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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO

A mane i ra  como se  devem incrementar  medidas  de

descentralização na gestão das escolas está definida basicamente na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96. O
artigo 12 desta Lei estabelece que cada estabelecimento de ensino

deve incumbir-se de: 1) elaborar e executar seu projeto pedagógico;
2) administrar seus funcionários e seus recursos materiais e financei-
ros; 3) organizar o calendário escolar e o horário das aulas; 4) super-

visionar a execução do plano de trabalho de cada professor; 5) prever
a recuperação dos alunos que apresentem um rendimento escolar bai-
xo; 6) articular-se com as famílias e as comunidades, criando proces-

sos de integração entre a sociedade e a escola; 7) informar aos pais e
responsáveis sobre a freqüência e os resultados dos alunos, além de
cuidar da realização efetiva do projeto pedagógico da escola (BRA-

SIL, 1996).

Consta ainda na LDB, que os professores devem participar da ela-
boração do projeto pedagógico da escola, elaborar e cumprir o plano de
trabalho, além de colaborar com as atividades, visando à articulação da

escola com as famílias e com a comunidade (art. 13). No mesmo sentido,
a LDB estabelece que os sistemas de ensino devem definir as normas
para a gestão democrática de forma a promover o envolvimento de pro-

fissionais da educação, bem com das comunidades escolares locais, con-
selhos escolares ou equivalentes. Essa Lei define também que os sistemas
de ensino devem assegurar às unidades escolares públicas de ensino fun-

damental, níveis progressivos de autonomia pedagógica e administrativa
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e de gestão financeira, observando, ao mesmo tempo, as normas gerais
do direito financeiro público.

Essa base legal forneceu as orientações gerais para o desenvolvimen-

to de medidas de descentralização. A revisão bibliográfica sobre a
descentralização das escolas no Brasil nos permitiu constatar que embo-
ra vários autores como Almeida, (2000), Cerqueira (2000) e Mutim (2000)

entre outros, tenham reflexões interessantes acerca da descentralização
da gestão das escolas, existem poucas pesquisas empíricas que explorem a
percepção dos atores, no caso diretores, implicados nessa nova forma de

gestão descentralizada das escolas. Em nossa opinião a ausência de pes-
quisas com essa finalidade pode ser explicada pelo fato de não haver uma
difusão dos instrumentos disponíveis que permitam desenvolver pesqui-

sas empíricas nesta aérea. Nossa opinião fundamenta-se no fato de reali-
zarmos uma pesquisa neste sentido e precisarmos elaborar nosso próprio
instrumento a partir da lacuna encontrada (NOVAES, 2004).

Essa base legal forneceu as orientações gerais para o desenvolvimen-

to de medidas de descentralização. A revisão bibliográfica sobre a
descentralização das escolas no Brasil nos permitiu encontrar algumas
reflexões interessantes acerca desse tema, no entanto constatamos que

existem poucas pesquisas empíricas que exploram a percepção dos atores,
no caso diretores, implicados nessa nova forma de gestão descentralizada
das escolas.

Considerando que o tipo de questão formulada � qual a percepção

dos diretores de escolas do Município de Salvador acerca da
descentralização da gestão escolar? � direcionava-se para um número ele-
vado de sujeitos (224 pessoas), utilizamos uma abordagem metodológica

quantitativa. A utilização desse tipo de abordagem nos permitiu elaborar
instrumentos de medida que possibilitaram analisar a percepção dos su-
jeitos acerca de cada dimensão � participação, prestação de contas, flexi-

bilidade e autonomia � relacionada à descentralização. A seguir apresen-
taremos o quadro de referência teórica que utilizamos para a elaboração
do instrumento de medidas e suas características metodológicas.
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QUADRO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MEDIDA

Na pesquisa, optamos por explorar o conceito de descentralização

no campo administrativo. Reconhecemos, todavia, que a descentralização
pode ser também explorada no campo político e, como tal, influenciar
substancialmente a descentralização administrativa. Partilhamos à com-

preensão de que não há incompatibilidade, ou mesmo certo antagonismo
entre a descentralização política e a administrativa. Como nosso interes-
se se refere aos processos de descentralização sob o ponto de alguns pro-

cedimentos de gestão das escolas, acreditamos que nossa opção apresen-
ta-se justificada.

O CONCEITO DE DESCENTRALIZAÇÃO

Para muitos autores (MINTZBERG, 1995; SOUZA; 1997), a
descentralização parece ser um conceito vago, impreciso e polissêmico e

por isso pode ser utilizado sob diferentes ângulos de visão. Para Mintzberg
(1979), a descentralização se define pelo grau com o qual o poder formal
ou informal é distribuído entre os indivíduos de uma organização. Brooke

(1984) retoma a definição de Mintzberg para torná-la mais operacional
no contexto da gestão escolar, precisando que a descentralização pode ser
definida pelo grau com o qual o poder de tomar decisões é distribuído

entre os indivíduos, a partir dos papéis que exercem numa organização.

Outros autores, como Vieira (1971), Roversi-Monaco (1992),
Winkler (1991) consideram que descentralização e centralização podem
e devem ser analisadas e percebidas como complementares, ou seja, em

uma estrutura organizacional descentralizada é possível encontrar ele-
mentos de centralização e vice-versa. Vieira (1971), por exemplo, sugere
que a descentralização possui uma dinâmica que lhe permite mover-se de

alto a baixo, numa escala contínua cujos extremos, centralização e
descentralização, são muitas vezes difíceis de observar na prática. Roversi-
Monaco (1992) observa que os dois pólos, centralização e descentralização
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são tão ligados que só podem ser identificados, na totalidade, no nível
teórico. No campo específico da educação, Winkler (1991) considera que
para se identificar se um sistema educacional apresenta características

centralizadora ou descentralizadora é necessário analisar a maneira com
a qual se conduz os vários serviços educativos. Aqui o autor se refere
como exemplo às formas de conduzir o currículo, os métodos de ensino, a

supervisão e os exames, e o financiamento. Assim, o grau de centraliza-
ção ou de descentralização pode variar de acordo com cada componente
desses.

TTTTTipos de descentralizaçãoipos de descentralizaçãoipos de descentralizaçãoipos de descentralizaçãoipos de descentralização

A partir da perspectiva de Mintzberg (1995), o termo descentralização

pode se utilizado de maneiras diferentes. Este autor sublinha que a
descentralização é considerada vertical quando se processa a dispersão do
poder formal para os níveis mais baixos da hierarquia de autoridade. Esse

tipo de processo ocorre pela delegação de decisões dentro da cadeia vertical
da hierarquia administrativa. Mintzberg (1995), menciona ainda que na
hierarquia administrativa a descentralização pode ocorrer de maneira pa-

ralela, isto é, quando se refere a dispersão do poder para muitas espécies de
decisões no mesmo local. Esse tipo de descentralização provoca uma situa-
ção de interdependência de decisão.

Quanto à descentralização horizontal, Mintzberg (1995) considera

que se processa quando ocorre o poder decisório se estende para os não-
administradores, criando situações de decisão informal. Neste tipo de
descentralização, o poder formal pode se situar em mais de um setor da

estrutura organizacional. Assim, o poder decisório pode ser deslocado
para os membros de uma organização apenas porque eles pertencem a
esta organização, ou pode também se estender aos especialistas ou peri-

tos externo à estrutura formal da organização. Mintzberg (1995) nos
indica que a descentralização pode se processa de maneira seletiva. Nesse
caso, o poder sobre os diversos tipos de decisão permanece em diferentes

locais da organização.
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Algumas dimensões da descentralizaçãoAlgumas dimensões da descentralizaçãoAlgumas dimensões da descentralizaçãoAlgumas dimensões da descentralizaçãoAlgumas dimensões da descentralização

Por se constituir num conceito polissêmico, a descentralização in-

corpora várias dimensões com as quais este conceito pode ser melhor
analisado. Interessa-nos explorar algumas das dimensões vinculadas à
descentralização em razão se constituírem no modus operanti deste con-

ceito. Com efeito, explorar as dimensões da descentralização nos ajuda a
determinar as razões e os interesses que nos levaram a optar por esse
processo de investigação. Permitiu-nos, ainda, refinar os aspectos que

conduziram à investigação junto aos participantes de nossa pesquisa.

A partir da revisão de bibliografia identificamos e conservamos qua-
tro dimensões que aparecem com uma freqüência significativa na litera-

tura consultada, ou seja: participação, prestação de contas, flexibilidade,
autonomia. Existem outras dimensões, evidentemente, no entanto ex-
ploramos apenas essas quatro.

A participação como objetivo da descentralizaçãoA participação como objetivo da descentralizaçãoA participação como objetivo da descentralizaçãoA participação como objetivo da descentralizaçãoA participação como objetivo da descentralização

A participação dos atores na gestão de uma organização se apresen-
ta na literatura examinada como um dos objetivos da descentralização.

Em geral, os argumentos que sustentam a descentralização justificam-se
pela necessidade de promover maior participação das pessoas, incorpo-
rando atores sociais. Os argumentos em favor da participação geralmente

apresentam-se acompanhados da intenção de promover maior distribui-
ção do poder de decisão.

Alguns atributos, no entanto, são requeridos quando se estabelece a
descentralização na perspectiva da participação dos atores, especialmen-

te, quando se referem à assunção de maior grau de poder pelos atores
locais. Passa-se, então, a requerer maior nível de preparo técnico dos ato-
res, responsabilidade, liderança e criatividade, para lidar com novas exi-

gências e atuar no nível da decisão.

No caso da descentralização na educação Winkler (1991), adverte
que a escassez de conhecimentos e habilidades dos atores pode represen-
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tar um obstáculo para viabilizar o processo de descentralização. Alguns
tipos de decisões demandam conhecimento técnico especializado, razão
pela qual são definidos papéis entre os atores nas organizações. Parece

não haver dúvidas sobre a necessidade de assegurar aos atores processos
de qualificação e aperfeiçoamento como meio para alcançar a eficácia dos
processos de descentralização.

No campo da gestão escolar, a participação pode se estabelecer pela
via do envolvimento dos professores, funcionários, pais, alunos e repre-
sentantes da comunidade na gestão e na organização das atividades

educativas da escola. Esse tipo de participação vem se desenvolvendo por
meio dos conselhos ou colegiados escolares, órgãos criados para interagir
na gestão da escola. Na rede municipal de ensino de Salvador (BA), por

exemplo, os conselhos escolares foram instituídos com a finalidade de
promover a participação dos diversos atores e exercer funções consultivas
na elaboração do projeto pedagógico da escola e decisório na definição de

seu regimento.

Esses conselhos possuem ainda atribuições de controle sobre a utiliza-
ção dos recursos financeiros pela escola. Desta forma, os conselhos de esco-
la, além de favorecer a participação na gestão da escola, representam um

espaço de poder na medida em que o reconheçam como tal. Com efeito, o
conselho escolar sugere uma forma de descentralização que pode aumentar
a confiança do público no acompanhamento e controle do funcionamento

da escola no que se refere aos aspectos administrativos e pedagógicos.

A participação pode ser explorada também na perspectiva da toma-
da de decisão. Segundo David (1989), essa perspectiva se refere à impli-
cação dos professores, pais, alunos e membros da comunidade em situa-

ções relativas ao orçamento da escola, ao currículo e a contratação de
funcionários, ou qualquer outra autoridade delegada à escola.

Em síntese, podemos dizer que há uma efetiva participação quando
os diferentes atores (diretores, professores, funcionários, pais, alunos,

membros da comunidade) estão implicados na gestão da escola, especial-
mente, quando participam da tomada de decisão e exercem algum tipo de
controle sobre as atividades financeiras e educativas.
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Na atividade administrativa, podemos observar que existe partici-
pação a partir da freqüência elevada do número de reuniões organizadas
pelos diretores com a finalidade de valorizar e favorecer o envolvimento

dos atores � professores, funcionários, pais, alunos e comunidade. A par-
ticipação pode também ser observada a partir dos meios utilizados pelos
diretores de escola para estimular a tomada de decisão e o controle dos

processos administrativos e pedagógicos. Pode, ainda, favorecer a circula-
ção de informações no âmbito da escola. Essas observações podem con-
duzir a uma constatação sobre a natureza da participação dos atores na

gestão da escola. Saber se é um tipo de participação que considera a voz
dos atores na tomada de decisões.

A prA prA prA prA prestação de contas como alvo da descentralizaçãoestação de contas como alvo da descentralizaçãoestação de contas como alvo da descentralizaçãoestação de contas como alvo da descentralizaçãoestação de contas como alvo da descentralização

Segundo Brown (1990), a prestação de contas é um componente
importante nas organizações e um dos objetivos da descentralização. O

autor observa que se uma organização demonstra maior liberdade para
tomar decisões, ela deverá assumir, por outro lado, a responsabilidade de
prestar contas. Assim, a idéia de prestar contas está intimamente associ-

ada à necessidade de mostrar se os objetivos anteriormente definidos e os
resultados esperados foram alcançados ou não.

De acordo com Brown (1990), a prestação de contas adquire um
outro significado particular quando se refere à participação dos pais. Neste

caso, a escola não deve se limitar a prestar contas apenas às instâncias
superiores. Se ela passa a prestar contas também aos pais, sua relação
com a comunidade tende a melhorar. Desta forma, esse processo pode ser

observado a partir dos mecanismos adotados pelo diretor de escola em
relação aos órgãos centrais da educação. Além disso, podemos observá-lo
a partir dos meios utilizados pelos diretores junto aos beneficiários dos

serviços educativos � pais e alunos � para mantê-los informados. Quando
isso ocorre, é importante observar como os diretores percebem o direito
dos beneficiários no que se refere ao acesso às informações e quais são as

estratégias adotadas para implicá-los no processo de prestação de contas.
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Em resumo, podemos considerar que há prestação de contas, por
exemplo, quando o diretor fornece ao conselho escolar e aos atores soci-
ais, informações sobre os recursos financeiros a ela destinados, as previ-

sões de aplicação e os resultados alcançados.

A flexibilidade como objetivo da descentralizaçãoA flexibilidade como objetivo da descentralizaçãoA flexibilidade como objetivo da descentralizaçãoA flexibilidade como objetivo da descentralizaçãoA flexibilidade como objetivo da descentralização

O conceito de flexibilidade se refere à capacidade que uma organiza-
ção dispõe neste caso a escola, para promover mudanças e inovações na
gestão. De acordo com Brown (1990) a flexibilidade sugere que as orga-

nizações não só respondam as demandas apresentadas pelos clientes, como
também, essas demandas sejam respondidas em tempo considerado razo-
ável. Brown (1990) sublinha que a flexibilidade apresenta-se associada à

velocidade e à capacidade que as unidades de uma organização revelam
ao responder às mudanças.

Promover a flexibilidade se torna cada vez mais importante na me-
dida em que os órgãos centrais estão demasiadamente longe das unidades

locais de uma organização. Essa importância se verifica quando estes ór-
gãos se tornam cada vez maiores e a tomada de decisão deve passar por
muitas instâncias intermediárias. Em geral, a escola situa-se geografica-

mente próxima aos usuários e distante do órgão central. Observa-se que
ela é uma organização complexa e susceptível a enfrentar novas e varia-
das exigências. Neste sentido, é importante promover mecanismos de fle-

xibilidade que lhe permita responder, com certa agilidade as demandas
do cotidiano. Greenhalg (1984, p. 93), por exemplo, considera que as
escolas que promovem a flexibilidade geram invenção e criatividade, con-

tribuindo assim para resolver problemas comuns utilizando o talento do
pessoal da própria escola.

Quanto mais descentralizada for uma organização, menciona Brown
(1990), maiores são as possibilidades de promover inovações. É impor-

tante salientar que as inovações podem ocorrer tanto na esfera pedagó-
gica quanto na administrativa. Este autor adverte, todavia, que as res-
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trições decorrentes dos regulamentos e procedimentos estabelecidos pelos
órgãos centrais da administração podem se constituir num obstáculo à
flexibilidade. Nesse caso estão por exemplo, alocação e utilização de

recursos financeiros para as despesas e compra de equipamento e de
material.

Em resumo, observamos que a flexibilidade no contexto da gestão

escolar representa a possibilidade de promover inovações, criatividade e
mudanças para melhor responder às suas demandas. Incluem-se, tam-
bém, as demandas relativas ao pessoal interno e externo a escola. Neste

sentido, as medidas que visam promover a flexibilidade podem ser obser-
vadas a partir da percepção dos diretores sobre a necessidade de implan-
tar novas formas de gestão. Observa-se ainda que os professores recebem

estímulo por parte dos diretores para que adotem novos programas e ex-
perimentem novas abordagens pedagógicas em sala de aula. Por fim, po-
demos observar a flexibilidade a partir dos meios e recursos que as esco-

las dispõem para responder as exigências específicas e derivadas das no-
vas tecnologias.

A autonomia como objetivo da descentralizaçãoA autonomia como objetivo da descentralizaçãoA autonomia como objetivo da descentralizaçãoA autonomia como objetivo da descentralizaçãoA autonomia como objetivo da descentralização

O conceito de autonomia pode ser definido como a transferência
de competência e de responsabilidade da administração central ou regi-
onal para as escolas (LEMOS, 1999). Este processo de transferência

pressupõe que a escola assuma alguns poderes. A perspectiva adotada
por Lemos (1999) coloca a autonomia das unidades administrativas
numa posição relacional, isto é, cada unidade administrativa adquire

maiores poderes à medida que os órgãos centrais perdem, ou distribuem
entre estas unidades. A despeito de a autonomia representar para as
escolas maiores poderes de decisão sobre aspectos administrativos, pe-

dagógicos e financeiros, é importante salientar, que esta se constitui
numa unidade administrativa ligada a uma estrutura organizacional
maior. Por essa razão, ela é confrontada a certo grau de restrição quanto

à autonomia. Esse pressuposto é reforçado por Bullock e Thomas (1997),
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quando advertem que a autonomia não significa que professores e esco-
la possam agir como queiram.

Apoiado nos estudos desenvolvido por Brown (1990), Nóvoa (1995)

ressalta que a autonomia implica um maior nível de responsabilidade dos
atores e uma maior aproximação do centro decisório da realidade da esco-
la. Nóvoa (1995), menciona ainda que as escolas dotadas de autonomia

podem adquirir os meios necessários para responder aos desafios e às
demandas do cotidiano.

De outra parte, estudos realizados por David (1989) entorno da
autonomia, identificam que este conceito apresenta estreita relação com

o exercício da autoridade e a possibilidade de utilização de recursos fi-
nanceiros. De uma parte, a escola ganha uma importante condição para
efetivar sua autonomia ao se constituir como unidade orçamentária. De

outra, menciona David (1989) a delegação de autoridade transmitida à
escola pode estimular a presença de novas ideias acerca do currículo e de
outros aspectos relativos ao orçamento da gestão escolar.

Segundo David (1989), a autonomia representa a base principal da

gestão escolar descentralizada e reflete claramente a delegação de poder
do órgão central para as escolas. Assim, quando as escolas adquirem mai-
or autonomia, o diretor assume um papel estratégico, podendo utilizar

sua condição de líder e de autoridade para concretizar de modo eficiente
tal autonomia.

A delegação de autoridade e o exercício da liderança, no contexto da
autonomia, apresentam-se estreitamente ligadas ao papel de diretor de

escola. Essa ligação se estabelece e pode ser observada pela maneira com
qual o diretor de escola percebe sua autoridade para assumir funções de
liderança na gestão da escola. Pode ainda ser analisada a partir do exercí-

cio da autoridade para decidir, controlar e aplicar os recursos financeiros
destinados à escola. Finalmente, a autonomia pode ser analisada a partir
da percepção que os diretores de escola possuem sobre a delegação de

autoridade para promover a movimentação de funcionários como, por
exemplo, contratar ou demitir professores.
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Fizemos um esforço teórico para definir cada uma das dimensões
ligadas à descentralização. Reconhecemos, entretanto, que no plano prá-
tico essas dimensões mantêm entre si ligações bastante fortes e são mui-

tas vezes complementares.

O CONCEITO DA PERCEPÇÃO

Para Rock (1983), a percepção seria uma representação mental dos
eventos externos a partir dos estímulos que chegam aos órgãos sensori-
ais. Para Legendre (1993), a percepção se constitui num processo pelo

qual uma pessoa adquire informação sobre seu ambiente. Tendo em vista
a orientação de nossa pesquisa, entendemos que a percepção é um pro-
cesso pelo qual a informação sensorial é obtida e tratada como represen-

tações mentais utilizáveis. Em nossa opinião, é possível observar essas
representações submetendo os sujeitos � diretores de escola � a estímulos
(enunciados) correspondentes às informações que desejamos obter. Como

declara Maillet (1988), na tomada de decisões nas organizações, os indi-
víduos agem em função de sua percepção sobre a realidade, e não em
função da própria realidade. Assim, conhecer a percepção dos diretores

de escola sobre o processo de descentralização equivale a chegar a uma
realidade (processo de descentralização) tal qual ela é percebida e vivida
pelos diretores.

A QUESTÃO PRINCIPAL DE NOSSO ESTUDO

Nós formulamos a seguinte questão: é possível elaborar um instru-

mento contendo qualidades metodológicas reconhecidas que nos permita
medir a percepção dos diretores de escola em relação às quatro dimensões
da descentralização, tal qual nós as definimos? Apresentamos a seguir a

metodologia adotada para elaborar o instrumento metodológico.
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO
DE MEDIDA

A escolha dos enunciadosA escolha dos enunciadosA escolha dos enunciadosA escolha dos enunciadosA escolha dos enunciados

Para elaborar o questionário, nos apoiamos nas definições dos con-
ceitos tal qual eles aparecem no quadro de referência. Levantamos pes-

quisas, realizamos sondagens administrativas relativas ao papel do dire-
tor na gestão da escola. Ainda que estas investigações e sondagens não
tivessem relação direta com nossa pesquisa, elas nos permitiram delimi-

tar a formulação de nossos enunciados e escolher os pontos de nossa es-
cala. Pesquisamos a legislação atual, bem como os documentos oficiais do
Ministério da Educação do Brasil, particularmente os que tratam da ges-

tão escolar. O conjunto destas leituras nos permitiu elaborar um primeiro
questionário composto de 55 enunciados. Este questionário contém as
quatro componentes ou dimensões da descentralização: participação, com

14 enunciados; prestação de contas, com 15 enunciados; flexibilidade,
15 enunciados; autonomia, 11 enunciados.

Para cada um dos enunciados, utilizamos uma escala de cinco pon-
tos, tipo Likert, solicitando aos diretores de escola que indicassem sua

posição em relação aos enunciados. Apresentamos abaixo (Quadro 1) um
exemplo da escala utilizada.

Quadro 1 - Escala utilizada na pesquisa

A validação do conteúdo dos enunciadosA validação do conteúdo dos enunciadosA validação do conteúdo dos enunciadosA validação do conteúdo dos enunciadosA validação do conteúdo dos enunciados

No primeiro momento, submetemos o questionário a um grupo com-

posto de quatro profissionais pós-graduados e com experiência no campo da

Acho que é importante que os pais
possam participar da tomada de
decisão na gestão da escola

1= muito em desacordo; 2= em desacordo; 3= mais ou menos de acordo; 4= em acordo; 5= muito

em acordo

1 2 3 4 5
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gestão escolar. No segundo momento, apresentamos o questionário a um
grupo de quatro diretores de escola para que tentassem responder aos enun-
ciados. Adotamos esses procedimentos a fim de assegurar de que os termos

usados, as diretrizes dadas e o tipo de perguntas adotadas não criavam ne-
nhum problema de compreensão ou de dificuldades para os respondentes. O
conjunto destes procedimentos visava verificar a pertinência e a clareza dos

enunciados antes de submetê-los à validação experimental. Esta etapa de
validação nos permitiu conservar quarenta e cinco (45) enunciados que se
distribuíam da seguinte maneira: participação: 10 enunciados; prestação de

contas: 13; flexibilidade: 11; autonomia 11.

A validação experimental do questionárioA validação experimental do questionárioA validação experimental do questionárioA validação experimental do questionárioA validação experimental do questionário

Para validação experimental do questionário, aplicamos entre 248
diretores de escolas públicas do Sistema Municipal de Ensino de Salva-
dor. Deste total, obtivemos o retorno de 188 diretores. Este número cons-

titui uma boa amostra para validá-lo. Como destaca Spector (1992), uma
amostra que compreende entre 100 a 200 sujeitos é suficiente para nortear
as análises necessárias à elaboração e à validação de um instrumento de
medida.

Utilizamos o programa �Reliability�, do SPSS, que nos permitiu
calcular os índices necessários para analisar o questionário. Adotamos
um procedimento capaz de estabelecer se os enunciados relativos a cada

dimensão podiam ser conservados ou deveriam ser rejeitados. Para isso,
utilizamos o coeficiente item-teste. Assim, um enunciado é considerado
aceito se o valor deste coeficiente é superior ou igual a 0,20. Para deter-

minar a fidedignidade de cada subescala ou dimensão, utilizamos os valo-
res do coeficiente Alpha. Para cada uma das subescalas, o valor desse
coeficiente deve ser igual ou superior a 0,70. Lembramos, no entanto,

que para alguns especialistas em avaliação, o valor mínimo do coeficiente
de fidedignidade pode ser fixado em 0,65 quando a decisão a ser tomada
com o instrumento envolve grupos de indivíduos e não uma pessoa em

particular (FRISBIE, 1988; LOUIS, 1999). A seguir, apresentamos os
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resultados das análises de cada uma das quatro dimensões ou sub-escalas
de nosso instrumento.

Análise da subescala �participação�Análise da subescala �participação�Análise da subescala �participação�Análise da subescala �participação�Análise da subescala �participação�

Os índices obtidos a partir dos enunciados da dimensão �participa-
ção� apresentam uma correlação item-teste que variam entre 0,25 a 0,56;

este resultado nos permite conservar todos os enunciados. O coeficiente
de fidedignidade Alpha estandardizado para este teste é de 0,8013, o que
nos faz concluir que a subescala �participação� apresenta uma boa fide-

dignidade.

Análise da subescala �prAnálise da subescala �prAnálise da subescala �prAnálise da subescala �prAnálise da subescala �prestação de contas�estação de contas�estação de contas�estação de contas�estação de contas�

Os enunciados relativos à dimensão �prestação de contas� deveriam

conter inicialmente treze itens. Observamos, durante o processo de vali-
dação experimental, que alguns enunciados (PC08, PC09, PC11, PC13)
apresentavam uma correlação item-teste bastante abaixo da norma de

0,20, geralmente aceita. Assim, apenas nove enunciados que apresenta-
vam uma variação item-teste entre 0,29 e 0,58 foram finalmente conser-
vados para a dimensão prestação de contas. O coeficiente de fidedignida-

de Alpha estandardizado foi de 0,7947. O valor de tal coeficiente nos
permite conservar os nove enunciados do instrumento, com a garantia de
sua fidedignidade.

Análise da subescala �flexibilidade�Análise da subescala �flexibilidade�Análise da subescala �flexibilidade�Análise da subescala �flexibilidade�Análise da subescala �flexibilidade�

Os enunciados relativos à dimensão �flexibilidade� eram compostos

inicialmente de treze itens. Observamos durante o processo de validação
experimental que os alguns enunciados (F06 e F11) apresentavam uma
correlação item-teste negativa. É possível que isso decorra da maneira

com a qual foram formulados. Porém, tal situação não afeta os resultados
finais, considerando que restam outras questões que podem contribuir
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para a análise desta dimensão. Assim, a dimensão �flexibilidade� passou
a conter apenas nove enunciados que variam entre 0,20 e 0,41, e apre-
sentou um coeficiente de fidedignidade Alpha estandardizado de 0,6317.

Observamos que o coeficiente de fidedignidade é um pouco baixo (não
chega a um valor mínimo de 0,65). Por essa razão, os resultados proveni-
entes desta dimensão devem ser interpretados com prudência.

Análise da subescala �autonomia�Análise da subescala �autonomia�Análise da subescala �autonomia�Análise da subescala �autonomia�Análise da subescala �autonomia�

Os enunciados relativos à dimensão �autonomia� eram inicialmente

compostos de onze itens. Constatamos durante o processo de validação
experimental que os alguns enunciados (A01, A02, A03, A04, A07) apre-
sentavam uma correlação muito inferior a 0,20. É possível que este resul-

tado dependa da formulação inadequada dos enunciados. Porém tal situ-
ação não afeta os resultados finais porque restam outras questões que
podem contribuir para a análise. Assim, a dimensão �autonomia� ficou

unicamente com seis enunciados que apresentam uma variação item-tes-
te entre 0,31 e 0,53. O coeficiente de fidedignidade Alpha estandardizado
é de 0,66. Da mesma forma, os resultados provenientes desta dimensão

deverão ser interpretados com prudência.

Análise dos rAnálise dos rAnálise dos rAnálise dos rAnálise dos resultados obtidos a partir do instresultados obtidos a partir do instresultados obtidos a partir do instresultados obtidos a partir do instresultados obtidos a partir do instrumento deumento deumento deumento deumento de
investigaçãoinvestigaçãoinvestigaçãoinvestigaçãoinvestigação

A análise mais detalhada visa responder as questões da investigação

e estabelecer uma relação direta com os enunciados presentes no instru-
mento de pesquisa (questionário). No que se refere à dimensão participa-
ção destacamos a seguinte questão: como os diretores percebem a impor-

tância de implicar os pais, professores, alunos e funcionários na tomada
de decisões relativas à gestão da escola? Destacamos apenas alguns enun-
ciados contidos no questionário a fim de analisá-los.

A quase totalidade dos pesquisados 95,6%, consideram que a impli-

cação dos professores e funcionários nas decisões administrativas ajuda a
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melhorar a gestão da escola, enquanto apenas 4,4% mostraram-se inde-
cisos. Este resultado pode nos indicar que os diretores não têm restrições
quando se refere à participação de segmentos internos à escola. Pode-se

inferir que os diretores consideram que a participação destes segmentos
ajuda a melhorar a gestão da escola. Quando se refere à participação de
pais nas decisões administrativas, os resultados são diferentes, 59,0% dos

sujeitos declaram-se favoráveis, enquanto 29,8% mostraram-se indecisos
e, 9,6% não favoráveis. Verifica-se que há um percentual elevado de su-
jeitos (39,4%) que demonstram certa reserva perante tal pergunta. Pode-

mos interpretar que os diretores consideraram que os pais não têm a pre-
paração técnica suficiente para participar nas decisões administrativas.
Quando se refere à participação dos alunos, um percentual alto dos sujei-

tos (73,4%) considera que estes devem ser apenas consultados sobre as
decisões administrativas.

No que se refere à dimensão da prestação de contas destacamos a

seguinte questão: como os diretores percebem a importância de informar
os pais e alunos sobre os assuntos relativos à gestão da escola? Destacamos
apenas alguns enunciados contidos no questionário a fim de analisá-la.

No que diz respeito à importância de organizar reuniões com os pais

para informá-los sobre assuntos relativos à gestão da escola, constata-se que
95,2% dos sujeitos declaram-se favoráveis, enquanto apenas 2,7% se mos-
traram indecisos e 1,6% não favoráveis. Estes resultados podem nos indicar

que não há dúvidas quanto à importância de organizar reuniões com os pais
para mantê-los. Quando se refere à necessidade de informar os pais sobre os
resultados obtidos com a utilização dos recursos financeiros da escola, obser-

va-se que 85,1% dos sujeitos declaram-se favoráveis, enquanto 12,2% se
mostraram indecisos e 1,6% não favoráveis. A despeito de haver alto percen-
tagem (85,1%) de diretores que reconhecem a necessidade de fornecer infor-

mações aos pais, verifica-se um percentual significativo que emite dúvidas
(12,2%). Isso leva a inferir que, quando se trata de informar os atores exter-
nos � pais � da utilização dos recursos financeiros, os diretores mostram

certa reserva, possivelmente por considerar que este é assunto de domínio
interno, ou seja, de competência da direção da escola.
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No que se refere à dimensão flexibilidade destacamos a seguinte
questão: como os diretores percebem a importância de responder às rápi-
das mudanças na gestão da escola? Destacamos apenas alguns enuncia-

dos contidos no questionário a fim de analisá-la.

No que diz respeito à possibilidade para a escola de responder às
rápidas mudanças em matéria de gestão escolar, observa-se que 43,6%

dos diretores declaram-se favoráveis, enquanto que 44,1% se mostram
indecisos e 10,6% não favoráveis. Nota-se que o percentual de sujeitos
indecisos (44,1%) é um pouco maior que aqueles que se posicionam favo-

ráveis (43,6%). Estes resultados podem nos indicar que os diretores têm
fortes reservas (44,1%) quanto às possibilidades de a escola responder às
rápidas mudanças. Isso nos leva a entender que os diretores podem con-

siderar que as escolas não dispõem das condições financeiras, materiais,
ou ainda, de pessoal preparado para responder às rápidas mudanças em
matéria de gestão escolar.

Na dimensão flexibilidade, consideramos importante explorar mais

uma questão: como os diretores percebem as inovações pedagógicas
adotadas pelos professores?

Quanto à possibilidade de o professor experimentar inovações peda-
gógicas na escola, 45,7% dos sujeitos mostraram-se favoráveis, enquanto

40,4% se posicionaram indecisos e 10,6% não favoráveis. Observa-se que
o percentual de sujeitos favoráveis (45,7%) é ligeiramente mais elevado
que o percentual de sujeitos que apresentam reservas (40,4%). Estes re-

sultados podem nos indicar que os diretores consideram que os professo-
res precisam dispor de recursos materiais e tecnológicos para experimen-
tar novas atividades pedagógicas.

Sobre a dimensão autonomia destacamos a seguinte questão: como

os diretores percebem a sua autoridade para dirigir e conduzir a gestão da
escola?

No que diz respeito à consolidação do papel de gestor pela delega-
ção de autoridade atribuída aos diretores de escola, observa-se que 69,7%

dos sujeitos declararam-se favoráveis, enquanto que 22,3% se colocaram
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indecisos e, 7,4% não favoráveis. Constata-se uma proporção mais eleva-
da de diretores (69,7%) que consideram que a delegação de autoridade
consolida o papel do diretor, embora se note um percentual significativo

de sujeitos que apresentam dúvidas (22,3%). Isto pode nos indicar que
os diretores associam à consolidação do seu papel à delegação de autori-
dade. Tal atributo, no entanto, parece ser inerente ao exercício da função

daquele e que dirige a escola.

CONCLUSÃO

Acreditamos que o instrumento que elaboramos para esta pesqui-
sa apresenta, em geral, uma validade e fidedignidade aceitável. Apenas
a subescala �flexibilidade�, que apresentou um coeficiente Alpha de 0,63,

nos pareceu um pouco fidedigno. Porém, acreditamos que no contexto
de uma pesquisa, esta subescala pode ser utilizada, mas com prudência,
na interpretação dos resultados. O que nos permite acreditar que foi

possível elaborar um instrumento de medida sobre a percepção que os
diretores têm em relação à descentralização da gestão escolar, instru-
mento este que respeita as características metodológicas reconhecidas

nesta área.

Quanto ao processo desenvolvido na pesquisa, os instrumentos utili-
zados, bem como os resultados obtidos, reconhecemos como uma impor-
tante contribuição a novas investigações no domínio da descentralização

escolar. Estes resultados podem também ajudar à reflexão sobre o processo
de descentralização educativa que está sendo desenvolvido nos sistemas
municipais de ensino de Salvador, (BA). É importante sublinhar, no entan-

to, que a nossa investigação apresenta certos limites. A despeito de contar-
mos com a colaboração de profissionais competentes que nos forneceram
importante ajuda para a elaboração do questionário final, reconhecemos

que os enunciados deste questionário poderiam ser melhor formulados.
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