Com o objetivo de complementar a análise bibliométrica, foram pesquisadas as 

publicações avaliadas pela CAPES como A1 e A2 na área de Educação. Das 114 publicações 

listadas como A1, 36 têm predominância de artigos em português, sendo 13 delas 

relacionadas a outros temas de estudo, tais como: linguística, literatura e história. As demais 

23 revistas estão indexadas na base de dados SciELO, já contempladas na pesquisa realizada 

na referida base.  

Classificados como A2 na área de educação existem 198 periódicos, dos quais 71 têm 

artigos em português. Destes, 23 são sobre temas como população indígena, matemática, 

linguística, literatura, história, teatro e dança, educação em ciências etc, sendo 

desconsiderados. Das 48 publicações restantes, 22 estão indexados na base SciELO, 22 no 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) e quatro na Red de Revistas Científicas 

de America Latina y el Caribe, España y Portugal (redalyc). 

Como já mencionado, o mecanismo de busca no SEER é bastante limitado e, desta 

forma, decidiu-se pesquisar três palavras-chave, separadamente: liderança, gestor e diretor. 

Das 22 revistas publicadas no SEER, obteve-se um total de 136 artigos selecionados com uma 

das palavras-chave. A Figura 1 apresenta a distribuição percentual de cada uma das palavras-

chave no total pesquisado.  

                                                           
4
 Títulos dos artigos: O Referencial Teórico na Construção dos Questionários Contextuais do Saeb 2001; e, 

Efeito do Perfil do Diretor na Gestão Escolar sobre a Proficiência do Aluno. A Tabela 1 mostra um resumo 

destes artigos. 
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Figura 1: Percentual de arquivos classificados como A2 na área de Educação, com as 

palavras-chave pesquisadas 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Dos 136 artigos selecionados, somente um
5
 está relacionado com a liderança no 

ambiente escolar. 

Finalmente, pesquisando a base redalyc com a palavra-chave liderança, foram 

encontrados 27 artigos, dos quais dois
6
 relativos ao tema em estudo. 

A Tabela 1 apresenta o resumo dos nove artigos selecionados nas bases de dados 

SciELO, sítios das principais associações acadêmicas das áreas de Administração e Educação, 

e publicações classificadas pela CAPES como A1 e A2 nas áreas de Administração e de 

Educação, que apresentam a liderança no contexto da escola. 

 

Tabela 1: Resumo dos artigos selecionados na bibliometria 

Base de dados 

Publicação 

Evento 

       Autor(es) 

Titulo do Artigo Enfoque da liderança Resumo 

ANPAD 

 

V Encontro de 

Estudos em 

Estratégia, 

Liderança e 

Clima 

Organizacional 

Liderança como um 

papel que se 

desenvolve num 

contexto específico de 

Apresenta uma contribuição à construção 

de conhecimento em gestão de 

organizações educacionais e sua 

efetividade à luz da abordagem 

                                                           
5
 Título do artigo: Formação do Diretor de Escola do Estado do Rio Grande do Sul: implicações para a prática. A 

Tabela 1 mostra um resumo deste artigo. 
6
 Títulos dos artigos: Um estudo multivariado do perfil do diretor das escolas públicas de Itabaiana – SE; e, 

Gerencialismo na escola pública: contradições e desafios concernentes à gestão, à autonomia e à organização do 

trabalho escolar. A Tabela 1 mostra um resumo destes artigos. 
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Estratégia (3E) 

 

Autores: 

Takahashi, A. R. 

W. & Sarsur, A. 

M.  

(2011)  

 

 

 

 

 

 

em Instituições de 

Ensino: 

contextualizando 

conceitos para a 

compreensão de 

um setor 

específico.  

interações, 

combinando as 

variáveis do papel com 

as motivações, 

atributos e recursos 

dos líderes e as 

expectativas, recursos, 

aspirações e atitudes 

dos liderados. 

Capacidade e  

possibilidade de 

mobilizar recursos não 

apenas profissionais, 

mas também pessoais, 

para estabelecer uma 

díade entre líder e 

liderado, 

potencializando a 

consecução dos 

objetivos propostos 

seja no âmbito 

pedagógico, 

administrativo, técnico 

ou relacional para com 

alunos, professores, 

pais e sociedade em 

geral. 

da liderança como elemento catalisador de 

resultados institucionais, e da 

administração estratégica, a partir de uma 

revisão bibliográfica de pesquisadores 

nacionais e internacionais, e pesquisa 

sobre o ambiente do setor. As autoras 

consideram o estudo relevante na medida 

em que sistematiza um conhecimento 

específico encontrado na literatura (ainda 

que escasso no Brasil na área de 

Administração) e propicia um meio de 

gerar a reflexão e posterior ação sobre as 

estratégias existentes nas instituições de 

ensino e o papel do gestor como posição 

central na determinação do trabalho 

educacional.  

Como uma das conclusões, as autoras 

consideram que o gestor/administrador 

escolar encontra-se entre diversos tipos de 

pressão, entre as quais as pressões legais e 

as sociais, e a posição de liderança em que 

se encontra lhe possibilita atuar de forma 

ampla sobre a comunidade educativa. 

Além disso, a pesquisa propõe o 

aprofundamento dos estudos 

investigativos sobre as relações entre o 

gestor e a comunidade acadêmica, o 

incremento cotidiano das atividades do 

gestor de organizações escolares e sua 

complexidade e a carência de formação no 

campo da gestão para tais lideranças. 

ANPEd 

 

34ª Reunião 

Anual  

 

Autora:  

Polon, T. L. P. 

(2011) 

 

 

Perfis de 

liderança e seus 

reflexos na gestão 

escolar 

Perfis e características 

da liderança 

relacionadas à gestão 

pedagógica em escolas 

eficazes. 

Identificação de perfis de liderança e 

características relacionadas à gestão 

pedagógica em escolas eficazes, a partir 

da aplicação de questionários e análise de 

entrevistas realizadas junto a diretores de 

escolas, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro. Foram identificados 3  (três) 

perfis de liderança: com predominância 

pedagógica, organizacional ou relacional.  

O s resultados, controlados por tipo de 

rede de ensino e por proficiência média 

em leitura, indicam que, embora o tema da 

gestão escolar seja especialmente 

complexo pelos contextos e qualidade das 

interações e mediações envolvidas, a 

liderança do tipo predominantemente 

pedagógico, ou seja, a que se coloca de 

forma mais relacionada, no interior da 

escola, aos aspectos centrais do currículo e 

da prática pedagógica realizada em sala de 

aula, tende a produzir efeitos mais 

benéficos sobre os resultados escolares do 

que as lideranças predominantemente 

organizacionais ou relacionais. 

SciELO.ORG 

 

Ensaio: aval. pol. 

públicas em 

educação. 

Liderança e 

mudança: o caso 

educacional de 

jovens moradores 

de favelas. 

A importância da 

liderança em um 

processo de mudança. 

É em um processo de 

mudança que o 

Análise de caso educacional de 

adolescentes moradores de favelas, de 

uma escola municipal no Rio de Janeiro, 

sob o prisma do Modelo Fullan de 

liderança, o qual estabelece uma relação 
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(QUALIS: A1 em 

Educ. e B1 em 

Adm.) 

 

Autora: 

Tollini, I. M. 

(2006) 

administrador tem que 

mostrar suas 

qualidades de 

liderança para 

enfrentar as forças que 

provocam turbulências 

nas organizações. 

entre a complexidade da liderança e a 

complexidade da mudança. O argumento 

central da autora é que tal tarefa 

educacional requer liderança efetiva para 

encorajar mudança de atitude, valores e 

comportamento de adolescentes, como 

proposto no Modelo Fullan, uma vez que 

o administrador ou gestor tem que 

enfrentar demandas organizacionais muito 

mais exigentes em um processo de 

mudança do que no dia a dia da 

organização. 

SciELO.ORG 

 

Rev. Bras. Ciênc. 

Esporte. 

(QUALIS: B2 em 

Educ.) 

 

Autores: 

Soares, A.  J. G., 

Millen Neto, A. 

R. & Ferreira, A. 

C. 

(2013) 

 

A pedagogia do 

esporte na 

educação física 

no contexto de 

uma escola eficaz. 

O papel de liderança 

se reflete na forma 

como a escola se 

estrutura e, a ideia de 

terminalidade,  

construída a partir do 

engajamento da escola 

em competições 

esportivas, pode 

contribuir para a 

construção de 

objetivos 

compartilhados.  

Análise de um projeto de educação física, 

em uma escola pública, quanto à eficácia 

escolar, considerando duas linhas 

analíticas. A primeira relaciona-se ao 

papel de possíveis lideranças, sobretudo 

de diretores, na construção de pontos de 

inflexão e curvas ascendentes na trajetória 

das escolas. O outro mecanismo retrata a 

dinâmica da cultura da escola e é 

conceituado como “clima escolar”. O 

desenvolvimento da educação física está 

associado a mecanismos institucionais que 

auxiliam a formação do clima escolar e na 

construção de objetivos compartilhados. 

SEER 

 

Estudos em 

Avaliação 

Educacional. 

(QUALIS: A2 em 

Educ.) 

 

Autor: 

Franco, C. et al. 

(2003) 

O Referencial 

Teórico na 

Construção dos 

Questionários 

Contextuais do 

Saeb 2001.   

A liderança aparece 

como um dos 

construtos que são 

levados em 

consideração em 

modelos de avaliação 

de sistema de ensino. 

Variáveis que tentam 

captar a qualidade da 

liderança profissional 

do diretor (aspectos 

administrativos e 

pedagógicos); 

objetivos comuns da 

equipe (visões e 

crenças 

compartilhadas; 

clareza quanto aos 

objetivos da escola); 

comunidade 

profissional 

(existência de 

colaboração entre os 

membros da equipe); 

clima disciplinar; e 

ambiente acadêmico 

Descrição do referencial teórico que 

baseou a definição dos questionários 

contextuais do Saeb 2001. Aborda-se a 

literatura relevante com base em seis 

trabalhos de revisão de literatura. Quatro 

deles são revisões produzidas nos EUA 

(Lee, Bryk, Smith 1993; Mayer, Mullen, 

Moore, 2000), no Canadá (Willms, 1992) 

e na Inglaterra (Sammons, Hillman, 

Mortimore, 1995) enquanto duas das 

revisões foram produzidas por autores 

brasileiros (Mello, 1994; MEC, 1998).  

A revisão é centrada nas características 

escolares e sua relação com resultados 

escolares dos alunos. Apresenta e discute 

os construtos privilegiados pelos 

questionários do Saeb. A apresentação 

guarda relação com a divisão dos 

questionários: do aluno, do professor, da 

turma, do diretor e da escola. 

A priorização dos construtos relacionados 

com a direção foi derivada tanto da 

revisão das pesquisas internacionais 

quanto da pesquisa qualitativa conduzida 

pela Fundação Carlos Chagas (2000) em 

escolas incluídas na amostra do Saeb 99. 

Ainda que haja razões para associar ‘boa 

gestão’ com bom rendimento escolar 

(Gray, 1990), a literatura tem destacado 

que o sentido da liderança que faz a 

diferença e as razões para a diferença são 

bem menos claros (Bryk, Camburn, Louis 

1999). A maior parte da literatura 

educacional ressalta a relevância do papel 
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pedagógico do diretor, o que não impediu 

que o estudo qualitativo conduzido pela 

Fundação Carlos Chagas (2000) 

enfatizasse o achado de que diretores de 

escolas eficazes atuavam para garantir o 

bom funcionamento administrativo das 

escolas e as condições administrativas 

para o bom trabalho de seus professores.  

Os construtos privilegiados incluíram a 

formação e experiência do diretor e seu 

estilo de gestão – aí incluídas as instâncias 

de direção existentes e em funcionamento 

e a atuação do diretor visando o 

desenvolvimento profissional dos 

professores. 

SEER 

 

Estudos em 

Avaliação 

Educacional. 

(QUALIS: A2 em 

Educ.) 

 

Autores: 

Soares, T. M. & 

Teixeira, L. H. G. 

(2006) 

 

Efeito do Perfil do 

Diretor na Gestão 

Escolar sobre a 

Proficiência do 

Aluno. 

Liderança 

organizacional para 

dar conta de dirigir 

uma escola, colocando 

em ação os elementos 

do processo 

organizacional 

(planejamento, 

organização, 

avaliação) de forma 

integrada e articulada.  

 

Apresenta os resultados de um estudo que 

procura avaliar a associação dos 

perfis dos diretores (conservador, 

gerencial ou democrático) das escolas 

estaduais mineiras com os rendimentos 

dos alunos que participaram do Programa 

de Avaliação da Educação Básica do 

Sistema Mineiro de Avaliação 

Educacional – Proeb/Simave – 2002. Os 

autores consideram que o diretor de escola 

não atua diretamente sobre a 

aprendizagem dos alunos, não sendo 

(como os docentes) fator decisivo para a 

proficiência apurada na escola pelos testes 

de avaliação. No entanto, ponderam que a 

organização interna da unidade escolar e a 

criação de condições adequadas para o 

trabalho docente dependem dele. Os 

resultados sugerem que um  perfil de 

diretor amplamente democrático parece 

influenciar, positivamente, na proficiência 

do aluno, além de produzir uma maior 

equidade com respeito à condição 

socioeconômica, pois diminui o efeito que 

essa variável exerce sobre a proficiência. 

Ressaltam, entretanto, que este estudo 

necessita de futuras comprovações 

empíricas. 

SEER 

 

Educação, Porto 

Alegre. 

(QUALIS: A2 em 

Educ.) 

 

Autora: 

Castro, M. L. S. 

(2009)  
 

 

Formação do 

Diretor de Escola 

do Estado do Rio 

Grande do Sul: 

implicações para 

a prática. 

Preocupação quanto ao 

processo de formação 

do diretor de escola, 

tendo em vista que 

estudos têm atribuído 

cada vez mais papel 

central à liderança do 

diretor na conquista da 

qualidade da educação 

e na transformação das 

condições da escola 

para que o aluno 

consiga aprender. 

Apresenta uma breve discussão sobre as 

origens da eleição dos diretores de escola 

no Estado do Rio Grande do Sul e o 

debate que a questão tem levantado em 

relação aos desafios da gestão da escola e 

as necessidades de formação e preparação 

do gestor. Analisa os dados referentes a 

formação dos diretores estaduais em 

exercício no Estado do Rio Grande do Sul 

em 2007, compara estes dados com 

resultados de estudos anteriores e dados 

internacionais, evidenciando um baixo 

nível de formação dos diretores de escola 

estaduais do Estado do Rio Grande do Sul. 

REDALYC.ORG 

 

RBPAE. 

Um estudo 

multivariado do 

perfil do diretor 

Liderança como 

articulação das ações e 

responsável pela 

Apresentação de um estudo multivariado 

do perfil do diretor escolar de instituições 

públicas, buscando evidenciar a 
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(QUALIS: A2 em 

Educ.) 
 

 

Autores: 

Conceição, S. H.  

& Parente, J. M. 

(2012) 

 

das escolas 

públicas de 

Itabaiana – SE. 

organização dos 

procedimentos 

administrativos e 

pedagógicos inerentes 

ao cargo de gestor 

escolar. 

interdependência de variáveis que 

influenciam na forma de atuação do gestor 

escolar. O estudo indicou o peso de 

variáveis de natureza administrativa, 

pedagógica, humana e financeira, as quais 

influenciam em diferentes perspectivas o 

processo de gestão das instituições 

escolares. O estudo sugere que 

investigações relativas aos fatores 

determinantes de naturezas endógenas ou 

exógenas que influenciam na adoção do 

estilo de gestão e liderança podem ser 

realizadas. 

REDALYC.ORG 

 

RBPAE. 

(QUALIS: A2 em 

Educ.) 

 

Autores: 

Silva, L. G. A. & 

Alves, M. F. 

(2012) 

 

Gerencialismo na 

escola pública: 

contradições e 

desafios 

concernentes à 

gestão, à 

autonomia e à 

organização do 

trabalho escolar. 

Liderança no processo 

de gestão, relacionadas 

tanto às atividades 

administrativas e na 

organização do 

trabalho escolar, 

quanto ao 

acompanhamento das 

ações pedagógicas 

desenvolvidas pelos 

docentes.  

Demonstra as alterações na gestão e na 

organização do trabalho escolar após a 

implementação do modelo administrativo-

gerencial de regulação. A pesquisa revelou 

que as alterações na gestão transferiu 

para o conjunto dos docentes a imagem de 

maior participação e democracia no 

cotidiano escolar, mas, na prática, houve 

intensificação da responsabilização 

individual, do controle e do trabalho dos 

docentes e gestores. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Analisando-se as referências bibliográficas dos artigos listados na Tabela 1, 

constatou-se que, dos nove artigos, quatro utilizaram somente referências da área de 

Educação, não explorando as teorias da administração em seus artigos. Dois artigos fizeram 

uso de referencial teórico relacionados com as teorias da administração e os outros três artigos 

usaram referências utilizadas neste projeto de tese, incluídas nas principais pesquisas sobre a 

liderança bem-sucedida no mundo, o que corrobora a importância dos estudos referenciados 

internacionalmente.  

Destaca-se que, dos 18 autores dos referidos artigos, 12 são formados na área de 

educação, dois em administração, um em engenharia e um em estatística. Um autor tem 

formação em engenharia com pós-graduação em estatística e o outro é formado em estatística 

com pós-graduação em educação, mostrando pequena contribuição dos acadêmicos da área de 

administração para a área de gestão na educação. 



55 
 

Outrossim, verifica-se que na esfera das publicações no contexto brasileiro, embora 

tenha sido encontrada pouca literatura sobre o assunto, a liderança é abordada nas suas 

características mais frequentemente identificadas com a teoria da liderança transformacional. 

Nessa teoria, o líder atua junto aos seus subordinados, impulsionando seus interesses e suas 

expectativas, mobilizando recursos profissionais e pessoais na busca do atingimento de 

objetivos comuns compartilhados, entre eles a missão e a visão da escola, estimulando ainda o 

trabalho em equipe e um bom clima organizacional.  

No entanto, nas abordagens relacionadas com a liderança do diretor de escola 

constata-se a presença de aspectos administrativos (planejamento, organização) e pedagógicos 

(trabalho junto aos docentes, alunos e responsáveis, bem como aspectos centrais envolvendo o 

ensino e o currículo) como principais atribuições da liderança da escola. 
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3. HIPÓTESES DE PESQUISA E MODELO CONCEITUAL 

Com base no referencial teórico, que descreve as principais dimensões da liderança 

bem-sucedida do diretor de escola (Bush, 2010; Day et al., 2011; Hess & Kelly, 2007; 

Libâneo, 2008; Leithwood et al., 2004; Lück, 2000; Onorato, 2013; Robinson et al., 2009), a 

Tabela 2 apresenta uma síntese destas dimensões e uma breve descrição de cada uma delas.  

Tabela 2: Resumo das dimensões da liderança bem-sucedida 

Dimensão Descrição 

D1: Definição de 

visão, valores 

compartilhados e 

direção 

Este conjunto de práticas visa contribuir para que as pessoas desenvolvam um 

entendimento compartilhado sobre a organização, suas atividades e metas. 

Assim, objetivos comuns ajudam as pessoas a dar sentido ao seu trabalho e 

encontrar um senso de propósito para si dentro do seu contexto de trabalho. 

D2: Melhoria nas 

condições para o 

ensino e a 

aprendizagem 

Compreender as condições produtivas de trabalho para os professores, como a 

manutenção da estabilidade organizacional e o estímulo ao seu desenvolvimento 

profissional, juntamente com planejamento pedagógico, coordenação e 

avaliação do ensino, promovendo discussões colegiadas e desenvolvendo 

mecanismos para minimizar dificuldades de aprendizagem, colaboram 

sobremaneira com a melhoria das relações de ensino e aprendizagem e 

promovem responsabilidade e compromissos coletivos para o desempenho e 

bem-estar do aluno. 

D3: Redesenho da 

organização, 

alinhando papéis e 

responsabilidades 

Redesenhar as estruturas organizacionais, papéis e responsabilidades contribui 

para promover maior engajamento da equipe e senso de propriedade, 

construindo processos colaborativos, resultando em proporcionar maiores 

oportunidades para a aprendizagem do aluno. 

D4: 

Aprimoramento do 

ensino e da 

aprendizagem 

pelos docentes 

Proporcionar um ambiente adequado para que os professores interajam com 

outros membros da equipe e experimentem novos modelos e práticas de ensino 

que possam ser mais eficazes na identificação e promoção de melhores 

resultados para os alunos. 

D5: Reformulação 

e enriquecimento 

do currículo 

Busca considerar sua atualização dentro da realidade da escola, aprofundando e 

alargando o currículo e ampliando as oportunidades de aprendizagem dos alunos 

da melhor forma possível. 

D6: 

Aprimoramento da 

qualidade dos 

professores 

Proporcionar e estimular oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional para os docentes com objetivo de aprimorar suas práticas docentes e 

recursos didáticos em sala de aula, além de manter sua motivação e 

comprometimento. 

D7 Interno: 

Construção de 

relacionamentos 

dentro da 

comunidade 

escolar 

Desenvolver e sustentar relações positivas com todos os envolvidos na 

comunidade escolar, fazendo com que se sintam valorizados e comprometidos 

com o bem-estar e desempenho dos alunos. Os diretores de escola devem 

demonstrar interesse com o bem-estar pessoal e profissional de seus liderados, 

desenvolver relações de confiança e respeito mútuos, contribuindo com a 

construção de culturas colaborativas, sendo gestores e de pessoas e recursos. 

D7 Externo: 

Construção de 

relacionamentos 

fora da 

comunidade 

escolar 

Desenvolver e sustentar relações positivas com todos os envolvidos na 

comunidade escolar, fazendo com que se sintam valorizados e comprometidos 

com o bem-estar e desempenho dos alunos. Os diretores de escola devem 

procurar envolver pais/responsáveis e toda a comunidade externa como aliados 

para a melhoria das condições de aprendizagem, contribuindo com a integração 

da escola ao seu ambiente mais amplo. 
 

Fonte: Elaborada pela autora 
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3.1 Hipóteses de pesquisa 

A seguir são apresentadas, para cada dimensão de liderança, as hipóteses de pesquisa 

verificadas, a partir do emprego de metodologia quantitativa e posterior análise de dados. 

3.1.1 Definição de visão, valores compartilhados e direção – D1 

Desde os estudos de Leithwood e seus colegas (2004), definir direções, a partir da 

articulação de uma visão compartilhada para fins de organização, está bastante relacionada à 

melhoria da aprendizagem dos alunos e é considerada essencial para a liderança bem 

sucedida.  Esta posição é corroborada por outros estudos, nos quais uma visão comum dos 

objetivos e metas a serem alcançados pela escola contribui para que a comunidade interna da 

escola caminhe para o atingimento dos mesmos, estimulando o trabalho colaborativo (Day et 

al., 2009; Robinson et al., 2009; Sammons et al., 2011) 

Além disso, a definição de visão, dos valores compartilhados e a direção a ser seguida 

pela organização, deve servir de base para a avaliação da estrutura organizacional, ou seja, ela 

contribui para que seja realizado o seu redesenho bem como a definição de papéis e 

responsabilidades com foco na melhoria das condições de ensino e aprendizagem do aluno 

(Day et al., 2009, 2011; Leithwood et al., 2006b; Sammons et al., 2011). 

Nesta dimensão foram verificadas as seguintes hipóteses: 

H1: A definição de visão e de valores compartilhados e a direção a ser seguida pela 

escola (D1) estão positivamente relacionadas com o redesenho da escola e definição de papéis 

e responsabilidades (D3). 

H2: A definição de visão e de valores compartilhados e a direção a ser seguida pela 

escola (D1) estão positivamente relacionadas com a construção de relacionamentos dentro da 

comunidade escolar (D7 Interno). 
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3.1.2 Melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem – D2 

Os diretores de escola têm sido submetidos a muitos desafios para cumprir os 

resultados esperados pela sociedade, sendo ainda responsabilizados pela forma como os 

professores ensinam e o quanto os alunos aprendem, entre outras exigências (Bush, 2010; Day 

& Sammons, 2013; Leithwood et al., 2010; Leithwood & Riehl, 2003; The Wallace 

Foundation, 2008). 

Com relação ao desenvolvimento de melhores condições na escola que contribuam 

com o ensino e a aprendizagem dos discentes e seu bem-estar, alguns autores destacam a 

importância da formação continuada, da experiência na área educacional, do tempo que o 

diretor de escola exerce esta função, da participação ativa deste diretor na promoção de um 

ambiente favorável e colaborativo com sua equipe escolar (Castro, 2009; Franco, et al., 2003; 

Hallinger & Heck, 1996;  Leithwood & Riehl, 2003). 

Além disso, diretores de escolas efetivas promovem ações que colaboram para a 

melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos, fornecendo recursos adicionais e suporte 

ao ensino e monitoramento das atividades escolares, que contribuem com o desempenho dos 

alunos (Day, et al., 2009; Leithwood et al., 2004; Robinson et al., 2009). 

Nesta dimensão de liderança, foram analisadas as seguintes hipóteses: 

H9: A melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem promovida pelo diretor 

de escola (D2) está positivamente relacionada com o aprimoramento do ensino e da 

aprendizagem realizado pelos docentes (D4). 

H13: A melhoria nas condições para o ensino e aprendizagem promovida pelo diretor 

de escola (D2) está relacionada positivamente com o melhor desempenho da escola medido 

pelo IDEB.  
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3.1.3 Redesenho da organização, alinhando papéis e responsabilidades – D3 

Na busca por conseguir atender aos desafios impostos aos diretores quanto a políticas 

educacionais internas e externas à escola e procurando melhorar o desempenho de seus 

alunos, os estudos mostram que redesenhar a organização, reforçando a cultura da escola e 

modificando o status quo das estruturas e práticas, são importantes ações que podem 

contribuir com a consolidação de visão e valores compartilhados, desaguando na melhoria das 

condições de ensino e aprendizagem da escola (Bush, 2010; Day & Sammons, 2013; 

Leithwood et al., 2010; Leithwood  & Riehl, 2003, Sammons et al., 2011). 

Outrossim, a definição clara dos papéis e responsabilidades contribui com o 

valorização e comprometimento dos profissionais envolvidos com o bom funcionamento 

interno da escola (Day et al., 2009; Sammons et al., 2011).  

Para este construto, foram analisadas as seguintes hipóteses: 

H3: O redesenho da organização e a definição de papéis e responsabilidades (D3) estão 

positivamente relacionados com a construção de relacionamentos dentro da comunidade 

escolar (D7 Interno).  

H4: O redesenho da organização e a definição de papéis e responsabilidades (D3) estão 

positivamente relacionados com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

(D2). 

3.1.4 Aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes – D4 

Como citado anteriormente, uma das principais características de um líder é 

influenciar comportamentos e atitudes e dar direção aos seus liderados (Bass, 1985, 1990; 

Bergamini, 1994; Bryman, 2012; Leithwood et al., 1992; Motta, 2006; Vroom & Jago, 2007). 

No contexto escolar, o diretor de escola é mais eficaz quando é o centro do ensino e da 

aprendizagem, desenvolvendo um trabalho de time, promovendo relações de confiança entre 

seus liderados (Darling-Hammond et al., 2007; Lück, 2009; Robinson et al., 2009), 
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contribuindo, ainda, com o planejamento, coordenação e avaliação do ensino e do currículo 

educacional, resultando no sucesso e na aprendizagem dos alunos (Hallinger & Heck, 1996;  

Leithwood & Riehl, 2003). 

A liderança do diretor de escola desempenha um papel fundamental no desempenho 

dos professores (Day et al., 2009; Hallinger & Heck, 1996; Leithwood et al., 1992; Takahashi 

& Sarsur, 2011), sendo vista como garantia da qualidade e de reformas educacionais e 

considerada como uma das principais influências na transformação das práticas educacionais 

(Leithwood & Menzies, 1998; Onorato, 2013; Robinson et al., 2009; Vennebo & Ottesen, 

2011).  

Dessa forma, é importante verificar se as práticas educacionais desenvolvidas pelos 

professores contribuem para o desempenho apresentado pelos alunos, se os professores 

ocupam posição de importância, participando de todo o processo e contribuindo com o 

sucesso ou fracasso da liderança do diretor de escola.  

Nesta dimensão, analisou-se a seguinte hipótese: 

H12: O aprimoramento do ensino e da aprendizagem realizado pelos docentes (D4) está 

positivamente relacionado com o melhor desempenho da escola medido pelo IDEB. 

3.1.5 Reformulação e enriquecimento do currículo – D5 

Uma das principais atividades pedagógicas do diretor de escola está relacionada com o 

planejamento, coordenação e avaliação do currículo escolar, buscando reformulá-lo e 

enriquecê-lo de maneira mais ampla e equilibrada, melhorando as condições de ensino e 

aprendizagem dos alunos, para que possam obter uma melhor compreensão de conhecimentos 

básicos e habilidades que contribuam com o bem-estar e desempenho dos mesmos (Day et al., 

2009; Hallinger & Heck, 1996;  Honorato, 2012; Leithwood & Riehl, 2003; Lück, 2000; 

Robinson et al., 2009; Sammons et al., 2011) 

Para o construto apresentado imediatamente acima, considera-se a seguinte hipótese: 
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H6: A reformulação e o enriquecimento do currículo escolar (D5) estão positivamente 

relacionados com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2). 

3.1.6 Aprimoramento da qualidade dos professores – D6 

A promoção e participação ativa do diretor de escola na formação e aprendizagem de 

professores é de fundamental importância, haja vista que as pesquisas apontam que o 

principal responsável pelo desempenho dos alunos é o professor (Hallinger & Heck, 1996; 

Leithwood et al., 2004; Leithwood & Riehl, 2003; Robinson et al., 2009).  

Os estudos relacionados com a liderança do diretor de escola têm apontado que 

desenvolver pessoas, através da criação de oportunidades estimulantes de aprimoramento dos 

professores, fornecimento de modelos e práticas eficazes e apoio individual aos professores é 

uma das importantes dimensões de liderança bem-sucedida (Day et al, 2009, 2010; Hallinger, 

2011; Leithwood et al., 2004; Robinson et al., 2009; Sammons et al., 2011).  

Destaca-se, ainda, que conforme apresentado no Capítulo 2, as pesquisas realizadas 

por Robinson et al. (2009) mostram que das cinco dimensões de liderança com impacto direto 

sobre os resultados dos alunos, promover e participar da aprendizagem e formação dos 

professores apresenta um tamanho de efeito duas vezes maior do que qualquer outra 

dimensão, corroborando a importância da liderança pedagógica do diretor. 

Nesta dimensão, foi verificada a seguinte hipótese: 

H7: O aprimoramento da qualidade dos professores (D6) está positivamente 

relacionado com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2). 

3.1.7 Construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar – D7_Interno 

De maneira geral, liderar envolve influenciar comportamentos, atitudes, crenças e 

sentimentos de outras pessoas, fornecer orientações, mobilizando e trabalhando com os outros 

para atingir objetivos comuns (Bass, 1985, 1990; Bergamini, 1994; Bryman, 2012; Leithwood 
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et al., 1992; Motta, 2006; Vroom & Jago, 2007) e atuar de forma a inspirar, desafiar e 

encorajar seus liderados (Kouzes, & Posner, 1991). Além disso, desenvolver  relação de 

confiança entre o diretor e a comunidade interna contribui para que a distribuição de 

liderança, de papéis e responsabilidades seja feita de forma mais transparente e participativa 

(Bryman, 2012; Darling-Hammond et al., 2007; Day et al., 2011; Day, Gu, & Sammons, 

2016; Lück, 2009; Sammons et al., 2011).  

O referencial teórico sobre liderança no contexto escolar, apresentado no Capítulo 2, 

mostra que embora o diretor de escola não atue diretamente sobre a aprendizagem dos alunos, 

um dos principais achados relaciona-se com o desenvolvimento de pessoas, dando ênfase na 

formação dos docentes e proporcionando condições adequadas para o bom trabalho dos 

mesmos. Outrossim, os líderes de escolas são mais efetivos quando definem os objetivos 

pedagógicos, desenvolvem, em time, um consenso em torno desses objetivos e constroem 

visão e valores compartilhados.  Essas pesquisas também sugerem que o diretor de escola 

contribui com a melhoria da organização interna da escola, criando condições favoráveis para 

a melhoria das condições de ensino e aprendizagem e para o bom atingimento dos objetivos 

de desempenho e bem-estar de seus alunos (Darling-Hammond et al., 2007; Day et al., 2009, 

2016; Franco, et al., 2003; Honorato, 2012; Leithwood et al., 2004; Robinson et al., 2009; 

Takahashi & Sarsur, 2011).  

Embora grande parte da literatura educacional destaque a importância do papel 

pedagógico do diretor de escola, vários estudos apontam que uma boa gestão, que garanta um 

funcionamento adequado das condições administrativas da escola, também contribui com o 

bom desempenho dos alunos (Conceição & Parente, 2012; Day et al., 2009; Franco, et al., 

2003; Honorato, 2012; Robinson et al., 2009; Silva & Alves, 2012; Takahashi & Sarsur, 

2011). Destaca-se que o diretor de escola hoje precisa desempenhar muitas tarefas 

administrativas, além das pedagógicas (Bush, 2010; Day et al., 2011, 2016; Hess & Kelly, 
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2007; Libâneo, 2008; Lück, 2000; Onorato, 2013; Robinson et al., 2009). Ou seja, há aspectos 

da gestão escolar relacionadas com a efetividade da escola no sentido de garantia da 

aprendizagem pelos alunos e aspectos relacionados à eficiência dos processos administrativos 

que ocorrem na escola. 

Nesta dimensão de liderança, foram analisadas as seguintes hipóteses: 

H5: A construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar (D7 Interno), por 

parte do diretor de escola, está positivamente relacionada com a melhoria nas condições para 

o ensino e a aprendizagem (D2). 

H10: A construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar (D7 Interno), por 

parte do diretor de escola, está positivamente relacionada com o aprimoramento do ensino e 

da aprendizagem realizado pelos docentes (D4).  

H11: A construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar (D7 Interno), por 

parte do diretor de escola, está positivamente relacionada com o melhor desempenho da 

escola medido pelo IDEB. 

3.1.8 Construção de relacionamentos fora da comunidade escolar – D7 Externo 

O relacionamento interpessoal e colaborativo dos líderes de escola com o ambiente 

externo, como pais/responsáveis, sindicatos, comunidade no entorno e também constituintes 

políticos, são tarefas consideradas muito importantes por vários pesquisadores (Bush, 2010; 

Day et al., 2011; Hess & Kelly, 2007; Honorato, 2012; Libâneo, 2008; Lück, 2000; Onorato, 

2013; Robinson et al., 2009). 

Outrossim, pesquisas realizadas por Day et al. (2009) e por Robinson et al. (2009) 

mostram que os líderes de escolas devem desempenhar um papel importante na criação de 

conexões pedagogicamente produtivas com a família e a comunidade e que essas relações 

contribuem para a melhoria do ensino e da aprendizagem, contribuindo para um melhor 

desempenho escolar e bem-estar de seus alunos. 
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Para os construtos apresentados imediatamente acima, são consideradas as seguintes 

hipóteses: 

H8: A participação dos pais/responsáveis, sindicatos, associações de bairro, 

comunidade no entorno da escola e também constituintes políticos (D7 Externo) está 

positivamente relacionada com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

(D2),  

3.2 Desenho do modelo conceitual e hipóteses  

Com o objetivo de facilitar o entendimento, a Tabela 3 lista todas as hipóteses 

verificadas, e a Figura 2 apresenta as relações entre as dimensões de liderança bem-sucedida 

e as hipóteses. 
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Tabela 3: Hipóteses de pesquisa 
   

H1 

A definição de visão e de valores compartilhados e a direção a ser seguida pela escola 

estão positivamente relacionadas com o redesenho da escola e a definição de papéis e 

responsabilidades.  

H2 

A definição de visão e de valores compartilhados e a direção a ser seguida pela escola 

estão positivamente relacionadas com a construção de relacionamentos dentro da 

comunidade escolar. 

H3 

O redesenho da organização e a definição de papéis e responsabilidades estão 

positivamente relacionados com a construção de relacionamentos dentro da comunidade 

escolar. 

H4 

O redesenho da organização e a definição de papéis e responsabilidades estão 

positivamente relacionados com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem. 

H5 

A construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar, por parte do diretor de 

escola, está positivamente relacionada com a melhoria nas condições para o ensino e a 

aprendizagem. 

H6 

A reformulação e o enriquecimento do currículo escolar estão positivamente relacionados 

com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem. 

H7 

O aprimoramento da qualidade dos professores está positivamente relacionado com as 

melhores condições de ensino e da aprendizagem. 

H8 

A participação dos pais/responsáveis, sindicatos, associações de bairro, comunidade no 

entorno da escola e também constituintes políticos está positivamente relacionada com a 

melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem. 

H9 

A melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem promovida pelo diretor de escola 

está positivamente relacionada com o aprimoramento do ensino e da aprendizagem 

realizado pelos docentes. 

H10 

A construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar, por parte do diretor de 

escola, está positivamente relacionada com o aprimoramento do ensino e da aprendizagem 

realizado pelos docentes. 

H11 

A construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar, por parte do diretor de 

escola, está positivamente relacionada com o melhor desempenho da escola medido pelo 

IDEB. 

H12 

O aprimoramento do ensino e da aprendizagem realizado pelos docentes está positivamente 

relacionado com o melhor desempenho da escola medido pelo IDEB. 

H13 

A melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem promovidas pelo diretor de 

escola está relacionada positivamente com o melhor desempenho da escola medido pelo 

IDEB. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 2: Modelo conceitual 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. METODOLOGIA  

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), chamada de Prova Brasil, 

juntamente com a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA
7
) formam o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que  

tem como principal objetivo avaliar a Educação Básica brasileira e 

contribuir para a melhoria de sua qualidade e para a universalização do 

acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a 

Educação Básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores 

que possibilitem maior compreensão dos fatores que influenciam o 

desempenho dos alunos nas áreas e anos avaliados (INEP, 2016c). 

A Prova Brasil é aplicada a cada dois anos e tem seus resultados divulgados com a 

mesma periodicidade que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das 

escolas brasileiras. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo 

INEP em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só 

indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega 

ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do 

INEP a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que 

permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O 

indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no 

Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, o Saeb – 

para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os 

municípios (INEP, 2016d). 

 

O IDEB é calculado em uma escala de zero a 10 e é o principal indicador da qualidade 

da educação básica no Brasil. A meta estabelecida para o Brasil é alcançar nota 6,0 nos anos 

iniciais do ensino fundamental até 2021, ano do bicentenário da Independência e que 

corresponde ao patamar educacional da média dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) (INEP, 2016d). 

                                                           
7
 A ANA foi incorporada ao Saeb pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013 (INEP, 2016c). 
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Com o objetivo de ilustrar o desafio que o país tem para alcançar o objetivo proposto, 

a Tabela 4 mostra os resultados obtidos de 2007 a 2013 nas fases de ensino fundamental e 

médio. Destaca-se que em 2013 os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não 

conseguiram atingir nenhuma das metas estabelecidas.  

 

Tabela 4: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, observado e metas, 

por fase de ensino, segundo a dependência administrativa - Brasil – 2007 a 2013 

Fase de 

ensino 
Ano 

 

Dependência administrativa 

 

Brasil 

Pública Estadual Municipal Particular Total 

Anos iniciais 

do ensino 

fundamental 

2007 4,0 4,3 4,0 6,0 4,2 

2009 4,4 4,9 4,4 6,4 4,6 

2011 4,7 5,1 4,7 6,5 5,0 

2013 4,9 5,4 4,9 6,7 5,2 

Anos finais 

do ensino 

fundamental 

2007 3,5 3,6 3,4 5,8 3,8 

2009 3,7 3,8 3,6 5,9 4,0 

2011 3,9 3,9 3,8 6,0 4,1 

2013 4,0 4,0 3,8 5,9 4,2 

Ensino médio 

2007 3,2 3,2 - 5,6 3,5 

2009 3,4 3,4 - 5,6 3,6 

2011 3,4 3,4 - 5,7 3,7 

2013 3,4 3,4 - 5,4 3,7 

Nota: Os resultados marcados em cinza referem-se ao IDEB que atingiu a meta.   

Fonte: INEP (2016d) 

 

Outrossim, a Tabela 5 apresenta as metas estabelecidas para 2021, por fase de ensino 

e dependência administrativa. Observa-se que o maior desafio para o atingimento das metas 

estabelecidas encontra-se no ensino médio, seguido dos anos finais do ensino fundamental.  
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Tabela 5: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB estabelecidos 

como meta para o ano de 2021, por fase de ensino, segundo a dependência administrativa e 

Brasil. 

Metas estabelecidas para 2021 

IDEB 

observado 

em 2013 
Fase de ensino 

 

Dependência administrativa 

 

Brasil 

Pública Estadual Municipal Particular Total 

Anos iniciais do 

ensino 

fundamental 

5,8 6,1 5,7 7,5 6,0 5,2 

Anos finais do 

ensino 

fundamental 

5,2 5,3 5,1 7,3 5,5 4,2 

Ensino médio 4,9 4,9 - 7,0 5,2 

 

3,7 

 

Fonte: INEP (2016d) 

Uma vez que o INEP não disponibiliza os dados do IDEB do ensino médio por escola 

e, sim, por estado e dependência administrativa, e que para buscar atender aos objetivos desta 

tese é necessário ter os dados da escola, seu diretor e respectivos professores, foi descartada a 

possibilidade de analisar os dados do ensino médio (INEP, 2016d). 

Depois do ensino médio, a fase dos anos finais do ensino fundamental apresenta o 

maior desafio para o diretor de escola quanto ao atingimento das metas para 2021, além de ser 

formado por duas dependências administrativas públicas, a estadual e a municipal. Nesta fase, 

também, há uma maior complexidade na gestão dos professores, que passam a ser em maior 

quantidade tendo em vista que cada disciplina é ministrada por um professor específico.  

Tendo em vista estas considerações apresentadas, a autora optou por analisar os dados 

relacionados com o IDEB dos anos finais do ensino fundamental, seus diretores e respectivos 

professores. 

Dessa forma, a seguir é apresentada a metodologia utilizada nesta tese, descrevendo o 

tipo e o desenho de pesquisa. Em seguida, explicitam-se o tratamento dos dados e o método 

para análise dos dados. Por fim, são apresentadas as limitações do método. 
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4.1 Tipo de pesquisa 

No que se refere aos seus meios, esta pesquisa foi bibliográfica na medida em que foi 

feito um levantamento dos referenciais teóricos publicados e disponíveis para consulta em 

livros e periódicos acadêmicos, e organizados de acordo com a pertinência do tema em 

estudo; e, experimental, pois contou com pesquisa empírica, analisando-se variáveis capazes 

de impactar outras variáveis, controlando e observando seus efeitos, com a intenção de 

analisar e observar o fenômeno em estudo. Quanto aos fins, a pesquisa em tela caracteriza-se 

como descritiva uma vez que explicita características de um determinado fenômeno, sem a 

intenção ou a responsabilidade de explicá-lo, podendo, ainda, estabelecer relações entre as 

variáveis estabelecidas (Vergara, 2013). 

Para Malhotra (2012), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição 

de determinado fenômeno. Através da pesquisa descritiva é possível examinar relações entre 

os fatos e ocorrências observados, bem como trabalhar com amostras representativas da 

população em estudo. Este tipo de pesquisa também permite a análise quantitativa dos dados, 

a partir do uso de técnicas de coleta de dados por meio de questionários e posterior análise dos 

mesmos, utilizando-se de ferramental estatístico adequado. 

Hair, Babin, Money, & Samouel (2005) ainda destacam que os estudos descritivos 

podem propiciar ao pesquisador um panorama ou uma descrição dos elementos em um 

determinado momento, uma vez que os dados são coletados em um ponto único no tempo e 

processados estatisticamente. Além disso, este tipo de pesquisa pode oferecer dados 

quantitativos que são mais objetivos, uma vez que os resultados estatísticos não dependem 

apenas da opinião do pesquisador, embora sejam fundamentados nas habilidades do 

pesquisador como analista. 

De uma maneira geral, os estudos descritivos costumam englobar atividades 

relacionadas com a criação de dispositivos para a coleta de dados, como entrevistas 
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estruturadas e/ou questionários, verificação de erros, aplicação de instrumento de coleta, 

edição, codificação e armazenamento de dados, além do tratamento e das análises requeridas 

para o estudo do fenômeno em estudo (Botelho & Zouain, 2006; Field, 2009; Hair et al., 

2005). 

No entanto, esta pesquisa não englobou as fases de desenvolvimento de instrumentos 

de coleta de dados e nem a sua aplicação e codificação, uma vez que a autora fez uso dos 

microdados disponibilizados no sítio do INEP, dados esses resultantes dos questionários 

aplicados, em larga escala, por ocasião da Prova Brasil e dos resultados dos Índices de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos mesmos períodos. 

4.2 Desenho da pesquisa 

A Prova Brasil é composta por dois conjuntos de instrumentos de pesquisa. Um 

conjunto é formado por provas contendo questões de língua portuguesa e de matemática, com 

foco em leitura e na resolução de problemas, respectivamente, que devem ser respondidos por 

alunos da quarta série (5º ano) e da oitava série (9º ano). O outro conjunto é formado por três 

questionários socioeconômicos distintos que são respondidos pelos alunos, cuja intenção é 

obter informações sobre fatores de seu contexto que possam estar associados ao desempenho 

escolar, pelos professores de língua portuguesa e de matemática e pelo diretor da escola, 

respectivamente. Os questionários aplicados aos professores e diretores de escola abarcam 

questões relacionadas a dados demográficos, perfil profissional e condições de trabalho 

(Ministério da Educação [MEC], 2016). 

Para atender aos objetivos definidos para esta tese, a autora fez uso dos microdados 

dos questionários contextuais respondidos pelos professores e pelos diretores, na edição de 

2013 da Prova Brasil e dos valores de IDEB publicados nos anos 2007, 2009, 2011 e 2013. 
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Os microdados relacionados com estes questionários são disponibilizados pelo INEP 

em vários formatos, dentre eles o formato a ser tratado pelo Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), escolhido para ser o software estatístico utilizado nesta pesquisa.  

As bases de dados dos questionários contextuais e dos valores de IDEB são indexadas 

pelo código da escola, que foi utilizado para formar uma base de dados única contendo a 

escola, as respostas do diretor, a média das respostas dadas pelos professores, e os índices de 

desenvolvimento da educação básica obtidos pela respectiva escola nos anos de 2007, 2009, 

2011 e 2013.  

Ou seja, a base de dados final utilizada na busca em atender aos objetivos propostos 

nesta tese contém, para cada escola, as respostas do seu diretor, a média das respostas de seus 

professores e os valores de IDEB de 2007, 2009, 2011 e 2013. 

4.3 Procedimentos para a criação dos construtos 

Com base no referencial teórico, que descreve as principais dimensões da liderança 

bem-sucedida do diretor de escola, buscou-se identificar nos questionários contextuais da 

Prova Brasil, respondidos por diretores e professores, variáveis que pudessem refletir as 

referidas dimensões.  

De acordo com a Tabela 2, apresentada no Capítulo 3, são as seguintes as dimensões 

que poderiam ser resultantes de variáveis contidas nos dois instrumentos de pesquisa: 

definição da visão, valores e direção; melhoria nas condições para ensino e aprendizagem; 

redesenho da organização; aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes; 

reformulação e enriquecimento do currículo; aprimoramento da qualidade dos professores; 

construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar, como, por exemplo, com 

coordenadores, professores, servidores, colaboradores e alunos e construção de 

relacionamentos fora da comunidade escolar, envolvendo pais, sindicatos, associações de 
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bairro e grupos comunitários, e também constituintes políticos (Bush, 2010; Day et al., 2011; 

Hess & Kelly, 2007; Libâneo, 2008; Lück, 2000; Onorato, 2013; Robinson et al., 2009).  

Outrossim, destaca-se que a relação de confiança entre o diretor e a comunidade 

interna contribui para que a distribuição de liderança, de papéis e responsabilidades seja feita 

de forma mais transparente e participativa. Além disso, ela deve permear as relações da escola 

com a comunidade externa, tais como associações de bairros, voluntariado e pais/responsáveis 

(Bryman, 2012; Darling-Hammond et al., 2007; Day el al., 2009, 2011, 2016; Lück, 2009;  

Sammons, et al., 2011). 

As dimensões de liderança, compostas por variáveis retiradas dos dois questionários 

contextuais, serviram de construtos para as análises estatísticas realizadas posteriormente, 

bem como a criação do modelo conceitual final. 

4.3.1 Questionários contextuais 

Os questionários contextuais
8
 considerados para esta tese foram os respondidos por 

diretores de escolas federais, estaduais e municipais e por professores de língua portuguesa e 

de matemática em todo o território nacional, que acompanham a aplicação da Prova Brasil em 

2013, cujos microdados foram sistematizados e disponibilizados pelo INEP em seu sítio na 

internet. 

O questionário contextual do diretor de escola, no ano de 2013, é composto por 111 

perguntas e/ou afirmações divididas em oito blocos, a saber: informações básicas, tais como 

formação, experiência profissional e características funcionais; características da equipe 

escolar; políticas, ações e programas escolares; visão sobre a merenda escolar; visão sobre os 

problemas da escola e dificuldade de gestão; recursos financeiros e livros didáticos; violência 

na escola; e, ensino religioso (INEP, 2016e). 

                                                           
8
 Download disponível em http://provabrasil.inep.gov.br/questionarios-contextuais. 
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O questionário contextual do professor, no ano de 2013, apresenta 125 perguntas e/ou 

afirmações divididas em 13 blocos. São eles: informações básicas, tais como formação, 

experiência profissional e características funcionais; desenvolvimento profissional; hábitos de 

leitura/culturais; utilização de recursos audiovisuais e didáticos; integração da equipe escolar; 

problemas de aprendizagem; violência na escola; expectativas (quanto a trajetória educacional 

futura de seus alunos); livro didático; uso do tempo; práticas pedagógicas (estratégias 

pedagógicas utilizadas com os alunos da turma); bloco geral (práticas pedagógicas dos 

professores);e, e um bloco específico a ser respondido apenas pelos professores de língua 

portuguesa e um outro a ser respondido apenas pelos professores de matemática (INEP, 

2016e). 

Destaca-se que ambos os questionários contextuais utilizam diferentes escalas de 

medida, além de apresentarem também diferentes opções de respostas. No entanto, é 

importante ressaltar que, de uma maneira geral, as respostas às questões apresentadas em 

ambos os questionários contextuais puderam ser codificadas utilizando-se números e 

ordenadas para que fosse possível, posteriormente, fazer uso de estatísticas multivariadas para 

o tratamento dos microdados. 

4.3.2 Formação de dimensões de liderança 

Para atender aos objetivos propostos nesta tese, a partir da análise das variáveis 

utilizadas nos questionários contextuais respondidos por diretores e professores, a autora 

selecionou um total de 45 variáveis, sendo 26 extraídas do questionário contextual de diretor e 

19 extraídas do questionário contextual de professor, e que, de acordo com a revisão de 

literatura, julgou serem adequadas para estarem relacionadas a dimensões de liderança do 

diretor de escola, conforme mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6: Variáveis selecionadas dos questionários contextuais de diretor e professor 

Questionário do Diretor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

8 Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

15 Por quanto tempo você trabalhou como professor antes de se tornar diretor? 

16 Há quantos anos você exerce funções de direção? 

17 Há quantos anos você é diretor(a) desta escola? 

18 Há quantos anos você trabalha na área de educação? 

20 

Se você participou de alguma atividade de desenvolvimento profissional nos últimos 

dois anos, como você avalia o impacto da participação em sua atividade como 

diretor? 

27 
Qual foi a quantidade de docentes desta escola que participou das atividades de 

formação continuada que você organizou nos últimos dois anos? 

28 Qual é o percentual de professores com vínculo estável nesta escola? 

29 

O conselho escolar é um colegiado geralmente constituído por representantes da 

escola e da comunidade que tem como objetivo acompanhar as atividades escolares. 

Neste ano, quantas vezes se reuniu o conselho escolar? 

30 Além de você, quem participa do conselho escolar? 

31 

O conselho de classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em 

cada turma/série. Neste ano e nesta escola, quantas vezes se reuniu o conselho de 

classe? 

32 Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do projeto pedagógico? 

41 Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de abandono? 

42 Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de reprovação? 

44 
Nesta escola, indique com que frequência você discute com os professores medidas 

com o objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

 

INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA SÃO DESENVOLVIDAS AS SEGUINTES 

ATIVIDADES PARA MINIMIZAR AS FALTAS DOS ALUNOS NESTE ANO E 

NESTA ESCOLA: 

45 Os professores conversam com os alunos para tentar solucionar o problema. 

46 Os pais/responsáveis são avisados por comunicação da escola. 

47 
Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar sobre o assunto em 

reunião de pais. 

48 
Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar sobre o assunto 

individualmente. 

49 A escola envia alguém à casa do aluno. 

 
INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ DESENVOLVEU AS SEGUINTES 

ATIVIDADES NESTE ANO E NESTA ESCOLA: 

50 Desenvolveu atividades extracurriculares em esporte. 

51 Desenvolveu atividades extracurriculares em artes. 

52 
Desenvolveu projetos temáticos (ex.: bullying, meio ambiente, desigualdades sociais, 

etc). 

53 Neste ano, a escola promoveu eventos para a comunidade. 

54 Os espaços desta escola são utilizados para eventos promovidos pela comunidade. 

55 
Neste ano, a comunidade colaborou com trabalho voluntário para esta escola. (por 

exemplo, desenvolvendo atividades, ajudando na manutenção da escola etc). 
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Questionário do Professor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

51 Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do projeto pedagógico ? 

52 

O conselho de classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em 

cada turma/série. Neste ano e nesta escola, quantas vezes se reuniu o conselho de 

classe? 

 NESTA ESCOLA, COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FEZ O SEGUINTE: 

53 Participou do planejamento do currículo escolar ou parte dele. 

54 Trocou materiais didáticos com seus colegas. 

55 
Participou de reuniões com colegas que trabalham com a mesma série (ano) para a(o) 

qual leciona. 

56 
Participou em discussões sobre o desenvolvimento da aprendizagem de 

determinados alunos. 

57 
Envolveu-se em atividades conjuntas com diferentes professores (por exemplo, 

projetos interdisciplinares). 

 NESTA ESCOLA E NESTE ANO, INDIQUE A FREQUÊNCIA COM QUE: 

58  O(A) diretor(a) discute metas educacionais com os professores nas reuniões.

59 
O(A) diretor(a) e os professores procuram assegurar que as questões de qualidade de 

 ensino sejam uma responsabilidade coletiva.

60 
O(A) diretor(a) informa os professores sobre as possibilidades de aperfeiçoamento 

 profissional.

61 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a aprendizagem dos 

 alunos.

62 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com as normas 

 administrativas.

63 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a manutenção da 

 escola. 

64  O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho.

65  O(A) diretor(a) estimula atividades inovadoras.

66 Sinto-me respeitado pelo(a) diretor(a). 

67 Tenho confiança no(a) diretor(a) como profissional. 

68 Participo das decisões relacionadas com meu trabalho. 

69 A equipe de professores leva em consideração minhas ideias. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Na sequência, a autora apropriou cada variável (pergunta/afirmativa) a uma dimensão 

de liderança, que foi posteriormente apresentada para três especialistas no assunto, com o 

objetivo de validar o conteúdo das variáveis que representam os construtos (Hair, Black, 
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Babin, Anderson, & Tatham, 2009) a serem utilizados, então, para medir dimensões de 

liderança do diretor de escola. 

4.3.3 Construtos reflexivos e formativos 

Cada dimensão de liderança, para fins de análise de dados, forma um construto. 

Construto pode ser definido a partir da teoria, mas não pode ser diretamente medido, pois ele 

é considerado como um conceito latente, pois não é observável. Para Hair e seus colegas 

(2009, p. 540), “não importa qual o seu nível de especificidade, porém, um construto não 

pode ser medido direta e perfeitamente, mas deve ser medido aproximadamente por 

indicadores múltiplos”. Em outras palavras, o construto é considerado uma variável latente e 

os indicadores (pergunta/afirmativa) são as variáveis medidas, também chamadas de variáveis 

manifestas.  

Os construtos podem ser compostos por indicadores reflexivos ou por indicadores 

formativos (Hair et al., 2009).  

De uma maneira geral, os indicadores reflexivos são causados pelo construto enquanto 

os indicadores formativos é que causam o construto. Em outras palavras, os indicadores 

reflexivos caracterizam-se por terem uma mesma causa (o construto), serem muito 

correlacionados entre si, mudanças no construto alteram todos os indicadores ao mesmo 

tempo, e a adição ou retirada de algum indicador reflexivo não altera o construto. Por outro 

lado, os indicadores formativos formam o construto, não devem ser correlacionados, uma vez 

que cada indicador agrega um determinado conteúdo ao construto formado e a inclusão ou 

exclusão de um indicador altera o domínio do construto (Chin, 1998; Diamantopoulos, 

Riefler, & Roth, 2008;  Jarvis, MacKenzie, & Podsakoff, 2003). 
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4.4 Tratamento dos dados 

Para buscar atingir os objetivos propostos nesta tese, foi criada uma base de dados 

única, indexada pelo código da escola, contendo as respostas do questionário contextual do 

respectivo diretor, as médias das respostas dos respectivos professores de língua portuguesa e 

de matemática e o IDEB divulgado em 2007, 2009, 2011 e 2013. 

Para o tratamento dos dados a autora utilizou-se do software estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) 16.0 e para as análises foi utilizado o software 

SmartPLS 2.0. 

4.4.1 Organização da base de dados 

Os microdados utilizados nesta pesquisa estão disponíveis no sítio do INEP (2016f). 

Foram baixadas duas bases de dados relacionadas com a Prova Brasil de 2013 (questionários 

contextuais) e uma base de dados contendo os valores de IDEB de 2005 a 2013, todas as três 

bases em nível Brasil. 

Tendo em vista que para cada escola há apenas um diretor que responde ao 

questionário, mas vários professores respondentes (de língua portuguesa e de matemática), 

calculou-se a média das respostas por variável do questionário contextual de professor, para 

que fosse possível criar para a escola a resposta de seu diretor e a média de respostas de todos 

os professores da respectiva escola.  

No caso da base de dados do IDEB, apenas foram consideradas as escolas que tinham 

seus índices divulgados nos quatro últimos eventos, ou seja, 2007, 2009, 2011 e 2013. Todas 

as demais informações foram desconsideradas.  

Uma vez que cada base de dados contém o código da escola, foi possível juntar todas 

as variáveis em uma única base, para que fosse possível, a partir desta base, fazer as análises 

necessárias na busca pelo atingimento dos objetivos propostos. 
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4.4.2 Técnica multivariada 

Uma vez que o fenômeno em estudo se caracteriza pela multiplicidade de aspectos 

relacionados com a liderança do diretor, a escolha recai sobre técnicas multivariadas que são 

“técnicas estatísticas que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou 

objetos sob investigação” (Hair et al., 2009).  

Mais especificamente, na busca por analisar eventuais relações entre os aspectos de 

liderança envolvidos em uma liderança bem-sucedida do diretor de escola com o desempenho 

de seus alunos e múltiplas relações de variáveis dependes e independentes, a técnica 

multivariada definida para este fim é a modelagem de equações estruturais (Hair et al., 2009). 

Há muitas alternativas de softwares estatísticos capazes de darem conta em atender a 

esses pressupostos. No entanto, tendo em vista que na validação de conteúdo realizada pelos 

diretores de escola encontram-se construtos com poucos indicadores, além de construtos 

formados por indicadores formativos, foi utilizado o software SmartPLS
9
 (Chin, 1998; 

Diamantopoulos, Sarstedt, Fuchs, Wilczynski, & Kaiser, 2012; Garson, 2016; Hair et al., 

2009; Jarvis et al., 2003; Mackenzie, Podsakoff & Podsakoff, 2011; Petter, Straub & Rai, 

2007; Wetzels, Odekerken-Schröder & van Oppen, 2009). 

4.5 Método para análise dos dados 

A partir da definição pelo uso do SmartPLS, uma série de pressupostos terão que ser 

atendidos para que seja possível considerar os resultados, as interpretações e conclusões de 

maneira adequada. 

A modelagem de equações estruturais (MEE) usando-se o SmartPLS passa por várias 

etapas envolvidas na formação do modelo de mensuração de cada construto com seus 

respectivos indicadores e na criação no modelo estrutural, onde as relações entre os construtos 

                                                           
9
 Download gratuito disponível em http://www.smartpls.de. 
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devem ser realizadas também à luz da revisão de literatura (Diamantopoulos & Winklhofer, 

2001; Garson, 2016; Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012a; Henseler, Ringle & 

Sinkovics,2009; Ringle, Silva & Bido, 2014).  

Uma vez criado o modelo a ser estudado no SmartPLS, contendo todos os construtos 

com os respectivos indicadores reflexivos e/ou formativos, deve-se rodar a MEE utilizando-se 

o “PLS Algorithm” para começar a fazer as análises do ajuste do modelo (Garson, 2016;  

Ringle et al., 2014). 

4.5.1 Modelagem envolvendo indicadores reflexivos 

Para os construtos envolvendo indicadores reflexivos, recomenda-se (Garson, 2016; 

Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011, 2013; Henseler et al., 2009; Ringle et al., 2014 ) realizar, 

primeiramente, a análise e ajuste do modelo de mensuração que deve cumprir os seguintes 

aspectos: validade convergente, consistência interna e validade discriminante. 

A validade convergente é “o quanto indicadores de um construto específico 

convergem ou compartilham uma elevada proporção de variância em comum” (Hair et al., 

2009, p. 589). Ela é verificada a partir dos valores obtidos das variâncias médias extraídas 

(Average Variance Extracted – AVE) por construto. A AVE representa o quanto os 

indicadores de um determinado construto o representam. Para que o modelo seja convergente 

de maneira satisfatória, é necessário que a AVE de cada construto, que forma o modelo, 

apresente valor acima de 0,50. Um valor AVE de pelo menos 0,5 indica validade convergente 

suficiente, o que significa que uma variável latente (construto) é capaz de explicar mais da 

metade da variação de seus indicadores, em média. Os ajustes para se obter o valor adequado 

da AVE passa pela retirada de indicadores dos construtos que apresentem AVE menores do 

que 0,50 (Garson, 2016; Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009; Ringle et al., 2014). 

A consistência interna relaciona-se com a força das relações entre os itens de uma 

escala, ou seja, com a sua homogeneidade. Ela avalia se o conjunto de itens é confiável e, 
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nesse caso, a variação dos itens varia conjuntamente com a do construto. Para medir a 

consistência interna do modelo de mensuração, deve-se analisar duas medidas: alfa de 

Cronbach (AC) e confiabilidade composta (Composite Reliability – CR). O alfa de Cronbach 

é considerado o coeficiente de confiabilidade mais amplamente usado, e que, idealmente, 

deve ser maior que 0,7 em todos os construtos do modelo, mas aceita-se 0,6 como 

confiabilidade adequada no caso de pesquisa exploratória. A confiabilidade composta é uma 

alternativa que complementa o coeficiente alfa de Cronbach, pois este, em algumas situações, 

pode subestimar a confiabilidade. Por esta razão, a utilização da CR é recomendada, pois ela 

pode contribuir com valores mais verdadeiros de confiabilidade. Nesta medida, recomenda-se 

valores acima de 0,7 significando que todas as medidas representam, consistentemente, o 

mesmo construto (Diamantopoulos et al., 2012; Garson, 2016; Hair et al., 2009, 2011). 

Na validade discriminante busca-se verificar se os construtos são independentes uns 

dos outros, ou seja, se eles são verdadeiramente diferentes entre si. Neste caso, há duas 

verificações a serem feitas. A primeira relaciona-se com os valores obtidos nas cargas 

cruzadas (cross loadings), que devem apresentar todos os valores das cargas fatoriais 

inferiores à carga fatorial de seu respectivo construto. A segunda verificação refere-se ao 

critério de validade discriminante de Fornell-Larcker, que considera que a raiz quadrada da 

AVE de cada construto deve ser maior do que a sua correlação (correlação de Pearson) com 

qualquer outro construto (Garson, 2016; Hair et al., 2009, 2011; Ringle et al., 2014). 

4.5.2 Modelagem envolvendo indicadores formativos 

As avaliações de validade tradicionais e da teoria usual de testes não se aplicam aos 

indicadores utilizados nos modelos de medição formativa. Da mesma forma, os conceitos de 

confiabilidade (consistência interna) e validade do construto (validade convergente e validade 

discriminante) não são significativos. Isto ocorre em função da premissa de que os 

indicadores formativos são livres de erros, fazendo com que os índices de confiabilidade 
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sejam irrelevantes. Uma vez que a confiabilidade passa a ser um critério pouco importante, há 

que se garantir a validade. Destaca-se que no caso das medidas formativas, ao invés de 

examinar as cargas fatoriais, se examinam os pesos dos fatores, uma vez que cada indicador 

contribui para o respectivo construto (Diamantopoulos & Winklhofer, 2001; Garson, 2016; 

Jarvis et al., 2003; Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009).  

Um primeiro exame da validade de construto utilizando indicadores formativos deve 

se basear na fundamentação teórica e na opinião de especialistas. Em seguida, deve-se avaliar 

o peso de cada indicador (importância relativa) na formação de seu respectivo construto. No 

software SmartPLS verifica-se as relações de significância, ou seja, quando o valor p (p-

value) é menor ou igual a 0,05, calculando-se o teste t de Student, (t-test) pois o referido 

software não fornece os valores de p. Dessa forma, valores do teste t maiores do que 1,96 

informam que a relação é significante a 0,05. Para isso, usa-se a ferramenta de reamostragem 

(bootstrapping) no SmartPLS. Desta forma, quando todos os pesos dos indicadores são 

significativos existe suporte empírico para manter todos os indicadores.  Caso exista indicador 

não significante, é importante avaliar a permanência ou não deste indicador a luz da sua 

relevância teórica, uma vez que cada indicador formativo altera a composição de seu 

construto (Garson, 2016; Hair et al., 2011, 2012a; Hair, Sarstedt, Pieper, & Ringle, 2012b; 

Henseler et al., 2009; Ruiz, Gremler, Washburn, & Carrion, 2010). 

Diferentemente das medidas reflexivas, que devem ser altamente relacionadas, as 

medidas formativas precisam apresentar pouca relação entre si, pois podem causar 

interpretações erradas quanto à relevância dos indicadores para o domínio do construto. Para 

tanto, se faz necessário usar o procedimento estatístico de verificação de coeficiente de fator 

de inflação da variância (VIF), que deve apresentar valores inferiores a cinco 

(Diamantopoulos e Winklhofer, 2001; Garson, 2016; Hair et al., 2011, 2012b).  
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De acordo com Henseler, Ringle e Sarstedt (2015), embora a literatura não apresente, 

praticamente, recomendações sobre a forma de avaliar a validade discriminante de construtos 

baseados em medidas formativas, eles sugerem examinar os valores das cargas cruzadas 

(crossloadings) dos indicadores formativos. Da mesma forma que as cargas cruzadas dos 

indicadores reflexivos devem apresentar valores mais elevados em seus respectivos construtos 

do que nos demais, os indicadores formativos devem estar correlacionados mais altamente 

com seu próprio construto do que com os demais. 

4.5.3 Modelagem do modelo estrutural 

Uma vez realizadas as análises no modelo de mensuração, tanto dos construtos 

reflexivos quanto dos construtos formativos, deve-se proceder com a análise do modelo 

estrutural que leva em consideração os seguintes critérios: qualidade do modelo ajustado, 

significância das relações e a qualidade de ajuste do modelo (Garson, 2016; Hair et al., 2011; 

Ringle et al., 2014). 

Para a verificação da qualidade do modelo ajustado, deve-se avaliar os coeficientes de 

determinação de Person (R
2
), que mostram o percentual de variância dos construtos que é 

explicada pelo modelo. Considera-se que, para pesquisas na área das ciências sociais, um R
2
 

menor do que 2% é um efeito pequeno, R
2
 igual a 13% é um efeito moderado e um R

2
 a partir 

de 26% é um efeito grande, (Ringle et al., 2014; Rubin , 2012; Wetzels et al., 2009).  

A análise da significância das relações entre os construtos deve ser realizada 

utilizando-se a ferramenta bootstrapping no software SmartPLS, descrita anteriormente. 

Dessa forma é possível verificar a significância dos coeficientes de caminho entre os 

construtos do modelo. Ou seja, os valores do teste t precisam ser maiores que 1,96 para serem 

estatisticamente significativos a 5%. 

Outrossim, devem ser analisados dois indicadores na avaliação quanto a qualidade de 

ajuste do modelo, a saber: Indicador de Stone-Geisser ou validade preditiva (Q
2
) e o indicador 
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de tamanho de efeito ou Indicador de Cohen (f
2
).  A validade preditiva avalia o quanto o 

modelo tem a capacidade de prever, de maneira adequada, os indicadores reflexivos de cada 

construto, em outras palavras, o quão próximo o modelo está do que se esperava dele. Valores 

acima de zero indicam que o modelo apresenta validade preditiva. Para um Q
2
 igual a zero, 

tem-se um modelo igual a realidade, ou seja, sem nenhum erro.  O tamanho do efeito (f
2
) 

mostra o quanto cada construto é importante para o ajuste final do modelo. Valores de f
2
 

iguais a 0,02, 0,15 e 0,35 podem ser vistos como a previsão de um construto tem um fraco, 

médio ou um grande efeito no nível estrutural, respectivamente (Garson, 2016; Hair et al., 

2011; Henseler et al., 2009; Wetzels et al., 2009).   

Finalmente é importante interpretar os valores dos coeficientes de caminho 

apresentado no modelo, levando-se em consideração a respectiva significância. Os 

coeficientes de caminho indicam o quanto um constructo se relaciona com outro e devem ser 

interpretados como os betas das regressões lineares simples. Eles variam de -1,0 (relação 

negativa muito forte) a +1,0 (relação positiva muito forte) e, quanto mais próximos do zero, 

indicam relações fracas (Hair et al., 2009). 

4.6 Limitações do Método 

A elaboração de instrumento de pesquisa é de suma importância na busca por atingir 

os objetivos propostos e, de acordo com Malhotra (2012, p. 243)  

O principal ponto fraco de um questionário é a falta de teoria. Como não existem 

princípios científicos que garantam um questionário ótimo ou ideal, a concepção de um 

questionário é uma habilidade que se adquire com a experiência. Trata-se de uma arte, não de 

uma ciência. 

Nesta tese a principal limitação encontrada refere-se ao fato de que os questionários 

contextuais respondidos pelos diretores e pelos professores de língua portuguesa e de 
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matemática não foram construídos com o objetivo de buscar medir dimensões de liderança 

bem-sucedida do diretor de escola. 

Em outras palavras, o referencial teórico utilizado na construção dos questionários 

contextuais utilizados nesta tese não foram os relacionados com liderança bem-sucedida dos 

diretores de escolas, bem como com os de suas dimensões. 

Outra limitação refere-se à complexidade em analisar muitos fatores que influenciam 

no bem-estar e desempenho de discentes.  

Uma das diferenças entre as abordagens quantitativas e qualitativas é que a pesquisa 

quantitativa busca analisar uma quantidade pequena de variáveis extraída de uma grande 

quantidade de casos estudados, enquanto a pesquisa qualitativa caracteriza-se por buscar, em 

poucos casos ou até mesmo em um único caso, analisar um grande número de variáveis 

(Donmoyer & Galloway, 2010; Stake, 1983a, 1983b; Strauss & Corbin, 1998; Triviños, 2013; 

Yin, 2010). 

De acordo com o referencial teórico apresentado no Capítulo 2, a liderança do diretor 

de escola influencia no desempenho e bem-estar dos alunos. No entanto, há muitos outros 

fatores, que podem influenciar no desempenho dos alunos, dentre eles: o nível 

socioeconômico dos alunos, o grau de escolaridade dos pais/responsáveis, a infraestrutura da 

escola, a qualidade das aulas ministradas pelos professores (Brooke & Soares, 2011) que não 

estão sendo considerados nesta pesquisa. 

A metodologia quantitativa não é capaz de, sozinha, dar conta de tamanho desafio. A 

utilização de múltiplos métodos de pesquisa pode agregar novos elementos e contribuir para 

ampliar o entendimento do tema estudado (Bryman, 2012; Creswell, 2007; Creswell & Plano 

Clark, 2011, Flick, 2009; Goertz & Mahoney, 2011; Harwell, 2011; Vieira, 2004). 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados as análises realizadas e os resultados da pesquisa. 

Inicialmente são feitas algumas considerações sobre as especificidades da base de dados 

utilizada, as características gerais sobre as escolas que compõem a mesma, seguida da 

caracterização dos respondentes, professores das disciplinas matemática e língua portuguesa, 

e os respectivos diretores destas escolas. 

Em um primeiro momento, utilizando-se do modelo conceitual desenvolvido a partir 

do referencial teórico (Figura 2, Capítulo 3), é apresentada a formação das dimensões que 

foram possíveis de serem representadas pelas perguntas/afirmativas retiradas dos 

questionários contextuais. 

O modelo final foi composto por cinco das oito dimensões de liderança (construtos), 

pois não foi possível representar as dimensões: Definição de visão, valores compartilhados e 

direção (D1), Redesenho da organização, alinhando papéis e responsabilidades (D3), e 

Reformulação e enriquecimento do currículo (D5). 

Na sequência, este modelo foi executado no software SmartPLS, e são apresentadas as 

análises da mensuração do modelo (validade convergente, validade discriminante e 

confiabilidade), e posterior análise do modelo de mensuração que, de uma maneira geral, 

analisa a qualidade do modelo. 

Por fim, são mostradas as relações entre os construtos e a validação das hipóteses de 

pesquisa.  

5.1 Considerações sobre procedimentos relativos à base utilizada e características 

das escolas participantes 

A unidade de estudo considerada nesta tese é a escola, uma vez que todas as bases de 

dados apresentam o código da mesma, permitindo que seja possível reunir em uma única base 
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de dados as escolas, seus diretores, a média das respostas dos respectivos professores e os 

valores de IDEB também relacionados com cada escola. 

As bases de dados da Prova Brasil de 2013, disponibilizadas pelo INEP (2016f), 

apresentam as respostas de 56.737 diretores (respondentes dos questionários contextuais do 

diretor) e de 237.186 professores (respondentes dos questionários contextuais do professor). 

Primeiramente foi feito um tratamento na base de dados de professor, calculando-se a 

média das respostas de todos os professores para cada variável (pergunta/afirmativa) do 

questionário, por escola. Dessa forma, foi possível obter uma base com o código da escola e a 

média das respostas de seus respectivos professores (de língua portuguesa e de matemática). 

Utilizando-se do código da escola, foi feita a junção das duas bases de dados: a que 

tinha as respostas dos diretores com a base contendo a média das respostas dos professores. 

Esta base contou com um total de 55.993 escolas com as respostas do diretor e com a média 

das respostas dos professores. 

O próximo passo foi selecionar as escolas que tinham dados de IDEB dos anos finais 

do ensino fundamental (8ª série – 9º ano) publicados nos eventos de 2007, 2009, 2011 e 2013. 

Partindo dos códigos dessas escolas, foram selecionadas as escolas com o mesmo código da 

base de dados que continha as respostas de diretor e as médias das respostas dos professores. 

Finalmente foram desconsideradas as escolas federais e as particulares existentes na base.   

A base de dados utilizada nesta tese, então, ficou composta por 20.131 escolas, com as 

respectivas respostas dos diretores e a média das respostas dos professores, que tiveram seus 

valores de IDEB publicados, nas edições de 2007, 2009, 2011 e 2013, anos finais, ou seja, 

foram considerados os valores de IDEB do 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, 

conforme apresentado no Capítulo 4. 
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5.1.1 Caracterização das escolas estudadas 

As escolas que formam  a base de dados estudada nesta tese estão distribuídas pelas 

regiões do Brasil de acordo com a Figura 3 e por estado da federação de acordo com a 

Figura 4. 

 

Figura 3: Distribuição percentual das escolas pesquisadas pelas regiões do Brasil 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Figura 4: Distribuição percentual das escolas por estado da federação 

Fonte: dados da pesquisa 
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De acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016), a distribuição da população na faixa etária dos 10 aos 14 anos, que é 

a mesma dos alunos que frequentam os anos finais do ensino fundamental, pelas regiões do 

Brasil se apresentava de acordo com o Figura 5.  

 

Figura 5: Distribuição percentual da população dos 10 aos 14 anos pelas regiões do 

Brasil em 2010 

Fonte: Censo 2010 - IBGE (2016) 
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por estado da federação, observa-se que  20,8% das escolas encontram-se no estado de São 

Paulo, que responde sozinho por 19,4% da população na faixa etária considerada (IBGE, 

2016), seguida de 13,4% de escolas no estado de Minas Gerais que, além de ter a segunda 

maior demanda populacional na faixa etária considerada (9,8% do total), ainda apresenta uma 

quantidade bastante grande de municípios. 

Tendo em vista que um dos fatores mais importantes que contribuem para um melhor 

desempenho dos alunos está relacionado com o nível socioeconômico dos mesmos e que a 

unidade de pesquisa utilizada é a escola, a autora lançou mão do Indicador de Nível 

Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (Inse), publicado pelo INEP (2016g). 

Este indicador foi criado em 2014 pelo INEP com o objetivo de contextualizar os 

alunos atendidos por cada escola, levando-se em consideração a posse de bens domésticos, 

renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível de escolaridade de seus 

pais. Ele é apresentado em sete grupos, classificados da seguinte maneira: Muito Baixo (grupo 

1), Baixo (grupo 2), Médio Baixo (grupo 3), Médio (grupo 4), Médio Alto (grupo 5), Alto 

(grupo 6) e Muito Alto (grupo 7).  

Ou seja, de modo geral, as escolas classificadas no Grupo 1 possuem mais alunos 

situados nos níveis mais baixos das escalas, enquanto que as escolas classificadas no Grupo 7 

possuem mais alunos posicionados nos níveis mais elevados de posse de bens domésticos, 

renda, contratação de serviços domésticos e escolaridades dos pais/responsáveis. 

De acordo com o Inse, as escolas da base estudada estão distribuídas pelos grupos 

mostrados na Figura 6. Observa-se que não existem escolas posicionadas no Grupo 7. 
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Figura 6: Distribuição percentual das escolas pelos grupos definidos pelo Inse 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além disso, de acordo com cada região do Brasil, há predominância de escolas do 

Grupo 3 na região nordeste (Figura 7), de escolas do Grupo 4 nas regiões norte e centro-oeste 

(Figuras 8 e 9) e de escolas do Grupo 5 nas regiões sudeste e sul (Figuras 10 e 11). 

 

Figura 7: Distribuição das escolas da região nordeste pelo Inse 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 8: Distribuição das escolas da região norte pelo Inse 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 
 

Figura 9: Distribuição das escolas da região centro-oeste pelo Inse 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 10: Distribuição das escolas da região sudeste pelo Inse 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 
 

Figura 11: Distribuição das escolas da região sul pelo Inse 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 7: IDEB anos finais do ensino fundamental, observados no ano de 2013, por 

regiões do Brasil 

 
Região do Brasil 

Brasil 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste 

IDEB 3,8 3,7 4,6 4,3 4,5 4,2 

Fonte: INEP (2016d) 

 

Considerando a distribuição dos níveis socioeconômicos das escolas da base 

pesquisada pela dependência administrativa, verifica-se na Figura 12 que 80% das escolas 

estaduais estão nos grupos 4 e 5, enquanto 61,5% das escolas municipais são formadas pelos 

mesmo grupos.  Neste caso, uma maior quantidade de escolas nos grupos mais elevados de 

nível socioeconômico na rede estadual está em consonância com os resultados do IDEB de 

2013, uma vez que o resultado na rede estadual foi 4,0 e na rede municipal foi 3,8 (INEP, 

2016d). 

 

Figura 12: Distribuição das escolas por grupo (Inse) e por dependência administrativa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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quanto maior a escola (representada pelo número de salas de aula), mais recursos, 

pedagógicos e de infraestrutura, ela teria a oferecer para que os alunos tivessem melhor 

desempenho. No entanto há estudos que mostram evidências de que o desempenho é melhor 

em escolas pequenas, tendo em vista o acompanhamento pedagógico, de frequência e de 

rendimento facilitada pelo menor número de alunos (Waiselfisz, 2000). Embora as bases 

utilizadas não informem a quantidade de salas de aula, há a informação do número de alunos 

da 8ª série (9º ano) matriculados de acordo com o censo escolar de 2013. Inferindo-se que as 

escolas tenham, em média, turmas compostas por 40 alunos (Camargo & Júnior, 2014), a 

Figura 13 apresenta a distribuição das escolas de acordo com a quantidade de turmas 

formadas pelos alunos matriculados no 9º ano. 

 

Figura 13: Distribuição das escolas por turmas de 40 alunos cada 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2 Perfil dos respondentes 
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5.2.1 Perfil dos professores 

A Prova Brasil de 2013 conta com 237.186 questionários respondidos pelos 

professores de língua portuguesa e de matemática de todas as regiões do Brasil. Deste total, 

761 (0,3%) são professores de escolas federais e 6.600 (2,8%) são professores de escolas 

particulares, que por apresentarem características bastante específicas, não fazem parte do 

escopo desta tese.  

Além disso, foram desconsiderados, também, os questionários respondidos pelos 

professores cujas escolas apresentaram os valores de IDEB anos iniciais do ensino 

fundamental, que também não fazem parte da análise nesta pesquisa. 

A base final, então, ficou com 114.561 respostas de professores que são de escolas 

cujos valores de IDEB publicados referem-se às quatro últimas edições nos anos finais do 

ensino fundamental. 

No que diz respeito à distribuição de gênero dos professores, 77% é formada por 

mulheres e 23%, por homens, sendo que 54,2% do total de professores se declaram brancos e 

33,8%, pardos (Figura 14).  

 

 

Figura 14: Distribuição percentual de professores de acordo com auto declaração de 

cor ou raça 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Com relação às idades, a Figura 15 mostra a distribuição por faixas e destaca-se que 

18,6% têm 50 anos ou mais e que 13,1% têm até 29 anos. Tendo em vista que a grande 

maioria dos professores é do sexo feminino e que, de acordo com o Ministério do Trabalho e 

da Previdência Social (MTPS, 2016), a aposentadoria para as professoras precisa respeitar a 

idade mínima de 48 anos e ter 25 anos de docência (MTPS, 2016), existe um grande número 

de potenciais aposentadorias a serem consideradas em um curto espaço de tempo. 

 

Figura 15: Distribuição percentual de professores de acordo com faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 16: Distribuição percentual de professores de acordo com tempo que 

obtiveram o nível de escolaridade até a graduação 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quase 35% dos professores não fizeram ou não completaram nenhum curso de pós-

graduação. Pouco mais de 56% disseram ter feito curso de especialização, com mínimo de 

360 horas (Figura 17). A maioria dos que fizeram algum curso de pós-graduação (28,8%) o 

fizeram na área de educação em outras ênfases que não alfabetização   (3,3%), ênfase em 

linguística e/ou letramento (14,7%) ou ênfase em educação matemática (14,4%).   

 
 

Figura 17: Distribuição percentual de professores de acordo com curso de pós-

graduação que possuem 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A experiência docente dos professores é mostrada na Figura 18. Um pouco mais de 

27% têm mais de 20 anos de experiência como professor.  

 

Figura 18: Distribuição percentual de professores de acordo com o tempo de trabalho 

exercendo a docência 

Fonte: Dados da pesquisa 
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com alunos academicamente menos favorecidos (Branch et al., 2013; Hanushek et al., 2004; 

Ingersoll, 2001).  

 

 

Figura 19: Distribuição percentual de professores de acordo com o tempo de trabalho 

na mesma escola 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 20: Distribuição das escolas de acordo com a experiência dos professores e o 

tempo de trabalho na mesma escola 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 21: Distribuição percentual de professores de acordo com a dependência 

administrativa 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 8: Estatística descritiva das características dos professores 

INFORMAÇÕES BÁSICAS - Estas questões são sobre sua formação, experiência profissional e 

características funcionais. 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Qual é o seu sexo?   

Masculino. 25.288 23,0 

Feminino. 84.562 77,0 

Você poderia nos dizer a sua faixa etária?   

Até 24 anos. 3.696 3,4 

De 25 a 29 anos. 10.561 9,7 

De 30 a 39 anos. 35.436 32,4 

De 40 a 49 anos. 39.397 36,0 

De 50 a 54 anos. 12.481 11,4 

55 anos ou mais. 7.846 7,2 

Como você se considera?   

Branco (a). 59.178 54,2 

Pardo (a). 36.855 33,8 

Preto (a). 8.530 7,8 

Amarelo (a). 2.368 2,2 

Indígena. 683 0,6 

Não quero declarar. 1.016 0,9 

Não sei. 515 0,5 

Qual é o mais alto nível de escolaridade que você concluiu (até a 

graduação)? 

  

Menos que o Ensino Médio (antigo 2.º grau). 183 0,2 

Ensino Médio – Magistério (antigo 2.º grau). 2.621 2,4 

Ensino Médio – Outros (antigo 2.º grau). 1.806 1,7 

Ensino Superior – Pedagogia. 15.282 14,2 

Ensino Superior – Curso Normal Superior. 3.684 3,4 

Ensino Superior – Licenciatura em Matemática. 33.123 30,8 

Ensino Superior – Licenciatura em Letras. 38.400 35,7 

Ensino Superior - Outras Licenciaturas. 9.074 8,4 

Ensino Superior - Outras áreas. 3.322 3,1 

Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado 

anteriormente (até a graduação)? 

  

Há menos 2 anos. 6.835 6,2 

De 2 a 7 anos. 31.288 28,6 

De 8 a 14 anos. 35.314 32,2 

De 15 a 20 anos. 18.150 16,6 

Há mais de 20 anos. 17.915 16,4 

Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você 

possui. 

  

Não fiz ou não completei curso de pós-graduação. 38.353 34,7 

Atualização ou Aperfeiçoamento (mínimo 180 horas). 6.626 6,0 

Especialização (mínimo de 360 horas). 62.445 56,4 

Mestrado. 2.983 2,7 

Doutorado. 224 0,2 

Indique a área temática do curso de pós-graduação de mais alta 

titulação que você possui. 

  

Não fiz ou não completei curso de pós-graduação. 39.648 35,9 

Educação, enfatizando alfabetização. 3.644 3,3 

Educação, enfatizando linguística e/ou letramento. 16.199 14,7 

Educação, enfatizando educação matemática. 15.860 14,4 
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Educação – outras ênfases. 31.836 28,8 

Outras áreas que não a Educação. 3.309 3,0 

Há quantos anos você trabalha como professor?   

Meu primeiro ano. 3.771 3,4 

1-2 anos. 4.930 4,4 

3-5 anos. 12.076 10,7 

6-10 anos. 19.374 17,2 

11-15 anos. 22.569 20,1 

16-20 anos. 19.014 16,9 

Mais de 20 anos. 30.695 27,3 

Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola?   

Meu primeiro ano. 22.626 20,1 

1-2 anos. 14.442 12,9 

3-5 anos. 22.066 19,6 

6-10 anos. 22.574 20,1 

11-15 anos. 14.798 13,2 

16-20 anos. 8.383 7,5 

Mais de 20 anos. 7.477 6,7 

Durante os últimos dois anos, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades 

de desenvolvimento profissional, e qual foi o impacto dessa atividade em sua prática como 

professor? 

Cursos/oficinas sobre metodologias de ensino na sua área de 

atuação. 

  

Não participei. 17.132 15,2 

Sim, e não houve impacto. 11.066 9,8 

Sim, e houve um pequeno impacto. 25.547 22,7 

Sim, e houve um impacto moderado. 41.938 37,3 

Sim, e houve um grande impacto. 16.771 14,9 

Cursos/oficinas sobre outros tópicos em educação.   

Não participei. 26.625 24,4 

Sim, e não houve impacto. 10.259 9,4 

Sim, e houve um pequeno impacto. 24.419 22,4 

Sim, e houve um impacto moderado. 34.906 32,0 

Sim, e houve um grande impacto. 12.725 11,7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.2.2 Perfil dos diretores 

A base total conta com  20.131 questionários contextuais respondidos pelos diretores. 

No que diz respeito à distribuição de gênero dos diretores, 75,2% é formada por mulheres e 

24,8%, por homens, sendo que 56,4% do total de professores se declaram brancos e 33,8%, 

pardos (Figura 22).  
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Figura 22: Distribuição percentual de diretores de acordo com auto declaração de cor 

ou raça 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Com relação às idades, a Figura 23 mostra a distribuição por faixas e destaca-se que 

33,6% têm 50 anos ou mais. Da mesma forma que os professores, apresentada anteriormente, 

a grande maioria dos diretores é do sexo feminino, cuja idade mínima para aposentadoria é de 

48 anos. Ou seja, mais de um terço de todos os diretores são potenciais aposentados a serem 

consideradas em um curto espaço de tempo. 

 

Figura 23: Distribuição percentual de diretores de acordo com faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a Figura 24, há 1,6% de diretores que não têm ensino superior, índice 

considerado praticamente marginal. Com ensino superior, 32,6% têm graduação em 
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pedagogia e 55,9% em outras licenciaturas, perfil esse que corrobora a importância de 

capacitação na área da gestão para que o diretor possa dar conta de tantas tarefas 

administrativas a que é submetido.  

 

Figura 24: Distribuição percentual de diretores de acordo com o mais alto nível de 

escolaridade até a graduação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Perguntados sobre o tempo de formados, até a graduação, a Figura 25 mostra a 

distribuição das respostas dos diretores. 

 

Figura 25: Distribuição percentual de diretores de acordo com o tempo que obtiveram 

o nível de escolaridade até a graduação 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quase 16% dos diretores não fizeram ou não completaram nenhum curso de pós-

graduação. No entanto, a grande maioria dos diretores (76,2%) disse ter feito curso de 

especialização, com mínimo de 360 horas (Figura 26), sendo que 74,4% dos que fizeram 

algum curso de pós-graduação o fizeram na área temática de outras ênfases na educação.  

Tendo em vista a formação, majoritariamente no ensino superior, na área da 

pedagogia, seria interessante que os cursos de pós-graduação pudessem complementar a 

capacitação dos diretores na área da administração, mas não há como saber, pelos 

questionários, se houve a inclusão ou não destes conteúdos.  

 

Figura 26: Distribuição percentual de diretores de acordo com curso de pós-graduação 

que possuem 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Praticamente todos os diretores trabalharam como professores antes de assumir 

funções de direção, conforme mostrado na Figura 27, sendo que 66,5% exerceram a docência 

por mais de 10 anos. Além disso, 91,2% dos diretores responderam que trabalham na área de 

educação há mais de 10 anos, sendo que 55,5% trabalham há mais de 20 anos na área 

educacional (Figura 28). 
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Por outro lado, perguntados sobre há quantos anos exercem as funções de direção, 

verifica-se na Figura 29 que 36,7% dos diretores responderam que exercem as funções de 

direção somente até dois anos. Ou seja, mais de um terço dos diretores tem pouca experiência 

como diretor de escola. Além disso, quase metade das escolas pesquisadas (48,9%) está sendo 

dirigida por diretores recém-chegados, pois estão nestas escolas há, no máximo, dois anos 

(Figura 30). 

 

Figura 27: Distribuição percentual de diretores de acordo com o tempo de docência 

antes de assumir funções de direção 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 28: Distribuição percentual dos diretores por tempo de trabalho na área de 

educação 

Fonte: dados da pesquisa 
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Figura 29: Distribuição percentual de diretores de acordo com o tempo de trabalho 

exercendo funções de direção 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 30: Distribuição percentual de diretores de acordo com o tempo de trabalho na 

mesma escola 

Fonte: Dados da pesquisa 
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percentual elevado (36,2%) está exercendo o cargo de diretor há menos de três anos, o que 

pode afetar, de alguma forma, o bom desempenho dos alunos. 

Infelizmente os salários percebidos pelos diretores são baixos se comparados a outros 

servidores públicos, que não os do magistério, tais como servidores do judiciário, legislativo e 

polícia federal, para citar alguns, que, sabidamente, percebem salários mais elevados embora 

tenham a mesma exigência de formação no ensino superior. A grande maioria dos diretores 

(95,4%) declarou que sua carga horária semanal é igual ou maior que 40 horas (Figura 31). 

Embora 71,9% dos diretores informem que não têm outra atividade remunerada (Figura 32), 

dos diretores que trabalham 40 horas ou mais, 26,7% têm outra atividade remunerada. 

 

Figura 31: Distribuição dos diretores por carga horária na escola 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 32: Distribuição dos diretores por carga horária na escola com outra atividade 

remunerada 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao desenvolvimento profissional dos docentes de suas escolas, 74,5% dos 

diretores afirmaram ter organizado alguma atividade de formação continuada (atualização, 

treinamento, capacitação etc.) e para 69% dos diretores (Figura 33), houve a participação de 

quase todos ou todos os professores, indicando atenção com uma das principais 

responsabilidades da liderança bem-sucedida.  

 

Figura 33: Distribuição dos professores que participaram de atividades de formação 

continuada organizadas pelo diretor 

Fonte: Dados da pesquisa  
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A Tabela 9 apresenta a estatística descritiva das variáveis que caracterizam os 

diretores que responderam aos questionários contextuais de 2013 e que fazem parte da base 

estudada nesta tese, que conta com 20.131 questionários válidos. 

Tabela 9: Estatística descritiva das características dos diretores 

INFORMAÇÕES BÁSICAS - Estas questões são sobre sua formação, experiência profissional e 

características funcionais. 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Qual é o seu sexo?   

Masculino. 4.951 25,1 

Feminino. 14.984 74,9 

Você poderia nos dizer a sua faixa etária?   

Até 24 anos. 44 0,2 

De 25 a 29 anos. 333 1,7 

De 30 a 39 anos. 3.998 20,2 

De 40 a 49 anos. 8.770 44,4 

De 50 a 54 anos. 3.952 20,0 

55 anos ou mais. 2.696 13,7 

Como você se considera?   

Branco (a). 11.095 56,4 

Pardo (a). 6.642 33,8 

Preto (a). 1.289 6,6 

Amarelo (a). 334 1,7 

Indígena. 114 0,6 

Não quero declarar. 144 0,7 

Não sei. 44 0,2 

Qual é o mais alto nível de escolaridade que você concluiu (até a 

graduação)? 

  

Menos que o Ensino Médio (antigo 2.º grau). 19 0,1 

Ensino Médio – Magistério (antigo 2.º grau). 206 1,1 

Ensino Médio – Outros (antigo 2.º grau). 83 0,4 

Ensino Superior – Pedagogia. 6.227 32,6 

Ensino Superior – Curso Normal Superior. 534 2,8 

Ensino Superior – Licenciatura em Matemática. 1.987 10,4 

Ensino Superior – Licenciatura em Letras. 3.116 16,3 

Ensino Superior - Outras Licenciaturas. 5.584 29,2 

Ensino Superior - Outras áreas. 1.338 7,0 

Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado 

anteriormente (até a graduação)? 

  

Há menos 2 anos. 322 1,6 

De 2 a 7 anos. 2.971 15,1 

De 8 a 14 anos. 6.494 32,9 

De 15 a 20 anos. 4.424 22,4 

Há mais de 20 anos. 5.512 27,9 

Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você 

possui. 

  

Não fiz ou não completei curso de pós-graduação. 3.045 15,5 

Atualização ou Aperfeiçoamento (mínimo 180 horas). 907 4,6 

Especialização (mínimo de 360 horas). 15.001 76,2 

Mestrado. 691 3,5 

Doutorado. 53 0,3 
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Além da direção desta escola, você exerce outra atividade que 

contribui para sua renda pessoal? 

  

Sim, na área de Educação. 4.527 22,8 

Sim, fora da área de Educação. 1.059 5,3 

Não. 14.290 71,9 

Qual é a sua carga horária de trabalho semanal, como diretor, 

nesta escola? 

  

Mais de 40 horas. 6.747 33,7 

40 horas. 12.346 61,7 

De 20 a 39 horas. 880 4,4 

Menos de 20 horas. 38 0,2 

Você assumiu a direção desta escola por meio de:   

Concurso público apenas. 1.983 9,9 

Eleição apenas. 4.809 24,1 

Indicação apenas. 6.497 32,6 

Processo seletivo apenas. 771 3,9 

Processo seletivo e Eleição. 3.497 17,5 

Processo seletivo e Indicação. 1.061 5,3 

Outra forma. 1.334 6,7 

Por quanto tempo você trabalhou como professor antes de se 

tornar diretor? 

  

Nunca. 187 0,9 

Menos de um ano. 103 0,5 

1-2 anos. 333 1,7 

3-5 anos. 1.489 7,5 

6-10 anos. 4.581 23,0 

11-15 anos. 5.296 26,5 

16-20 anos. 4.222 21,2 

Mais de 20 anos. 3.745 18,8 

Há quantos anos você exerce funções de direção?   

Menos de um ano. 3.626 18,2 

1-2 anos. 3.686 18,5 

3-5 anos. 4.640 23,2 

6-10 anos. 4.023 20,2 

11-15 anos. 2.447 12,3 

16-20 anos. 917 4,6 

Mais de 20 anos. 626 3,1 

Há quantos anos você é diretor(a) desta escola?   

Menos de um ano. 5.311 26,6 

1-2 anos. 4.453 22,3 

3-5 anos. 4.825 24,1 

6-10 anos. 3.229 16,2 

11-15 anos. 1.469 7,3 

16-20 anos. 462 2,3 

Mais de 20 anos. 243 1,2 

Há quantos anos você trabalha na área de educação?   

Menos de um ano. 54 0,3 

1-2 anos. 92 0,5 

3-5 anos. 241 1,2 

6-10 anos. 1.366 6,9 

11-15 anos. 3.275 16,4 

16-20 anos. 3.839 19,3 

Mais de 20 anos. 11.050 55,5 

Nos últimos dois anos, você organizou alguma atividade de 

formação continuada (atualização, treinamento, capacitação etc.) 

  



114 
 

nesta escola? 

Não. 5.671 28,9 

Sim. 13.976 71,1 

Qual foi a quantidade de docentes desta escola que participou das 

atividades de formação continuada que você organizou nos 

últimos dois anos? 

  

Não foram organizadas atividades de formação continuada. 4.998 25,5 

Poucos professores. 1.010 5,2 

Um pouco menos da metade dos professores. 985 5,0 

Um pouco mais da metade dos professores. 2.529 12,9 

Quase todos ou todos os professores. 10.050 51,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3 Modelagem de equações estruturais 

Para a modelagem de equações estruturais foram adotados os seguintes passos: 

construção dos construtos a partir de cada dimensão de liderança e suas respectivas 

perguntas/afirmativas; validação destes conteúdos por especialistas; criação do modelo 

conceitual final que posteriormente foi utilizado para fazer as validações relacionadas ao 

modelo de mensuração (realizadas para verificar as validades convergente e discriminante, 

além da confiabilidade) e, por fim, modelagem do modelo estrutural, onde foram verificadas a 

qualidade do modelo e as relações entre os construtos.  

As análises do modelo de mensuração e do modelo estrutural foram feitas utilizando-

se o software SmartPLS. 

5.3.1 Criação dos construtos e modelo conceitual 

Conforme apresentado no Capítulo 4, a Tabela 4 contém as variáveis selecionadas de 

acordo com o referencial teórico relativo às dimensões de liderança, ponto de partida para a 

construção dos construtos e posterior formação de um modelo conceitual a ser analisado.  

A seguir são apresentadas as variáveis e respectivas dimensões de liderança 

apropriadas pela autora e validadas por três especialistas, seguida da criação do modelo 

conceitual final que foi possível de ser formado, uma vez que nem todas as dimensões de 
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liderança puderam ser representadas pelas variáveis selecionadas dos questionários 

contextuais de diretor e professor.   

5.3.1.1 Criação dos construtos 

De acordo com as variáveis selecionadas dos questionários contextuais, foi possível 

identificar perguntas/afirmativas relacionadas a cinco das oito dimensões apresentadas na 

Tabela 2 (Capítulo 3), a saber: Melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2), 

Aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes (D4), Aprimoramento da 

qualidade do professor (D6), Construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar 

(D7-Interno) e Construção de relacionamentos fora da comunidade escolar (D7-Externo). Ou 

seja, não foi possível representar as dimensões: Definição de visão, valores compartilhados e 

direção (D1), Redesenho da organização, alinhando papéis e responsabilidades (D3) e 

Reformulação e enriquecimento do currículo (D5). 

A seguir são apresentados cada construto com suas respectivas variáveis. 

5.3.1.1.1 Construto: melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2) 

Na formação deste construto foram selecionadas, inicialmente, as 15 

perguntas/afirmativas extraídas do questionário contextual de diretor, mostradas na Tabela 

10. 
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Tabela 10: Perguntas/afirmativas selecionadas do questionário contextual de diretor 

para formar a dimensão melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

Questionário do Diretor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

8 Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui. 

15 Por quanto tempo você trabalhou como professor antes de se tornar diretor? 

16 Há quantos anos você exerce funções de direção? 

17 Há quantos anos você é diretor(a) desta escola? 

18 Há quantos anos você trabalha na área de educação? 

20 

Se você participou de alguma atividade de desenvolvimento profissional nos últimos 

dois anos, como você avalia o impacto da participação em sua atividade como 

diretor? 

28 Qual é o percentual de professores com vínculo estável nesta escola? 

29 

O conselho escolar é um colegiado geralmente constituído por representantes da 

escola e da comunidade que tem como objetivo acompanhar as atividades escolares. 

Neste ano, quantas vezes se reuniu o conselho escolar? 

30 Além de você, quem participa do conselho escolar? 

31 

O conselho de classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em 

cada turma/série. Neste ano e nesta escola, quantas vezes se reuniu o conselho de 

classe? 

32 Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do projeto pedagógico? 

41 Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de abandono? 

42 Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de reprovação? 

44 
Nesta escola, indique com que frequência você discute com os professores medidas 

com o objetivo de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

 

INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA SÃO DESENVOLVIDAS AS SEGUINTES 

ATIVIDADES PARA MINIMIZAR AS FALTAS DOS ALUNOS NESTE ANO E 

NESTA ESCOLA: 

45 Os professores conversam com os alunos para tentar solucionar o problema. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

5.3.1.1.2 Construto: aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes 

(D4) 

Na formação deste construto foram selecionadas, inicialmente, as sete 

perguntas/afirmativas extraídas do questionário contextual de professor, mostradas na Tabela 

11. 
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Tabela 11: Perguntas/afirmativas selecionadas do questionário contextual de professor 

para formar a dimensão aprimoramento de ensino e aprendizagem 

Questionário do Professor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

51 Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do projeto pedagógico ? 

52 

O conselho de classe é um órgão formado por todos os professores que lecionam em 

cada turma/série. Neste ano e nesta escola, quantas vezes se reuniu o conselho de 

classe? 

 NESTA ESCOLA, COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FEZ O SEGUINTE: 

53 Participou do planejamento do currículo escolar ou parte dele. 

54 Trocou materiais didáticos com seus colegas. 

55 
Participou de reuniões com colegas que trabalham com a mesma série (ano) para a(o) 

qual leciona. 

56 
Participou em discussões sobre o desenvolvimento da aprendizagem de 

determinados alunos. 

57 
Envolveu-se em atividades conjuntas com diferentes professores (por exemplo, 

projetos interdisciplinares). 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

5.3.1.1.3 Construto: aprimoramento da qualidade do professor (D6) 

Na formação deste construto foi selecionada apenas uma pergunta extraída do 

questionário contextual de diretor, apresentada na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Pergunta selecionada do questionário contextual de diretor para formar a 

dimensão aprimoramento da qualidade do professor (D6) 

Questionário do Diretor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

27 
Qual foi a quantidade de docentes desta escola que participou das atividades de 

formação continuada que você organizou nos últimos dois anos? 

Fonte: Elaborada pela autora 
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5.3.1.1.4 Construto: construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar 

(D7 Interno) 

Na formação deste construto foram selecionadas 12 perguntas/afirmativas extraídas do 

questionário contextual de professor, apresentadas na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Perguntas selecionadas do questionário contextual de professor para 

formar a dimensão construção de relacionamento dentro da comunidade escolar 

Questionário do Professor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

 NESTA ESCOLA E NESTE ANO, INDIQUE A FREQUÊNCIA COM QUE: 

58  O(A) diretor(a) discute metas educacionais com os professores nas reuniões.

59 
O(A) diretor(a) e os professores procuram assegurar que as questões de qualidade de 

 ensino sejam uma responsabilidade coletiva.

60 
O(A) diretor(a) informa os professores sobre as possibilidades de aperfeiçoamento 

 profissional.

61 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a aprendizagem dos 

 alunos.

62 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com as normas 

 administrativas.

63 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a manutenção da 

 escola. 

64  O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho.

65  O(A) diretor(a) estimula atividades inovadoras.

66 Sinto-me respeitado pelo(a) diretor(a). 

67 Tenho confiança no(a) diretor(a) como profissional. 

68 Participo das decisões relacionadas com meu trabalho. 

69 A equipe de professores leva em consideração minhas ideias. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

5.3.1.1.5 Construto: construção de relacionamentos fora da comunidade escolar 

(D7 Externo) 

Na formação deste construto foram selecionadas 10 perguntas/afirmativas extraídas do 

questionário contextual de diretor, apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14: Perguntas selecionadas do questionário contextual de professor para 

formar a dimensão construção de relacionamento dentro da comunidade escolar 

Questionário do Diretor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

 

INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA SÃO DESENVOLVIDAS AS SEGUINTES 

ATIVIDADES PARA MINIMIZAR AS FALTAS DOS ALUNOS NESTE ANO E 

NESTA ESCOLA: 

46 Os pais/responsáveis são avisados por comunicação da escola. 

47 
Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar sobre o assunto em 

reunião de pais. 

48 
Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar sobre o assunto 

individualmente. 

49 A escola envia alguém à casa do aluno. 

 
INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ DESENVOLVEU AS SEGUINTES 

ATIVIDADES NESTE ANO E NESTA ESCOLA: 

50 Desenvolveu atividades extracurriculares em esporte. 

51 Desenvolveu atividades extracurriculares em artes. 

52 
Desenvolveu projetos temáticos (ex.: bullying, meio ambiente, desigualdades sociais, 

etc). 

53 Neste ano, a escola promoveu eventos para a comunidade. 

54 Os espaços desta escola são utilizados para eventos promovidos pela comunidade. 

55 
Neste ano, a comunidade colaborou com trabalho voluntário para esta escola. (por 

exemplo, desenvolvendo atividades, ajudando na manutenção da escola etc). 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

5.3.1.2 Criação do modelo conceitual final 

A partir das dimensões e seus relacionamentos, foi construído o modelo abaixo 

(Figura 34) utilizando-se o software SmartPLS. 
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Figura 34: Modelo conceitual final formado pelas dimensões e seus relacionamentos. 

Aqui foram omitidas as variáveis apenas para simplificação do esquema gráfico. 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

A Figura 35 apesenta os cinco construtos relacionados com as dimensões de 

liderança, suas respectivas variáveis, o construto desempenho, formado por apenas uma 

variável, e as relações entre os construtos, constituindo o modelo de mensuração e modelo 

estrutural a serem analisados, na sequência. 

Destaca-se que todos os construtos são reflexivos, com exceção do construto D2 

(Melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem) que é formativo. O construto 

formativo é representado no modelo de mensuração com as setas saindo das variáveis e 

chegando no construto, pois são as variáveis que formam o construto. No caso dos construtos 

reflexivos, que apresentam uma correlação elevada entre as variáveis, estes são representados 

por setas que saem do construto em direção às variáveis. 
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Figura 35: Modelo de mensuração e modelo estrutural formado pelas dimensões, 

respectivas variáveis e relacionamentos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma vez criado o modelo, contendo todos os construtos com seus respectivos 

indicadores reflexivos e/ou formativos, deve-se executar o algoritmo de estimação do PLS 

chamado “PLS Algorithm”, que estima as relações entre as variáveis e seus respectivos 

construtos, bem como entre os construtos, para começar a fazer as análises do ajuste do 

modelo (Garson, 2016;  Ringle et al., 2014). 

O resultado da primeira execução do algoritmo de estimação é apresentado na Figura 

36. 
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Figura 36: Saída gráfica relativa à primeira execução do algoritmo de estimação do 

SmartPLS 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

5.3.2 Modelagem dos construtos 

Em virtude de o modelo conter construtos reflexivos e formativo, é necessário realizar 

procedimentos distintos para a modelagem de cada tipo de construto e posterior análise dos 

modelos de mensuração e estrutural. 

5.3.2.1 Construtos reflexivos 

No caso dos construtos reflexivos, os valores apresentados entre as variáveis e seu 

construto são as cargas fatoriais das variáveis, que indicam o quanto as variáveis são 

interdependentes e como se relacionam com o construto. Hair et al. (2009) sugerem que 

cargas fatoriais inferiores a 0,7 devem ser desconsideradas. A dimensão D6 conta somente 

com um indicador e não há tratamento a ser realizado. 
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A Tabela 15 apresenta, a partir da primeira execução do algoritmo de estimação, as 

dimensões, suas variáveis e respectivas cargas fatoriais. 

 

Tabela 15: Construtos com as variáveis originais e respectivas cargas fatoriais em 

destaque 

Variável D4 
D7 

Externo 

D7 

Interno 

 DIR_Q046_1 0,077 0,657 0,086 

 DIR_Q047_1 0,053 0,625 0,044 

 DIR_Q048_1 0,059 0,663 0,071 

 DIR_Q049_1 0,095 0,397 0,075 

 DIR_Q050_1 0,035 0,558 0,049 

 DIR_Q051_1 0,048 0,559 0,048 

 DIR_Q052_1 0,086 0,630 0,078 

 DIR_Q053_1 0,066 0,573 0,050 

 DIR_Q054_1 -0,021 0,336 -0,021 

 DIR_Q055_1 0,055 0,428 0,072 

mediaQ051_1 0,602 0,077 0,397 

mediaQ052_1 0,506 0,120 0,275 

mediaQ053_1 0,540 0,029 0,289 

mediaQ054_1 0,733 0,094 0,340 

mediaQ055_1 0,743 0,051 0,315 

mediaQ056_1 0,772 0,043 0,370 

mediaQ057_1 0,703 0,057 0,347 

mediaQ058_1 0,488 0,095 0,824 

mediaQ059_1 0,486 0,097 0,826 

mediaQ060_1 0,473 0,110 0,809 

mediaQ061_1 0,439 0,098 0,882 

mediaQ062_1 0,358 0,085 0,786 

mediaQ063_1 0,334 0,086 0,776 

mediaQ064_1 0,413 0,097 0,867 

mediaQ065_1 0,426 0,110 0,860 

mediaQ066_1 0,247 0,050 0,709 

mediaQ067_1 0,303 0,057 0,788 

mediaQ068_1 0,383 0,064 0,739 

mediaQ069_1 0,357 0,055 0,591 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.3.2.1.1 Dimensão D4 – Aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes 

Tendo em vista que as cargas fatoriais de três variáveis ficaram abaixo de 0,7 (Tabela 

14), as respectivas variáveis foram retiradas e o construto ficou formado por quatro variáveis 

e suas respectivas cargas fatoriais apresentadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Variáveis finais e cargas fatoriais do construto aprimoramento do ensino e 

da aprendizagem (D4) 

Questionário do Professor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 
Carga 

fatorial 

 
NESTA ESCOLA, COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FEZ O 

SEGUINTE: 

 

54 Trocou materiais didáticos com seus colegas. 0,787 

55 
Participou de reuniões com colegas que trabalham com a mesma 

série (ano) para a(o) qual leciona. 
0,838 

56 
Participou em discussões sobre o desenvolvimento da aprendizagem 

de determinados alunos. 
0,851 

57 
Envolveu-se em atividades conjuntas com diferentes professores 

(por exemplo, projetos interdisciplinares). 
0,766 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

5.3.2.1.2 Dimensão D7-Interno – Construção de relacionamentos dentro da 

comunidade escolar  

 

Neste construto observa-se (Tabela 15) que apenas a afirmativa “A equipe de 

professores leva em consideração minhas ideias” (mediaQ069_1) apresenta carga fatorial 

inferior a 0,7 e, por conta disso, foi retirada do construto. As variáveis e suas respectivas 

cargas fatoriais finais são apresentadas na Tabela 17. 

.  
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Tabela 17: Variáveis finais e cargas fatoriais do construto construção de 

relacionamentos dentro da comunidade escolar (D7-Interno) 

Questionário do Professor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 
Carga 

fatorial 

 
NESTA ESCOLA E NESTE ANO, INDIQUE A FREQUÊNCIA 

COM QUE: 

 

58 
O(A) diretor(a) discute metas educacionais com os professores nas 

 reuniões.
0,830 

59 
O(A) diretor(a) e os professores procuram assegurar que as questões 

 de qualidade de ensino sejam uma responsabilidade coletiva.
0,830 

60 
O(A) diretor(a) informa os professores sobre as possibilidades de 

 aperfeiçoamento profissional.
0,814 

61 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a 

 aprendizagem dos alunos.
0,890 

62 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com as 

 normas administrativas.
0,793 

63 
O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados com a 

 manutenção da escola. 0,782 

64  O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho. 0,868 

65  O(A) diretor(a) estimula atividades inovadoras. 0,861 

66 Sinto-me respeitado pelo(a) diretor(a). 0,707 

67 Tenho confiança no(a) diretor(a) como profissional. 0,790 

68 Participo das decisões relacionadas com meu trabalho. 0,723 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3.2.1.3 Dimensão D7-Externo – Construção de relacionamentos fora da comunidade 

escolar  

 

De acordo com a Tabela 15, este construto não apresenta nenhum indicador com 

carga fatorial acima de 0,7, o que inviabiliza o mesmo. No entanto, observando-se o 

referencial teórico e as perguntas/afirmativas contidas nesta dimensão, foram criados dois 

construtos, um com as variáveis relacionadas com pais/responsáveis (RP) e outro com a 

comunidade externa (RC).  Na sequência foi executado, novamente, o algoritmo de estimação 

e as cargas fatoriais, nos dois novos construtos, são apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18: Construtos relacionados com a construção de relacionamento fora da 

escola, representado pelo relacionamento com  pais/responsáveis (RP) e com a comunidade 

(RC) externa e respectivas cargas fatoriais 

Variável RC RP 

 DIR_Q046_1 0,227 0,831 

 DIR_Q047_1 0,241 0,768 

 DIR_Q048_1 0,251 0,816 

 DIR_Q049_1 0,257 0,389 

 DIR_Q050_1 0,692 0,224 

 DIR_Q051_1 0,719 0,198 

 DIR_Q052_1 0,740 0,291 

 DIR_Q053_1 0,699 0,246 

 DIR_Q054_1 0,444 0,123 

 DIR_Q055_1 0,564 0,140 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Seguindo o mesmo procedimento, foram desconsideradas as perguntas/afirmativas “A 

escola envia alguém à casa do aluno” (DIR_Q049_1) que compunha o construto 

relacionamento com pais/responsáveis (RP) e “Os espaços desta escola são utilizados para 

eventos promovidos pela comunidade” (DIR_Q054_1) e “Neste ano, a comunidade colaborou 

com trabalho voluntário para esta escola. (por exemplo, desenvolvendo atividades, ajudando 

na manutenção da escola etc)” (DIR_Q055_1) da dimensão relacionamento com a 

comunidade (Tabela 18). 

Dessa forma, o construto Relacionamento com Pais/responsáveis (RP) ficou formado 

pelas variáveis apresentadas na Tabela 19, que também mostra as cargas fatoriais. 
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Tabela 19: Variáveis finais e cargas fatoriais do construto relacionamento com 

pais/responsáveis 

Questionário do Diretor 

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

Carga 

fatorial 

 

INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA SÃO DESENVOLVIDAS 

AS SEGUINTES ATIVIDADES PARA MINIMIZAR AS 

FALTAS DOS ALUNOS NESTE ANO E NESTA ESCOLA: 

 

46 Os pais/responsáveis são avisados por comunicação da escola. 0,854 

47 
Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar sobre o 

assunto em reunião de pais. 
0,782 

48 
Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar sobre o 

assunto individualmente. 
0,830 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 Finalmente, o construto Relacionamento com a Comunidade (RC) ficou com as 

variáveis e cargas fatoriais mostradas na Tabela 20. 

Tabela 20: Variáveis finais e cargas fatoriais do construto relacionamento com a 

comunidade 

Questionário do Diretor  

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

Carga 

fatorial 

 

INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA VOCÊ DESENVOLVEU 

AS SEGUINTES ATIVIDADES NESTE ANO E NESTA 

ESCOLA: 

 

50 Desenvolveu atividades extracurriculares em esporte. 0,722 

51 Desenvolveu atividades extracurriculares em artes. 0,750 

52 
Desenvolveu projetos temáticos (ex.: bullying, meio ambiente, 

desigualdades sociais, etc). 
0,777 

53 Neste ano, a escola promoveu eventos para a comunidade. 0,688 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3.2.2 Construto formativo 

 

No caso das variáveis formativas, os valores apresentados na saída da execução do 

algoritmo de estimação referem-se aos pesos dos fatores, e não às cargas fatoriais, uma vez 

que cada indicador contribui para a formação do respectivo construto. 
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Além de validar a composição do construto formativo utilizando-se o referencial 

teórico e a opinião de especialistas, é preciso avaliar o peso de cada indicador (importância 

relativa) na formação de seu respectivo construto e a significância de cada um deles. Deve-se 

manter os indicadores que sejam significativos. 

A Tabela 21 apresenta os pesos das variáveis que formam, inicialmente, o construto  

melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2). 

 

Tabela 21: Construto melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem com as 

variáveis formativas originais e respectivos pesos 

Variável D2 

DIR_Q008_1 0,068 

DIR_Q015_1 0,041 

DIR_Q016_1 0,049 

DIR_Q017_1 0,120 

DIR_Q018_1 0,016 

DIR_Q020_1 0,174 

DIR_Q028_1 -0,035 

DIR_Q029_1 0,167 

DIR_Q030_1 -0,023 

DIR_Q031_1 0,327 

DIR_Q032_1 0,163 

DIR_Q041_1 0,195 

DIR_Q042_1 0,182 

DIR_Q044_1 0,322 

DIR_Q045_1 0,360 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 21, as variáveis 8, 15, 16, 18, 28 e 30 foram retiradas por 

apresentarem pesos muito baixos. Na sequência foi executada a ferramenta de amostragem 

chamada de bootstrapping no SmartPLS, que apresentou os valores do teste t de Student (t-

test) mostrados na Tabela 22, juntamente com os pesos das variáveis que formaram o modelo 

final. Valores do t-test acima de 1,96 informam que a relação entre a variável e o construto é 

significante a 0,05.  
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Tabela 22: Indicadores formativos com seus pesos e valores de teste t de Student 

Variável Pesos t-test 

DIR_Q017_1 0,120 13,786 

DIR_Q020_1 0,174 16,161 

DIR_Q029_1 0,167 12,009 

DIR_Q031_1 0,327 27,317 

DIR_Q032_1 0,163 15,223 

DIR_Q041_1 0,195 17,126 

DIR_Q042_1 0,182 13,326 

DIR_Q044_1 0,322 29,831 

DIR_Q045_1 0,360 30,805 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Como os indicadores formativos não devem apresentar elevada correlação entre eles, 

foi feito o teste de multicolinearidade, utilizando-se o software SPSS, e o resultado é 

apresentado na Tabela 23, ou seja, os coeficientes de fator de inflação da variância (VIF) são 

inferiores a cinco, indicando que não há correlação elevada entre eles. 

Tabela 23: Indicadores formativos e coeficientes VIF 

Variável VIF 

DIR_Q020_1 1,04226 

DIR_Q029_1 1,08307 

DIR_Q031_1 1,11906 

DIR_Q032_1 1,08235 

DIR_Q041_1 1,21125 

DIR_Q042_1 1,22303 

DIR_Q044_1 1,12028 

DIR_Q045_1 1,09040 

Nota: Variável dependente DIR_Q017 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O construto melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2) ficou, então, 

formado pelos indicadores e seus pesos apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 24: Variáveis finais e seus pesos que compõem o construto melhoria nas 

condições para o ensino e a aprendizagem (D2) 

Questionário do Diretor  

Nº da 

pergunta/ 

afirmativa 

Pergunta/afirmativa 

Peso do 

fator 

17 Há quantos anos você é diretor(a) desta escola? 0,168 

20 

Se você participou de alguma atividade de desenvolvimento 

profissional nos últimos dois anos, como você avalia o impacto da 

participação em sua atividade como diretor? 
0,183 

29 

O conselho escolar é um colegiado geralmente constituído por 

representantes da escola e da comunidade que tem como objetivo 

acompanhar as atividades escolares. Neste ano, quantas vezes se 

reuniu o conselho escolar? 

0,152 

31 

O conselho de classe é um órgão formado por todos os professores 

que lecionam em cada turma/série. Neste ano e nesta escola, 

quantas vezes se reuniu o conselho de classe? 
0,337 

32 
Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do projeto 

pedagógico? 
0,166 

41 
Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de 

abandono? 
0,197 

42 
Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de 

reprovação? 
0,182 

44 

Nesta escola, indique com que frequência você discute com os 

professores medidas com o objetivo de melhorar o ensino e a 

aprendizagem dos alunos. 
0,327 

 

INDIQUE COM QUAL FREQUÊNCIA SÃO DESENVOLVIDAS 

AS SEGUINTES ATIVIDADES PARA MINIMIZAR AS 

FALTAS DOS ALUNOS NESTE ANO E NESTA ESCOLA: 
 

45 
Os professores conversam com os alunos para tentar solucionar o 

problema. 
0,364 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3.3 Validação do modelo de mensuração 

Uma vez validados os construtos individualmente, foram incluídas no modelo algumas 

variáveis auxiliares, também chamadas de variáveis dummy que buscam contribuir com 

previsões de acordo com algumas características qualitativas, bem como ter um pouco mais 

de controle de algumas variáveis que influenciam no desempenho dos alunos, mas que não 

estão sendo analisadas no modelo. 

São as seguintes as variáveis dummy incluídas: indicador do nível sócioeconômico das 

escolas, quantidade de alunos matriculados na 8ª série (9º ano), formas de acesso ao cargo de 
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diretor, regiões do Brasil e, por último, se houve mudança de diretor nos últimos cinco anos 

ou não. 

A variável que representa o indicador do nível socioeconômico (Inse) das escolas 

apresenta respostas que vão de 1 (Grupo 1 – escolas que possuem mais alunos situados nos 

níveis mais baixos da escala) a 7 (Grupo 7 – escolas que possuem mais alunos posicionados 

os níveis mais elevados da escala de nível socioeconômico). Aqui avalia-se a relação desta 

variável com o desempenho observando-se o coeficiente de caminho e seu sinal: se for 

positivo, quanto maior o grupo, maior o desempenho e, no caso contrário, se o sinal for 

negativo, quanto maior o grupo da escola, menor o desempenho. 

A variável que contém o número de matrículas deve ser interpretada da mesma 

maneira que o Inse, ou seja, quanto maior o número de alunos matriculados no 9º ano, maior 

o desempenho (coeficiente de caminho positivo) e quanto maior o número de matrículas, 

menor o desempenho (caso o coeficiente de caminho seja negativo). 

A variável criada para mostrar se houve ou não mudança de diretor nos últimos 5 anos 

apresenta valor 0 para as escolas que não tiveram mudança de diretor e valor 1 para as escolas 

que tiveram. Ou seja, se o sinal do respectivo coeficiente de caminho for positivo, significa 

que a mudança de diretor se relaciona positivamente com o desempenho e se for negativo, que 

a mudança de diretor ocasionou um desempenho inferior ao das escolas que não sofreram 

mudança de direção.  

A codificação dummy para as alternativas de acesso ao cargo estão mostradas na 

Tabela 25. Observa-se que a categoria base, que é codificada com zero em todas as 

alternativas, é a resposta “outra forma”. Ou seja, todas as variáveis dummy são interpretadas 

como função da categoria de base. 
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Tabela 25: Variáveis dummy para formas de acesso ao cargo de diretor 

                  

                                 Variável 

Categorias              dummy 

(respostas) 
concur eleito indica seleção sel e elei 

sel e 

indic 

Concurso público apenas 1 0 0 0 0 0 

Eleição apenas 0 1 0 0 0 0 

Indicação apenas 0 0 1 0 0 0 

Processo seletivo apenas 0 0 0 1 0 0 

Processo seletivo e Eleição 0 0 0 0 1 0 

Processo seletivo e Indicação 0 0 0 0 0 1 

Outra forma 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Da mesma forma, como a base de dados apresenta escolas distribuídas pelas regiões 

do Brasil, foram criadas quatro variáveis dummy, de acordo com a Tabela 26. A categoria de 

base é a região nordeste do Brasil. 

Tabela 26: Variáveis dummy para escolas por região do Brasil 

                  

                                 Variável 

Categorias              dummy 

(respostas) 
Reg_SE Reg_S Reg_CO Reg_N 

Região Sudeste 1 0 0 0 

Região Sul 0 1 0 0 

Região Centro-oeste 0 0 1 0 

Região Norte 0 0 0 1 

Região Nordeste 0 0 0 0 

Fonte: Elaborada pela autora 

5.3.3.1 Análises e ajustes do modelo de mensuração 

O modelo completo, contendo as variáveis auxiliares (dummy), foi submetido ao 

algoritmo de estimação do SmartPLS para as verificações quanto à validade convergente, 

consistência interna e validade discriminante. A Figura 37 mostra o resultado gráfico da 

execução do algoritmo de estimação.  
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Figura 37: MEE do modelo final 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A validade convergente está diretamente relacionada com as cargas fatoriais de cada 

construto, que foram ajustadas para o modelo em análise. Ou seja, todos os construtos 

reflexivos apresentaram um valor AVE acima de 0,50, indicando que cada construto (variável 

latente) é capaz de explicar mais da metade da variação de seus indicadores, em média. Uma 

vez que todos as variáveis latentes apresentaram AVE acima de 0,50, admite-se que o modelo 

converge a um resultado satisfatório. 

A consistência interna foi satisfeita pois os construtos reflexivos apresentaram 

confiabilidade composta (CR) e alfa de Cronbach (AC), ambos, acima de 0,7, indicando que o 

conjunto de itens é confiável, pois os indicadores variam conjuntamente com a variação do 

construto e representam consistentemente o referido construto. A Tabela 27 mostra os valores 

de AVE, CR e AC obtidos após a execução do algoritmo de estimação do SmartPLS. 
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Tabela 27: Indicadores AVE, CR e AC 

              AVE 
Composite 

Reliability 

Cronbachs 

Alpha 

D4 0,658 0,885 0,827 

D7 Interno 0,656 0,954 0,948 

RC 0,540 0,824 0,719 

RP 0,676 0,862 0,761 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A validade discriminante indica que os construtos são independentes uns dos outros. 

As duas condições para esta verificação foram atendidas. A primeira é que as cargas fatoriais 

dos indicadores sejam mais altas nos construtos aos quais pertencem do que nos outros, 

inclusive no construto formativo – D2 (Tabela 28). 

 

Tabela 28: Cargas cruzadas entre os construtos, destacando-se as pertencentes ao seu 

próprio construto 

                    D2 D4 D6 
D7 

Interno 
Desemp RC RP 

DIR_Q017_1 0,3550 0,0866 0,2119 0,1171 0,1369 0,0531 0,0481 

DIR_Q020_1 0,3688 0,0892 0,1783 0,1043 0,1174 0,1261 0,0838 

DIR_Q027_1 0,2878 0,1038 1 0,1502 0,1658 0,1776 0,1293 

DIR_Q029_1 0,3645 0,1362 0,1535 0,0852 0,1507 0,0781 0,0577 

DIR_Q031_1 0,5677 0,1452 0,1923 0,1368 0,2728 0,1034 0,1328 

DIR_Q032_1 0,4313 0,1059 0,181 0,1301 0,1524 0,135 0,0995 

DIR_Q041_1 0,4402 0,0776 0,1076 0,0901 0,2601 0,1074 0,0899 

DIR_Q042_1 0,4529 0,109 0,1133 0,1053 0,2472 0,1212 0,0806 

DIR_Q044_1 0,5903 0,1228 0,139 0,1485 0,1359 0,2407 0,2991 

DIR_Q045_1 0,5685 0,0739 0,0988 0,1008 0,1049 0,2198 0,4084 

DIR_Q046_1 0,3483 0,0418 0,1306 0,0875 0,1394 0,2353 0,8536 

DIR_Q047_1 0,2802 0,0347 0,0699 0,0442 0,0565 0,2483 0,7833 

DIR_Q048_1 0,3035 0,0266 0,1129 0,0719 0,103 0,2588 0,8283 
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DIR_Q050_1 0,1951 0,0151 0,1252 0,0496 0,0352 0,7207 0,2038 

DIR_Q051_1 0,2183 0,0341 0,125 0,0471 0,0076 0,7464 0,1768 

DIR_Q052_1 0,2723 0,0657 0,1363 0,0779 0,0744 0,7757 0,2721 

DIR_Q053_1 0,2079 0,059 0,1361 0,0501 0,0527 0,6951 0,2164 

ideb13 0,3569 0,2728 0,1658 0,2571 1 0,0603 0,1245 

mediaQ054_1 0,2031 0,7868 0,1253 0,3327 0,2554 0,0686 0,0677 

mediaQ055_1 0,1724 0,8379 0,0574 0,3097 0,2199 0,04 0,0292 

mediaQ056_1 0,1837 0,8513 0,0827 0,3646 0,2512 0,0308 0,0252 

mediaQ057_1 0,1341 0,766 0,0662 0,3381 0,1461 0,0622 0,0107 

mediaQ058_1 0,2128 0,4047 0,1282 0,8297 0,2322 0,0701 0,0655 

mediaQ059_1 0,2069 0,415 0,1264 0,8298 0,2465 0,0693 0,0719 

mediaQ060_1 0,2536 0,3782 0,1702 0,8135 0,2758 0,0735 0,097 

mediaQ061_1 0,202 0,3635 0,128 0,8895 0,2289 0,0659 0,0729 

mediaQ062_1 0,1877 0,2962 0,1248 0,7923 0,2153 0,0594 0,0708 

mediaQ063_1 0,1712 0,2721 0,125 0,7821 0,201 0,0618 0,0689 

 mediaQ064_1 0,194 0,342 0,1177 0,8679 0,1981 0,0705 0,0699 

mediaQ065_1 0,204 0,3515 0,1286 0,8615 0,2058 0,0885 0,0753 

mediaQ066_1 0,0957 0,1974 0,063 0,7068 0,1126 0,0305 0,0424 

mediaQ067_1 0,1382 0,2391 0,0931 0,7896 0,1508 0,0368 0,0492 

mediaQ068_1 0,1351 0,3249 0,0917 0,723 0,1446 0,0446 0,0446 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A segunda condição diz respeito ao cumprimento do critério de Fornell-Larcker que 

considera que a raiz quadrada da AVE de cada construto deve ser maior do que a sua 

correlação (correlação de Pearson) com qualquer outro construto, o que está verificado na 

Tabela 29. 
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Tabela 29: Critério de Fornell-Larcker validado, contendo a raiz quadrada da AVE na 

diagonal 

             D2 D4 D6 
D7 

Interno 
 Desemp RC RP 

D2 0 0 0 0 0 0 0 

D4 0,2195 0,8112 0 0 0 0 0 

D6 0,3077 0,1038 1 0 0 0 0 

D7 Interno 0,2405 0,4152 0,1502 0,8096 0 0 0 

Desemp 0,3623 0,2728 0,1658 0,2572 1 0 0 

RC 0,3028 0,0613 0,1775 0,0782 0,0600 0,7351 0 

RP 0,3719 0,0421 0,1293 0,0842 0,1245 0,2993 0,8223 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3.4 Validação do modelo estrutural 

Na análise do modelo estrutural verifica-se as relações entre os construtos e a 

qualidade do modelo. Os seguintes critérios foram cumpridos: qualidade do modelo, 

significância das relações e a qualidade de ajuste do modelo. 

A qualidade do modelo é apresentada na Tabela 30, mostrando que o valor dos 

coeficientes de Pearson (R
2
) dos construtos D2 (Melhoria nas condições para o ensino e a 

aprendizagem) e Desemp (variável dependente do modelo) apresentam um efeito considerado 

grande e o construto D4 (Aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes) 

apresenta um efeito médio.  

Tabela 30: Coeficiente de Pearson (R
2
) e seus efeitos 

              R Square 

D2 0,262 

 

efeito grande = 0,26 

D4 0,188 efeito médio = 0,13 

Desemp 0,340 efeito pequeno = 0,02 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A verificação de significância das relações entre os construtos foi feita executando-se 

a ferramenta de bootstrapping no SmartPLS, que apresentou valores de teste t de Student 
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maiores que 1,96, que indicam que todos os coeficientes de caminho apresentam um nível de 

significância de 5%. 

Na sequência, foram avaliados os indicadores de relevância ou validade preditiva ou 

indicador de Stone-Geisser (Q
2
), que mostra a qualidade da predição do modelo ajustado, e o 

tamanho do efeito ou Indicador de Cohen (f
2
), que avalia o quanto cada construto é útil para o 

ajuste do modelo. A Tabela 31 apresenta os valores obtidos utilizando-se o módulo 

Blindfolding  no SmartPLS. Como todos os valores de Q
2
 são maiores que zero e os valores 

de f
2
 apresentam valores considerados grandes em quase todos os construtos, significa que o 

modelo tem acurácia e que os construtos são importantes para o ajuste geral do modelo. 

Tabela 31: Indicadores de validade preditiva (Q
2
) e tamanho do efeito (f

2
) 

  Q
2
 f

2
 

D2 0,053615 0,214994 

D4 0,122704 0,658142 

 

Valores grandes = 0,35 

D7 Interno 0,655489 0,655489 

Desemp 0,339904 - Valores médios = 0,15 

RC 0,540328 0,540328 

RP 0,676158 0,676158 Valores pequenos = 0,02 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a avaliação da qualidade do ajuste do modelo, foram realizadas as interpretações 

dos coeficientes de caminho, destacando-se que todos os valores dos coeficientes de caminho 

foram significantes (p<0,05). A Tabela 32 apresenta as relações entre os construtos e seus 

respectivos coeficientes de caminho. 
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Tabela 32: Valores dos coeficientes de caminho do modelo final 

Relações  

entre os construtos 
Coeficientes de caminho 

RC => D2  0,167 

RP => D2 0,279 

D6 => D2 0,216 

D7 Interno => D2  0,171 

D2 => D4  0,127 

D7 Interno => D4  0,385 

D2 => Desemp 0,141 

D4 => Desemp 0,115 

D7 Interno => Desemp 0,121 

Nota: Todos os coeficientes estão na forma padronizada e são significantes (p < 0,05) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Começando a interpretação das relações causais entre dimensões e a melhoria nas 

condições para o ensino e a aprendizagem (D2), o valor 0,167 relativo ao coeficiente de 

caminho de RC=>D2 indica que para cada aumento de uma unidade no relacionamento com a 

comunidade (RC), a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2) aumenta, 

em média, 0,167. Da mesma forma, para cada aumento de uma unidade do relacionamento 

com pais/comunidade (RP), a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2) 

aumenta, em média, 0,279. Com relação ao aumento de uma unidade no aprimoramento da 

qualidade dos professores (D6), a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

(D2) aumenta, em média, 0,216. Por fim, o aumento de uma unidade na construção de 

relacionamentos dentro da comunidade escolar (D7 Interno), ocasiona um aumento, em 

média, de 0,171 na melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2). 

Considerando as relações com a dimensão aprimoramento do ensino e da 

aprendizagem pelos docentes (D4), tem-se que para cada aumento de uma unidade na 

melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2), a referida dimensão (D4) 

aumenta, em média, 0,127. Igualmente, para cada aumento de uma unidade da construção de 

relacionamentos dentro da comunidade escolar (D7 Interno), aumenta, em média, 0,385 no 

aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes (D4).  
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As relações envolvendo o desempenho (Desemp) apresentam a seguintes condições:  

para cada aumento de uma unidade na melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

(D2), aumenta, em média, 0,141 no desempenho. Além disso, para cada aumento de uma 

unidade do aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes (D4), acarreta um 

aumento, em média, de 0,115 no desempenho e, por fim, para cada aumento de uma unidade  

na construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar (D7 Interno), provoca um 

aumento, em média, de 0,121 no desempenho.  

5.3.5 Estatística descritiva – modelo ajustado 

A Tabela 33 apresenta as estatísticas descritivas de todas as variáveis que formam 

cada um dos construtos presentes no modelo final. 

 

Tabela 33: Estatísticas descritivas das variáveis que pertencem aos construtos no 

modelo final 

 

Construto D2 - Melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Questionário de diretor 

17 - Há quantos anos você é diretor(a) desta escola?   

Menos de um ano. 5.311 26,6 

1-2 anos. 4.453 22,3 

3-5 anos. 4.825 24,1 

6-10 anos. 3.229 16,2 

11-15 anos. 1.469 7,3 

16-20 anos. 462 2,3 

Mais de 20 anos. 243 1,2 

20 - Se você participou de alguma atividade de desenvolvimento 

profissional nos últimos dois anos, como você avalia o impacto da 

participação em sua atividade como diretor? 

  

Não participei. 2.301 11,5 

Sim, e não houve impacto. 1.200 6,0 

Sim, e houve um pequeno impacto. 2.731 13,7 

Sim, e houve um impacto moderado. 8.685 43,5 

Sim, e houve um grande impacto. 5.060 25,3 

29 - O conselho escolar é um colegiado geralmente constituído 

por representantes da escola e da comunidade que tem como 

objetivo acompanhar as atividades escolares. Neste ano, quantas 

vezes se reuniu o conselho escolar? 

  

Não existe Conselho Escolar. 1.280 6,5 

Nenhuma vez. 329 1,7 
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Uma vez. 815 4,1 

Duas vezes. 2.571 13,1 

Três vezes ou mais. 14.681 74,6 

31 - O conselho de classe é um órgão formado por todos os 

professores que lecionam em cada turma/série. Neste ano e nesta 

escola, quantas vezes se reuniu o conselho de classe? 

  

Não existe Conselho de Classe. 1.239 6,3 

Nenhuma vez. 312 1,6 

Uma vez. 806 4,1 

Duas vezes. 2.557 12,9 

Três vezes ou mais. 14.870 75,2 

32 - Neste ano e nesta escola, como se deu a elaboração do 

projeto pedagógico? 

  

Não sei como foi desenvolvido. 337 1,7 

Não existe Projeto Pedagógico. 236 1,2 

Utilizando-se um modelo pronto, sem discussão com a 

equipe escolar. 

239 1,2 

Utilizando-se um modelo pronto, mas com discussão com a 

equipe escolar. 

229 1,2 

Utilizando-se um modelo pronto, porém com adaptações, 

sem discussão com a equipe escolar. 

371 1,9 

Utilizando-se um modelo pronto, porém com adaptações e 

com discussão com a equipe escolar. 

1.334 6,8 

Elaborou-se um modelo próprio, mas não houve discussão 

com a equipe escolar. 

8.108 41,1 

Elaborou-se um modelo próprio e houve discussão com a 

equipe escolar. 

8.879 45,0 

41 - Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de 

abandono? 

20.039 3,24 

Não há ação, embora exista o problema. 671 3,3 

Não há ação, porque nesta escola não há esse tipo de 

problema. 

1.803 9,0 

Sim, mas com resultados ainda insatisfatórios. 10.667 53,2 

Sim, com resultados satisfatórios. 5.794 28,9 

Sim, mas ainda não avaliamos o resultado. 1.104 5,5 

42 - Nesta escola, há alguma ação para a redução das taxas de 

reprovação? 

  

Não há ação, embora exista o problema. 337 1,7 

Não há ação, porque nesta escola não há esse tipo de 

problema. 

2.527 12,6 

Sim, mas com resultados ainda insatisfatórios. 9.355 46,7 

Sim, com resultados satisfatórios. 7.564 37,8 

Sim, mas ainda não avaliamos o resultado. 231 1,2 

44 - Nesta escola, indique com que frequência você discute com 

os professores medidas com o objetivo de melhorar o ensino e a 

 aprendizagem dos alunos.

  

Nunca. 33 0,2 

Algumas vezes. 1.487 7,5 

Frequentemente. 13.578 68,3 

Sempre ou quase sempre. 4.783 24,1 

45 - Os professores conversam com os alunos para tentar 

solucionar o problema (de faltas). 

  

Nunca. 119 0,6 

Algumas vezes. 2.257 11,4 

Frequentemente. 11.603 58,7 
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Sempre ou quase sempre. 5.800 29,3 

Construto D4 – Aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Questionário do professor 

54 - Trocou materiais didáticos com seus colegas.   

Nunca. 1.855 9,2 

Uma vez por ano. 1.524 7,6 

De 3 a 4 vezes ao ano. 5.067 25,2 

Mensalmente. 5.528 27,5 

Semanalmente. 6.156 30,5 

55 - Participou de reuniões com colegas que trabalham com a 

mesma série (ano) para a(o) qual leciona. 

  

Nunca. 1.537 7,6 

Uma vez por ano. 1.696 8,4 

De 3 a 4 vezes ao ano. 5.827 28,9 

Mensalmente. 4.804 23,9 

Semanalmente. 6.267 31,1 

56 - Participou em discussões sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem de determinados alunos. 

  

Nunca. 758 3,8 

Uma vez por ano. 961 4,8 

De 3 a 4 vezes ao ano. 5.892 29,3 

Mensalmente. 5.845 29,0 

Semanalmente. 6.675 33,2 

57 - Envolveu-se em atividades conjuntas com diferentes 

professores (por exemplo, projetos interdisciplinares). 

  

Nunca. 1.721 8,5 

Uma vez por ano. 3.562 17,7 

De 3 a 4 vezes ao ano. 8.112 40,3 

Mensalmente. 4.463 22,2 

Semanalmente. 2.273 11,3 

Construto D6 - Aprimoramento da qualidade do professor 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Questionário do Diretor 

27 - Qual foi a quantidade de docentes desta escola que 

participou das atividades de formação continuada que você 

organizou nos últimos dois anos? 

  

Não foram organizadas atividades de formação continuada. 4.998 25,5 

Poucos professores. 1.010 5,2 

Um pouco menos da metade dos professores. 985 5,0 

Um pouco mais da metade dos professores. 2.529 12,9 

Quase todos ou todos os professores. 10.050 51,3 

Não foram organizadas atividades de formação continuada. 4.998 25,5 

Construto D7 Interno - Construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Questionário do Professor 

58 - O(A) diretor(a) discute metas educacionais com os 

professores nas reuniões. 

  

Nunca. 974 4,8 

Algumas vezes. 6.180 30,7 
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Frequentemente. 8.222 40,8 

Sempre ou quase sempre. 4.755 23,6 

59 - O(A) diretor(a) e os professores procuram assegurar que as 

questões de qualidade de ensino sejam uma responsabilidade 

coletiva. 

  

Nunca. 441 2,2 

Algumas vezes. 3.434 17,1 

Frequentemente. 9.115 45,3 

Sempre ou quase sempre. 7.141 35,5 

60 - O(A) diretor(a) informa os professores sobre as 

possibilidades de aperfeiçoamento profissional  .

  

Nunca. 1.259 6,3 

Algumas vezes. 4.991 24,8 

Frequentemente. 7.629 37,9 

Sempre ou quase sempre. 6.253 31,1 

61 - O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados 

 com a aprendizagem dos alunos.

  

Nunca. 760 3,8 

Algumas vezes. 3.890 19,3 

Frequentemente. 8.548 42,5 

Sempre ou quase sempre. 6.933 34,4 

62 - O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados 

 com as normas administrativas.

  

Nunca. 248 1,2 

Algumas vezes. 2.264 11,2 

Frequentemente. 9.032 44,9 

Sempre ou quase sempre. 8.587 42,7 

63 - O(A) diretor(a) dá atenção especial a aspectos relacionados 

com a manutenção da escola.   

  

Nunca. 224 1,1 

Algumas vezes. 2.262 11,2 

Frequentemente. 8.710 43,3 

Sempre ou quase sempre. 8.936 44,4 

 64 - O(A) diretor(a) me anima e me motiva para o trabalho.   

Nunca. 1.581 7,9 

Algumas vezes. 4.999 24,8 

Frequentemente. 7.283 36,2 

Sempre ou quase sempre. 6.268 31,1 

 65 - O(A) diretor(a) estimula atividades inovadoras.   

Nunca. 1.382 6,9 

Algumas vezes. 5.018 24,9 

Frequentemente. 7.300 36,3 

Sempre ou quase sempre. 6.431 31,9 

66 - Sinto-me respeitado pelo(a) diretor(a).   

Nunca. 365 1,8 

Algumas vezes. 1.865 9,3 

Frequentemente. 6.556 32,6 

Sempre ou quase sempre. 11.345 56,4 

67 - Tenho confiança no(a) diretor(a) como profissional.   

Nunca. 462 2,3 

Algumas vezes. 2.141 10,6 

Frequentemente. 6.522 32,4 

Sempre ou quase sempre. 11.005 54,7 

68 - Participo das decisões relacionadas com meu trabalho.   

Nunca. 503 2,5 
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Algumas vezes. 3.219 16,0 

Frequentemente. 7.826 38,9 

Sempre ou quase sempre. 8.584 42,6 

Construto RC – Relacionamento com a comunidade 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Questionário do Diretor 

50 - Desenvolveu atividades extracurriculares em esporte.   

Nunca. 742 3,8 

Algumas vezes. 9.364 47,4 

Frequentemente. 6.316 32,0 

Sempre ou quase sempre. 3.313 16,8 

51 - Desenvolveu atividades extracurriculares em artes.   

Nunca. 1.508 7,6 

Algumas vezes. 10.895 55,1 

Frequentemente. 5.216 26,4 

Sempre ou quase sempre. 2.152 10,9 

52 - Desenvolveu projetos temáticos (ex.: bullying, meio 

ambiente, desigualdades sociais, etc). 

  

Nunca. 238 1,2 

Algumas vezes. 6.746 34,2 

Frequentemente. 9.017 45,7 

Sempre ou quase sempre. 3.745 19,0 

53 - Neste ano, a escola promoveu eventos para a comunidade.   

Nunca. 734 3,7 

Algumas vezes. 11.140 56,3 

Frequentemente. 5.303 26,8 

Sempre ou quase sempre. 2.601 13,2 

Construto RP – Relacionamento com pais/responsáveis 

Pergunta/afirmativa N Percentual (%) 

Questionário do Diretor 

46 - Os pais/responsáveis são avisados por comunicação da 

escola. 

  

Nunca. 70 0,4 

Algumas vezes. 896 4,5 

Frequentemente. 10.102 51,2 

Sempre ou quase sempre. 8.681 44,0 

47 - Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar 

sobre o assunto em reunião de pais. 

  

Nunca. 218 1,1 

Algumas vezes. 1.709 8,7 

Frequentemente. 9.892 50,1 

Sempre ou quase sempre. 7.916 40,1 

48 - Os pais/responsáveis são chamados à escola para conversar 

sobre o assunto individualmente. 

  

Nunca. 81 0,4 

Algumas vezes. 1.739 8,8 

Frequentemente. 9.520 48,3 

Sempre ou quase sempre. 8.379 42,5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.4 Análise das variáveis auxiliares 

A Tabela 34 apresenta as variáveis auxiliares (dummy) e de controle, contendo ainda 

os seus coeficientes de caminho e suas respectivas significâncias.  

O Indicador de Nível Socioeconômico das escolas de Educação Básica (Inse) 

apresenta um coeficiente positivo e significante, ou seja, as escolas que apresentam valores 

maiores do Inse, tiveram um desempenho melhor de IDEB do que as escolas que 

apresentaram valores inferiores do Inse.  

Com relação ao número de alunos matriculados no 9º ano, o coeficiente de caminho 

mostra-se negativo, indicando uma associação inversa com o desempenho, ou seja, quanto 

maior o número de alunos matriculados, menor o resultado de IDEB. Este resultado corrobora 

as pesquisas mais atuais que evidenciam que o desempenho dos alunos de escolas menores 

são melhores do que os que estudam em escolas maiores.  

Embora o coeficiente de caminho mostre que as escolas que mudaram de diretor nos 

últimos cinco anos tiveram um resultado menor de IDEB dos que as escolas que não 

mudaram de diretor, não houve significância estatística. Em outras palavras, não se pode 

afirmar que as escolas que mudaram de diretor tenham tido resultados menores de IDEB, 

comparado com as que não mudaram de diretor. 
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Tabela 34: Resultados estatísticos das variáveis auxiliares no modelo final 

Variável auxiliar 
Coeficiente de 

caminho 

Significância 

(valor p) 

NSE - Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de 

Educação Básica 
0,231 < 0,05 

#matricula – número de alunos do 9º ano matriculados de acordo 

com o censo escolar de 2013 
-0,071 < 0,05 

Dir_ch – Mudou o diretor nos últimos 5 anos -0,001 > 0,05 

Acesso ao cargo de diretor por meio de: 

Proc_selet - Processo seletivo apenas 0,023 < 0,05 

Eleicao - Eleição apenas -0,076 < 0,05 

Indicacao – Indicação apenas -0,016 > 0,05 

Concurso – Concurso público apenas  0,024 < 0,05 

Sel_e_elei – Processo seletivo e eleição 0,025 < 0,05 

Sel_e_indic – Processo seletivo e indicação 0,011 > 0,05 

Escolas localizadas por região do Brasil 

Reg_N – Região Norte 0,061 < 0,05 

Reg_SE – Região Sudeste 0,304 < 0,05 

Reg_S – Região Sul 0,153 < 0,05 

Reg_Co – Região Centro-oeste 0,169 < 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No caso das variáveis auxiliares relacionadas com a forma de acesso ao cargo de 

diretor, a categoria de base para comparação foi a resposta “Outra forma” contida no 

Questionário do Diretor. 

As escolas que têm diretores que assumiram suas funções a partir de processo seletivo 

apenas, apresentam uma relação positiva (coeficiente = 0,023) e significativa (valor p < 0,05) 

com o desempenho, quando comparadas às escolas cujos diretores assumiram por “Outra 

forma” de acesso. Ou seja, as escolas cujos diretores assumiram seus cargos por processo 

seletivo apenas apresentam um desempenho melhor de IDEB do que as escolas cujos diretores 

assumiram o cargo por outra forma de acesso. Este também é o caso das escolas que têm 

diretores que assumiram suas responsabilidades por processo seletivo e eleição (coeficiente = 

0,025 e valor p < 0,05) e escolas cujos diretores assumiram via concurso público (coeficiente 

= 0,024 e valor p < 0,05). 

Já no caso das escolas que têm diretores que assumiram suas funções a partir de 

eleição apenas, apresentam uma relação negativa (coeficiente = -0,076) e significativa (valor 
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p < 0,05) com o desempenho, quando comparadas às escolas cujos diretores assumiram por 

“Outra forma” de acesso. Ou seja, as escolas cujos diretores assumiram o cargo por eleição 

apenas apresentam resultados de IDEB inferiores quando comparados aos resultados obtidos 

pelas escolas cujos diretores assumiram suas funções por outras formas. 

As escolas que são dirigidas por pessoas que assumiram o cargo via indicação apenas, 

têm uma relação negativa (coeficiente = -0,016) e não significativa (valor p > 0,05) com o 

desempenho, não podendo ser feita nenhuma comparação quanto ao desempenho. 

Por fim, as escolas cujos diretores assumiram o cargo via processo seletivo e indicação 

apresentam uma relação positiva (0,011) e não significativa (valor p > 0,05) com o 

desempenho, sendo estatisticamente inviável fazer comparações. 

As escolas que estão em todas as regiões do Brasil apresentam uma relação positiva e 

significativa com o desempenho medido pelo IDEB quando comparada as escolas que estão 

localizadas na região nordeste, que é a categoria de base. Ou seja, o desempenho das escolas 

das regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro-oeste são melhores do que as localizadas na região 

nordeste. 

5.5 Verificação das hipóteses de pesquisa 

No Capítulo 3 foram formuladas 13 hipóteses (Figura 2, p. 56) de pesquisa a serem 

verificadas. Em virtude de não ter sido possível definir as dimensões D1 (Definição de visão, 

valores compartilhados e direção), D3 (Redesenho da organização, alinhando papéis e 

responsabilidades) e D5 (Reformulação e enriquecimento do currículo) a partir das 

perguntas/afirmativas contidas nos questionários contextuais do diretor e ou do professor, as 

hipóteses relacionadas a estas dimensões não puderam ser verificadas. São elas: H1, H2, H3, 

H4 e H6. 

A dimensão construção de relacionamentos fora da comunidade escolar (D7 Externa) 

foi desmembrada em duas dimensões por ocasião dos ajustes no modelo de mensuração. 
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Foram criados os construtos relacionamento com a comunidade (RC) e relacionamento com 

pais/responsáveis (RP). 

Como consequência, a hipótese H8 - Participação dos pais/responsáveis, sindicatos, 

associações de bairro, comunidade no entorno da escola e também constituintes políticos está 

positivamente relacionada com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

(D2), foi desmembrada em duas novas hipóteses, a saber: 

H8a: O relacionamento com a comunidade está positivamente relacionado com a 

melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2). 

H8b: O relacionamento com pais/responsáveis está positivamente relacionado com a 

melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem (D2). 

Desta forma, a Figura 38 mostra a configuração final das hipóteses avaliadas. 

 

Figura 38: Configuração das hipóteses de pesquisa analisadas 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 35 apresenta as hipóteses de pesquisa que foram analisadas e os resultados 

obtidos relacionados aos coeficientes de caminho e suas respectivas significâncias. 

Tabela 35: Resultados dos testes de hipóteses de pesquisa 

Hipótese 
Coeficiente de 

caminho 

Significância 

(valor p) 

H5: A construção de relacionamentos dentro da comunidade 

escolar, por parte do diretor de escola, está positivamente 

relacionada com a melhoria nas condições para o ensino e a 

aprendizagem. 

0,171 < 0,05 

H7: O aprimoramento da qualidade dos professores está 

positivamente relacionado com a melhoria nas condições para o 

ensino e a aprendizagem. 

0,216 < 0,05 

H8a: O relacionamento com a comunidade está positivamente 

relacionado com a melhoria nas condições para o ensino e a 

aprendizagem. 

0,167 < 0,05 

H8b: O relacionamento com pais/responsáveis está positivamente 

relacionado com a melhoria nas condições para o ensino e a 

aprendizagem. 

0,279 < 0,05 

H9: A melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

promovida pelo diretor de escola está positivamente relacionada 

com o aprimoramento do ensino e da aprendizagem realizado 

pelos docentes. 

0,127 < 0,05 

H10: A construção de relacionamentos dentro da comunidade 

escolar, por parte do diretor de escola, está positivamente 

relacionada com o aprimoramento do ensino e da aprendizagem 

realizado pelos docentes. 

0,385 < 0,05 

H11: A construção de relacionamentos dentro da comunidade 

escolar, por parte do diretor de escola, está positivamente 

relacionada com o melhor desempenho da escola medido pelo 

IDEB. 

0,121 < 0,05 

H12: O aprimoramento do ensino e da aprendizagem realizado 

pelos docentes está positivamente relacionado com o melhor 

desempenho da escola medido pelo IDEB. 

0,115 < 0,05 

H13: A melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem 

promovidas pelo diretor de escola está relacionada positivamente 

com o melhor desempenho da escola medido pelo IDEB. 

0,141 < 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As correlações apresentadas no modelo final, representadas pelos coeficientes de 

caminho, não podem, do ponto de vista estatístico, ser consideradas fortes.  

Entretanto, quando analisada a complexidade envolvida com o foco desta pesquisa – a 

liderança do diretor de escola e sua influência no desempenho dos alunos – pode-se 

considerar que as referidas correlações estão alinhadas com outras pesquisas na mesma área, 
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citadas, inclusive, no referencial teórico realizado neste trabalho (Day et al., 2009, 2010; 

Leithwood, et al., 2004, 2006; Robinson et al., 2009; Sammons et al., 2011). Além disso, 

todas as correlações apresentadas no modelo são positivas e significantes, portanto, merecem 

ser analisadas. 

Analisando a Tabela 35, observa-se que a hipótese que apresentou a maior correlação 

no modelo proposto neste estudo foi a H10 (0,385). 

Vale ressaltar que o construto “A construção de relacionamentos dentro da 

comunidade escolar” (D7 Interno) é formado por indicadores relacionados com a liderança 

transformacional e com a liderança pedagógica. A liderança transformacional é aquela onde o 

líder exerce uma gestão participativa, incentiva o trabalho colaborativo, propicia um ambiente 

de confiança mútua e estimula e motiva seus liderados na busca por um objetivo comum e 

compartilhado, neste caso, um melhor desempenho e bem-estar de seus alunos. Com relação à 

liderança pedagógica, o diretor discute as metas educacionais, se preocupa efetivamente com 

a qualidade de ensino e da aprendizagem dos alunos, busca estimular os docentes em seu 

aperfeiçoamento o profissional, além de contribuir com os recursos administrativos para o 

bom funcionamento interno da escola. 

Ou seja, pode-se considerar que, quanto maior a percepção dos docentes sobre as 

principais relações desenvolvidas pelos diretores no interior da comunidade escolar, maior é o 

empenho desses docentes em promover aprimoramento do ensino e da aprendizagem. Assim, 

há evidências de que, quanto mais o diretor de escola for capaz de desempenhar papéis 

relacionados com a liderança transformacional e com a liderança pedagógica, maior o 

comprometimento e a motivação dos docentes na promoção do aprimoramento do ensino e da 

aprendizagem (Day et al., 2016). 

Na sequência, destaca-se a hipótese H8b, confirmando o referencial teórico a respeito 

da importância do envolvimento dos pais/responsáveis na melhoria das condições que 
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propiciem aos alunos ter um ensino e um aprendizado superiores (Bush, 2010; Day et al., 

2011; Hess & Kelly, 2007; Libâneo, 2008; Lück, 2000; Onorato, 2013; Robinson et al., 

2009). 

O boletim publicado em fevereiro de 2016 pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), baseado no PISA
10

 de 2012, mostra que um dos 

principais motivos para o mau desempenho dos alunos brasileiros está relacionado ao pouco 

envolvimento dos pais/responsáveis na vida escolar dos filhos (Amaral & Rabello, 2016), o 

que reforça a importância da participação da família para que o rendimento de seus filhos seja 

melhor. 

A próxima correlação a ser destacada é a da hipótese H7, que corrobora o referencial 

teórico apresentado quanto ao papel do diretor de escola que dá ênfase e importância na 

formação continuada do professor, como um fator essencial na melhoria das condições de 

ensino e aprendizagem (Day et al., 2009, 2016; Hallinger & Heck, 1996; Leithwood et al., 

2004; Leithwood & Riehl, 2003).  

O estímulo do diretor de escola promovendo atividade de formação continuada, que é 

uma atividade relacionada com o exercício de sua liderança pedagógica, contribui para que os 

professores desenvolvam habilidades, conhecimentos e se atualizem com relação a novas 

práticas e competências docentes, desaguando em melhores condições de ensino e 

aprendizagem para os alunos. Nesta pesquisa, embora apenas 4,3% dos professores não 

tenham ensino superior, quase 35% não fizeram ou não completaram nenhum curso de pós-

graduação. No entanto, 84,8% dos professores disseram ter participado de cursos/oficinas 

oferecidos sobre metodologia de ensino na sua área de atuação (destes, 61,6% responderam 

que houve impacto moderado ou grande em sua prática como professor) e 75,6% participaram 

                                                           
10

 Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 



151 
 

de cursos/oficinas sobre outros tópicos em educação (sendo que 43,7% afirmaram ter tido um 

impacto moderado a grande em suas práticas docentes).  

A hipótese H5, que representa a relação entre “A construção de relacionamentos dentro 

da comunidade escolar” (D7 Interno) e “A melhoria nas condições para o ensino e a 

aprendizagem” (D2), apresentou uma correlação de 0,171. A percepção dos docentes quanto 

às ações empreendidas pelo diretor no âmbito da comunidade interna da escola, tais como a 

gestão participativa, estímulo ao trabalho colaborativo, empenho na melhoria da qualidade de 

ensino e da aprendizagem e em viabilizar recursos para o atendimento de melhores condições 

para o desempenho do aluno, apresentou uma relação direta com as respostas dadas pelos 

diretores de escola que afirmam estimular a participação da comunidade interna e externa no 

conselho escolar, o trabalho em time realizado nas reuniões do conselho de classe e na 

elaboração do projeto pedagógico da escola, o desenvolvimento de ações objetivas para 

reduzir taxas de abandono e de reprovação, por exemplo. 

Vários estudos apontam que a participação da comunidade, interna e externa à escola, 

contribui para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem, seja na construção do 

projeto pedagógico ou na composição dos conselhos escolares e de classe (Day et al., 2009, 

2016; Leithwood et al., 2004; Todos Pela Educação, 2016). A hipótese H8a relaciona a 

participação da comunidade com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem, 

tendo apresentado um coeficiente de 0,167. Ou seja, a resposta dos diretores que afirmam 

desenvolver atividades extracurriculares e projetos temáticos, envolvendo a comunidade, está 

relacionada positivamente com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem que 

ocorrem dentro da escola. 

A experiência educacional dos diretores de escola bem como suas ações em promover 

a participação de vários atores nas reuniões de conselho escolar, estimular a realização de 

reuniões ao longo do ano para discutir a situação acadêmica de seus alunos e promover ações 
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que busquem reduzir as taxas de abandono e de reprovação estão diretamente relacionados 

com o desempenho dos alunos, refletido no IDEB. Uma das evidências é mostrada na 

hipótese H13, que apresentou uma correlação de 0,141, denotando que quanto melhores forem 

as referidas condições, melhores serão os desempenhos dos alunos.  

No caso dos anos finais do ensino fundamental, foco deste estudo, destaca-se que as 

taxas de abandono e de reprovação são um grande desafio para a área de Educação no país. 

Embora as taxas venham caindo nos últimos anos, em termos percentuais, elas ainda são 

elevadas principalmente quando comparadas às taxas dos anos iniciais do ensino fundamental 

(Davis et al., 2012). 

Neste estudo, as respostas dos diretores relacionadas com as ações para redução das 

taxas de abandono e de reprovação suscitam atenção. Com relação às ações relativas à 

redução das taxas de reprovação, apenas 3,3% dos diretores responderam que em suas escolas 

não tinham esse problema e 39,9% tinham ações com resultados satisfatórios. Os diretores de 

13,2% ainda não tinham avaliado seus resultados e 40,9% responderam que ainda não 

obtiveram resultados satisfatórios. Nas ações para redução das taxas de abandono, a situação é 

ainda pior, pois embora 17,5% dos diretores tenham respondido que não tinham nenhuma 

ação porque sua escola não apresentava este problema, 35,3% das escolas ainda não tinham 

avaliado seus resultados e 48,6% apresentaram resultados insatisfatórios. Ou seja, parece ser 

importante se debruçar sobre estas ações para que o desempenho dos alunos seja melhorado. 

A hipótese H9 relaciona as condições para o ensino e a aprendizagem promovidas 

pelos diretores de escola com a implementação de práticas docentes com vistas ao 

aprimoramento do ensino e da aprendizagem. O estudo mostra relação positiva entre esses 

construtos, com uma correlação de 0,127.   Aqui vale salientar que quanto mais alinhados 

estiverem os diretores e professores com relação ao projeto pedagógico e quanto maior for a 

participação dos docentes nas discussões sobre ações pedagógicas que ocorrem, por exemplo, 
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nas reuniões de conselho de classe, mais os docentes se sentirão estimulados e comprometidos 

a trabalhar de forma colaborativa com seus colegas (Day et al., 2009, 2016; Leithwood et al., 

2004; Oliveira & Carvalho, 2015; Robinson et al., 2009). 

Por fim, as hipóteses H11 (correlação igual a 0,121) e H12 (correlação igual a 0,115) 

estão relacionadas direta e positivamente com o desempenho.  

Os aspectos relacionados com a percepção dos docentes quanto ao desenvolvimento 

de relacionamentos dentro da escola (D7 Interno), realizado pelo diretor, além de 

apresentarem características mencionadas anteriormente sobre a liderança transformacional e 

a liderança pedagógica, que são tão importantes para o desempenho dos alunos, apresentam, 

ainda, questões relacionadas com a atenção que o diretor dá para aspectos relacionados com a 

manutenção da escola e com as normas administrativas, cujo resultado é uma escola mais 

organizada e com sua infraestrutura em melhores condições, apontadas por várias pesquisas 

como fatores que influenciam positivamente no desempenho dos alunos, ou seja, o ambiente 

físico da escola cria condições mais positivas de apoio para o ensino e a aprendizagem, tanto 

para os professores quanto para os alunos (Day et al., 2009, 2010, 2016; Hallinger & Heck, 

1996, 1998; Koh, Steers, & Terborg, 1995; Leithwood et al., 2004; Robinson et al., 2009). 

A hipótese H12, que relaciona as ações realizadas pelos docentes quanto ao 

aprimoramento do ensino e da aprendizagem (D4) e o desempenho representado pelo IDEB, 

embora tenha apresentado uma correlação positiva e direta, apresentou a menor intensidade 

dentre as nove hipóteses analisadas. O comprometimento dos professores na busca por 

contribuir com um melhor desempenho e bem-estar de seus alunos tem sido fator relevante 

nas pesquisas sobre o tema e considerado uma das maiores influências no desempenho dos 

alunos (Branch et al., 2013; Day et al, 2009, 2010; Fundação Victor Civita, 2009; Leithwood 

et al., 2004, 2006b).  
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No entanto, uma possibilidade para tentar explicar este resultado pode estar 

relacionada ao fato de que nos anos finais do ensino fundamental, os professores desenvolvem 

um relacionamento menos aprofundado e com menor vínculo com os alunos, quando 

comparados aos anos iniciais do ensino fundamental. Nesta etapa há vários professores, de 

diferentes disciplinas, interagindo com os alunos por menos tempo, podendo ocasionar uma 

influência menor no desempenho dos alunos (Abrucio, 2010, Davis et al., 2012). 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

Neste capítulo são apresentados um resumo do caminho percorrido neste estudo, as 

principais contribuições obtidas e as sugestões de trabalhos futuros. 

6.1 Resumo do caminho percorrido 

A partir da convivência da autora com diretores de escola e seus desafios, houve a 

intenção de ampliar o conhecimento sobre a liderança desse profissional e suas eventuais 

consequências quanto ao desempenho de seus alunos. Como desdobramento deste interesse, a 

tese que norteou este estudo foi: em que medida a liderança dos diretores de escolas 

brasileiras têm contribuído para a melhoria do desempenho de seus alunos?  

Realizando-se um levantamento dos principais referenciais teóricos sobre o conceito 

de liderança, sua evolução no tempo, chegando à liderança bem-sucedida do diretor de escola, 

foram conceituadas oito dimensões de liderança bem-sucedida: D1 – Definição de visão, 

valores compartilhados e direção; D2 – Melhoria nas condições para o ensino e a 

aprendizagem; D3 – Redesenho da organização, alinhando papéis e responsabilidades; D4 – 

Aprimoramento do ensino e da aprendizagem pelos docentes; D5 – Reformulação e 

enriquecimento do currículo; D6 – Aprimoramento da qualidade dos professores; D7_Interno 

– Construção de relacionamentos dentro da comunidade escolar; e, D7_Externo  – Construção 

de relacionamentos fora da comunidade escolar.  

Além disso, foi possível formular 13 hipóteses (Tabela 3 – Capítulo 3, p. 65) e propor 

um modelo conceitual (Figura 2 – Capítulo 3, p. 66) que representasse relações entre as 

dimensões de liderança bem-sucedida com o desempenho dos alunos. 

Para medir as dimensões de liderança bem-sucedida, traduzidas em construtos 

teóricos, foram usados softwares estatísticos, SPSS (para o tratamento dos dados) e SmartPLS 

(para as análises). Os dados utilizados neste estudo são oriundos dos questionários contextuais 
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de diretor e de professor, respondidos por ocasião da Prova Brasil, no ano de 2013, além dos 

dados do IDEB, todos publicados e disponibilizados no sítio do INEP. 

A unidade de análise foi a escola e o público-alvo do estudo foi formado pelas escolas, 

localizadas em todas as regiões do Brasil, que tiveram os resultados de IDEB publicados nas 

edições de 2007 a 2013, relativo aos anos finais do ensino fundamental. A base de dados, 

então, contou com 20.131 escolas, seus diretores, a média de respostas dos respectivos 

professores e os valores de IDEB.  

Das oito dimensões de liderança presentes do modelo conceitual, foi possível 

representar cinco delas utilizando-se de perguntas/afirmativas retiradas dos questionários 

contextuais do diretor ou do professor: D2, D4, D6, D7 Interno e D7 Externo. As dimensões 

“Definição de visão, valores compartilhados e direção” (D1), “Redesenho da organização, 

alinhando papéis e responsabilidades” (D3) e “Reformulação e enriquecimento do currículo” 

(D5) não tiveram perguntas/afirmativas relacionadas a elas, possivelmente porque estes 

questionários contextuais não foram desenvolvidos com o objetivo de medir dimensões de 

liderança. Ou seja, existia uma possibilidade de não se conseguir medir todas as dimensões de 

liderança. 

Uma vez que as dimensões D1, D3 e D5 não tenham sido representadas por nenhuma 

pergunta/afirmativa, todas as hipóteses relacionadas a elas – H1, H2, H3, H4 e H6 – não 

puderam ser testadas, tendo sido, então, retiradas do modelo conceitual inicialmente proposto. 

O modelo conceitual final foi submetido à Modelagem de Equações Estruturais 

(MEE), que é uma técnica que tem sido cada vez mais utilizada em pesquisas acadêmicas, 

tendo em vista sua capacidade em avaliar múltiplas relações de variáveis dependes e 

independentes, ou seja, relações entre vários construtos teóricos.   

Durante as análises realizadas, e levando-se em consideração o referencial teórico, a 

dimensão “Construção de relacionamentos fora da comunidade escolar” foi desmembrada em 
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dois construtos, uma vez que um conjunto de perguntas/afirmativas estava bastante 

relacionado com o relacionamento com pais/responsáveis e um outro apresentava uma relação 

maior com outros aspectos em relação à comunidade externa. Assim sendo, foram criados 

dois construtos no lugar da dimensão D7 Externo: “Relacionamento com a comunidade 

externa” e “Relacionamento com pais/responsáveis”. Como consequência, a hipótese 8 foi 

substituída por outras duas, a saber: “O relacionamento com a comunidade está positivamente 

relacionado com a melhoria nas condições para o ensino e a aprendizagem” (H8a) e “O 

relacionamento com pais/responsáveis está positivamente relacionado com a melhoria nas 

condições para o ensino e a aprendizagem” (H8b). 

Algumas variáveis auxiliares foram introduzidas no modelo para buscar controlar 

determinados aspectos que influenciam no desempenho do aluno e não estavam sendo 

estudadas neste trabalho, como o indicador socioeconômico (INSE) das escolas estudadas, o 

número de alunos matriculados no 9º ano e a segmentação das escolas pelas regiões do Brasil. 

Finalmente, foram introduzidas as alternativas relacionadas com a forma de acesso ao cargo 

de diretor, que tem sido motivo de estudos quanto a efetividade do diretor de escola. 

Assim sendo, o modelo final foi validado a partir do uso da Modelagem de Equações 

Estruturais, bem como foram confirmadas as suas respectivas hipóteses de pesquisa (Figura 

39). Dessa forma, os resultados obtidos propiciaram responder aos objetivos relacionados 

com a mensuração das dimensões de liderança, formadas a partir de perguntas/afirmativas 

retiradas dos questionários contextuais respondidos por diretores e por professores e 

relacioná-las a partir de um modelo conceitual proposto. 



158 
 

 

           Figura 39: Modelo conceitual final e hipóteses de pesquisa 

Nota: Foram omitidas as variáveis para simplificação do esquema gráfico. Todos os 

coeficientes estão na forma padronizada e são significantes (p < 0,05), com exceção dos coeficientes 

marcados com (NS). 

Fonte: Dados da pesquisa 

6.2 Principais contribuições do estudo 

Ao longo do desenvolvimento deste estudo foram explicitadas muitas informações que 

contribuirão para aumentar o conhecimento acadêmico do campo da gestão no desempenho das 

lideranças dos diretores de escola e, por conseguinte, no desempenho de seus alunos. 

O primeiro grande desafio foi conseguir mensurar dimensões de liderança a partir da 

utilização de microdados disponibilizados pelo INEP. Estes microdados foram fruto de respostas de 

diretores e professores aos questionários contextuais da Prova Brasil de 2013, questionários estes que 

não foram desenvolvidos com o propósito utilizado neste estudo.  

 O modelo explicativo que apresenta as relações entre dimensões de liderança e o desempenho 

das escolas é outra contribuição deste trabalho. Destaca-se que a utilização de uma base de dados 

nacional, com um volume de dados significativo, traz robustez aos resultados apresentados. 
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 Outrossim, a verificação de todas as hipóteses apresentadas no modelo conceitual final agrega, 

também, aos demais referenciais teóricos da área. 

Contando com um público alvo formado por 20.131 escolas, as respectivas respostas dos 

diretores e a média das respostas dos professores, que tiveram seus valores de IDEB publicados, nas 

edições de 2007, 2009, 2011 e 2013, anos finais do ensino fundamental, respondendo ao principal 

objetivo deste estudo, a liderança dos diretores de escolas brasileiras parece estar contribuindo com o 

desempenho de seus alunos de acordo com outras pesquisas realizadas, tendo em vista que as 

correlações entre as dimensões de liderança e o desempenho apresentadas no estudo foram positivas e 

significantes e com intensidades similares às encontradas em outros estudos. 

De acordo com os resultados apresentados, há evidências de que as relações desenvolvidas 

pelo diretor no âmbito interno à escola têm um efeito maior no comprometimento dos professores 

quanto ao seu empenho no aprimoramento do ensino e da aprendizagem, influenciando indiretamente 

no desempenho da escola.  

Embora o resultado observado do IDEB Brasil, em 2013, para os anos iniciais do ensino 

fundamental tenha sido igual a 5,2, ultrapassando a meta de 4,9, os resultados observados para os 

demais níveis não foram alcançados. Para os anos finais do ensino fundamental a meta era de 4,4 e 

obteve-se um valor de IDEB igual a 4,2 e para o ensino médio, a meta era de 3,9 e o valor obtido foi 

de 3,7. Além disso, conforme citado anteriormente nesta pesquisa, a média dos países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE corresponde a um valor de IDEB igual a 

6,0, mostrando o grande caminho que o Brasil tem a percorrer no segmento da educação básica. 

Entretanto, nota-se que o diretor de escola brasileira tem buscado exercer a liderança 

transformacional combinada com a liderança pedagógica, o que representa um enorme desafio para 

este profissional, por abranger inúmeras áreas de conhecimento. O diretor precisa ser capaz de criar 

um ambiente de confiança, gerenciar recursos humanos e administrativos (conhecimentos financeiros, 

estratégicos, de marketing etc.), desenvolver pessoas, principalmente seus professores, estimular o 

trabalho colaborativo, motivar e estimular seus liderados, desenvolver práticas pedagógicas que 

auxiliem seus professores no desempenho de suas funções, se preocupar com a qualidade do ensino e 
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da aprendizagem dos alunos, propiciar condições para capacitação dos docentes, acompanhar o 

desenvolvimento de seus alunos e seus resultados, entre outras atividades. 

Na sequência, com relação aos resultados, destaca-se ainda, o envolvimento dos pais na vida 

escolar de seus filhos e a formação continuada dos docentes resultando em efeitos positivos na 

melhoria das condições do ensino e da aprendizagem.  

Há indícios de que as ações promovidas pela escola junto aos pais estão tendo efeitos positivos 

quanto ao acompanhamento escolar deles, de maneira mais ativa, junto aos seus filhos, ocasionando 

um efeito direto na melhoria das condições do ensino e da aprendizagem.  

Além disso, parece que as ações promovidas pelos diretores de escola para estimular a 

formação continuada dos docentes também têm surtido efeitos positivos, o que pode ser de certa forma 

validado pela quantidade elevada de professores que participaram de algum curso oferecido, com 

impacto moderado ou grande em suas práticas docentes.  

6.3 Sugestões de trabalhos futuros 

A complexidade do ambiente que envolve a escola e todos os sujeitos envolvidos no processo 

educacional representam um campo muito fértil para pesquisas acadêmicas, principalmente a partir de 

um olhar da administração. 

O modelo proposto neste estudo pode ser aplicado em outros recortes dos microdados 

disponíveis. Por exemplo, analisar de forma comparada as escolas estaduais e as escolas municipais,  

da etapa anos finais do ensino fundamental, buscando evidenciar diferenças que possam suscitar 

intervenções no sentido de melhorar os resultados de desempenho e bem-estar dos alunos; analisar as 

relações entre as dimensões de liderança e o desempenho das escolas que tenham  IDEB publicado nos 

anos iniciais do ensino fundamental e,  posteriormente, compará-las com as dos anos finais; e, buscar 

compreender as diferenças das dimensões de liderança entre as regiões do Brasil, entre outros recortes 

possíveis. 

Além disso, a utilização dos microdados do INEP de maneira mais abrangente, incluindo 

dados de alunos, infraestrutura das escolas, informações sobre situação socioeconômica das famílias 
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entre outros, poderia contribuir para enriquecer o conhecimento sobre os desafios do diretor de escola 

e suas práticas no sentido de melhorar os resultados de desempenho e bem-estar de seus alunos. 

Para além dos métodos quantitativos, seria interessante realizar estudos mais aprofundados, 

utilizando-se de métodos qualitativos, para buscar uma maior compreensão dos desafios e das 

melhores práticas envolvidas com o exercício da função de diretor de escola. 

A influência do professor é sabidamente a que mais afeta o desempenho do aluno. No entanto, 

Branch et al. (2013) fazem uma reflexão interessante quanto à abrangência dessa influência. Eles 

salientam que a influência do professor está restrita aos seus alunos, enquanto que a influência de um 

diretor afeta todos os alunos da sua escola. A autora concorda e considera que realizar mais estudos 

envolvendo a liderança do diretor de escola, buscando contribuir com melhorias para a realização de 

suas funções, chegando a intervir mais diretamente na proposição de cursos de capacitação dirigidas a 

este público, são importantes contribuições que a academia pode e deve prestar a esse profissional tão 

importante e merecedor de uma maior valorização. 
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