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RESUMO 

 

Umas das formas de se aprofundar a democracia representativa é por meio da 

institucionalização de conselhos gestores em instituições públicas, de maneira a preencher a 

lacuna de participação dos representados no ínterim entre os processos de escolha de seus 

representantes e, assim, permitir às partes interessadas a representação permanente de seus 

interesses no processo decisório. No entanto, a mera existência dos conselhos não garante a 

representatividade dos interessados, o controle social e responsabilização dos conselheiros, e a 

tomada de decisões satisfatórias, já que sua composição, o perfil dos seus membros e as 

dinâmicas internas de deliberação podem influenciar os resultados obtidos. Para que haja 

eficiência no processo de tomada de decisão e, por conseguinte, a satisfação das demandas dos 

representados, a tomada de decisão deve ocorrer de tal forma que se obtenha decisões baseadas 

em pressupostos objetivos de racionalidade. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os 

fatores intervenientes do processo de tomada de decisão nos conselhos superiores dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no que se refere ao perfil de seus membros, a sua 

estrutura organizacional e as técnicas utilizadas para a tomada de decisão. Os métodos 

utilizados para a obtenção de dados foram a pesquisa documental e de campo, esta última feita 

por meio de questionários com itens no formato de escala de Likert. Foi feita a análise de 

conteúdo dos estatutos e regimentos gerais dos 38 institutos federais de educação brasileiros e 

aplicados questionários a 122 conselheiros de 14 instituições. Constatou-se que os conselhos 

superiores dos institutos federais brasileiros possuem uma composição que varia de 16 a 73 

membros, e que a maioria deles possui 30 membros; que a maioria dos conselheiros já haviam 

tido experiências participativas anteriores; que alguns pressupostos de racionalidade foram 

atendidos, mas que a disponibilidade de informações, as formas de comunicação entre os 

membros e entre estes e a comunidade, além do método de tomada de decisão empregado, 

podem ser aprimorados para que sejam obtidas decisões mais satisfatórias diante das limitações 

de racionalidade existentes. 

 

Palavras-chave: Tomada de decisão. Conselhos superiores. Institutos Federais de Educação. 
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ABSTRACT 

 

One of the ways to deepen representative democracy is through the institutionalization of 

management councils in public institutions, in order to fill the gap of participation represented 

in the interim between the processes choosing their representatives and thus enable stakeholders 

to permanent representation of their interests in decision-making. However, the mere existence 

of councils does not guarantee the representation of stakeholders, social control and 

accountability of counselors, and optimal decisions, since its composition, the profile of its 

members and internal deliberation dynamics can influence the results. So there is efficiency in 

the decision-making process, and therefore to satisfy the demands of the represented, decision-

making should take place in such a way to obtain decisions based on rationality objectives 

assumptions. The objective of this study was to analyze the factors involved in the decision-

making process in the higher councils of the Federal Institutes of Education in relation to the 

profile of its members, its organizational structure and the techniques used for decision-making. 

The methods used to obtain data were documentary and field research, the latter made by 

questionnaires with items in Likert scale format. It was made content analysis of the statutes 

and general regulations of 38 Brazilian federal institutes of education and questionnaires to 122 

directors of 14 institutions. It was found that the higher councils of the Brazilian federal 

institutes have a composition ranging from 16 to 73 members, and most of them have 30 

members; that most councilors had had previous participatory experiences; that some rationality 

assumptions were met, but that the availability of information, the forms of communication 

between members and between them and the community, and the employee decision-making 

method can be improved to be achieved so that more solutions are obtained satisfactory given 

the existing limitations of rationality. 

 

Keywords: Decision-making. Superior councils. Federal Institutes of Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Tanto nas organizações quanto na sociedade em geral, as pessoas desejam ter suas 

demandas e aspirações ouvidas, assim como contribuir para a definição de diretrizes e políticas 

institucionais. Por isso, embora seja possível a delegação da responsabilidade da tomada de 

decisão por meio da escolha de representantes, as pessoas não se contentam mais em ter de 

aguardar o próximo pleito para terem suas vozes ouvidas e poderem interferir nos rumos de 

políticas que afetam suas vidas ou as daqueles que as cercam.  

  A análise das experiências democráticas em diversos países levou a um desapontamento 

com os resultados obtidos. Constata-se, por exemplo, que a democracia é compatível com 

injustiças e que a vontade dos eleitores não necessariamente se reflete nas decisões de seus 

representantes. O que se tem como consequência é um desalento das sociedades quanto à 

democracia representativa, algo que se expressa no número de abstenções dos eleitores nas 

votações (FRANÇA, 2013; GHIRARDI, 2012). 

  Então, para suprir a lacuna temporal do poder de decisão, surge então a ideia da 

participação contínua da sociedade por meio de conselhos consultivos e deliberativos, também 

chamados de conselhos gestores ou setoriais. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, e um novo arranjo institucional 

que fomentaria a descentralização administrativa, surgiram as condições para a implantação de 

conselhos gestores como práticas de governança nas três esferas de governo, as quais 

permitiriam a participação social na elaboração, controle e avaliação de políticas públicas. 

Princípios constitucionais e legislações regulamentadoras condicionaram o repasse de recursos 

federais à existência do processo de descentralização, configurando os conselhos como um 

novo espaço de participação da sociedade em sua relação com o Estado e propiciando à 

população o acesso às instâncias decisórias.   

  Em instituições públicas de ensino, por exemplo, em que vigora um modelo em menor 

escala de democracia representativa, a gestão social – um modelo de gestão compartilhada e 

participativa – está sendo aplicada por meio de seus conselhos gestores – superiores, de ensino, 

pesquisa e extensão e de campi – que buscam tornar as instituições mais eficazes na execução 

das políticas públicas de educação, mais voltadas aos interesses da comunidade, mais 

transparentes quanto ao processo deliberativo e mais eficazes na coordenação dos serviços 

públicos. 
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Entretanto, a simples existência de conselhos não é capaz de promover maior 

responsabilização política dos gestores públicos, ou de garantir que haverá uma redução no 

número de irregularidades ou má gestão das políticas públicas conforme demonstrado por 

Santana (2011). Gomes (2003), por sua vez, ressalta que a expansão quantitativa dos conselhos 

gestores não significa necessariamente seu sucesso diante dos desafios a eles interpostos. No 

que concerne o caráter qualitativo, a existência de deficiências quanto à representatividade dos 

conselheiros e quanto à capacidade de deliberar e impor suas decisões são apontadas na 

literatura (CARVALHO, 1998; TEIXEIRA, 2000).  

Em decorrência de dissonâncias observadas entre a vontade dos representados e os 

resultados obtidos pela decisão de seus representantes no sistema político-administrativo, 

consideram-se os temas da representação política e da tomada de decisão relevantes, tendo em 

vista a necessidade de aprimoramento contínuo da democracia representativa. 

Nesse sentido, entende-se como importante a análise da estrutura dos conselhos para 

averiguar se seu formato organizacional está de fato cumprindo o papel deliberativo de gestão 

participativa para o qual foi concebido, além de ser preciso compreender a problemática 

envolvida na implementação dos mecanismos institucionais que viabilizam maior participação 

e responsabilização na gestão pública.  

  Diante do exposto, surgem as seguintes questões: 1) Os conselhos superiores dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia possuem a representatividade das partes 

impactadas por suas decisões?; 2) As partes representadas estão em número adequado?; 3) Os 

conselheiros possuem experiência pregressa de participação e essa experiência é determinante 

no desempenho de suas funções representativas?; 4) O processo de tomada de decisão tem 

seguido procedimentos baseados em um modelo racional que diminua a influência de fatores 

subjetivos à tomada de decisão? 

  Com base nessas questões, e tendo como objetos de estudo os Conselhos Superiores dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia brasileiros, este trabalho tem como 

objetivos específicos: descrever a composição dos conselhos gestores e verificar se ela atende 

aos critérios de representatividade propostos; descrever o perfil dos conselheiros e verificar se 

experiências representativas anteriores incentivam atividades representativas futuras; e avaliar 

o processo de tomada de decisão identificando-se os fatores intervenientes à sua eficácia, como 

questões subjetivas que influenciam a racionalidade do processo decisório. 

Diante do exposto, de maneira a se avaliar se os mecanismos institucionais de 

participação e responsabilização nos IFs estejam funcionando apropriadamente, analisa-se o 

processo de tomada de decisão empregado nos Conselhos de Superiores dos Institutos Federais 
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de Educação, Ciência e Tecnologia, o perfil de seus membros e os mecanismos de tomada de 

decisão por eles empregados. 

  O trabalho está estruturado, primeiramente, apresentando-se os conceitos teóricos que 

embasam essa pesquisa. Fala-se sobre a democracia representativa e os problemas inerentes a 

esse sistema, sobre a responsabilização dos agentes políticos e administrativos e sobre as regras 

de deliberação utilizadas em um modelo democrático. 

 Posteriormente, esclarece-se a diferença entre os termos gestão e administração, bem 

como a justificativa para a escolha de um deles para os fins deste trabalho. Apresentam-se 

também os modelos de gestão social e societal e de seu papel na criação, execução e avaliação 

de políticas públicas, além de permitirem a concepção de novos modelos participativos e novas 

formas de estruturação do Estado brasileiro e, por conseguinte, da democracia brasileira. 

 Em seguida, discorre-se sobre os conselhos gestores na gestão pública brasileira e da 

importância de sua institucionalização. Subsequentemente, apresentam-se os conceitos teóricos 

relativos à tomada de decisão, bem como os fatores que influenciam o processo decisório. 

 Por fim, são apresentados os resultados obtidos, as recomendações de intervenção, a 

contribuição social desta pesquisa e as considerações finais deste trabalho. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para facilitar a compreensão dos objetos de estudo deste trabalho, assim como da 

importância dessa temática de pesquisa, apresenta-se conceitos relativos à democracia 

representativa e seus problemas inerentes, à participação das pessoas juntos às instâncias de 

poder e às regras existentes para a deliberação no processo democrático. 

Em seguida, após considerações sobre a gestão pública e sua função na aplicação de 

políticas públicas, fala-se do processo de tomada de decisão e de seus fatores intervenientes.  

Por fim, são discutidos a importância dos conselhos gestores enquanto espaços para o 

controle social, a influência do desenho institucional no processo participativo e a 

responsabilização dos gestores quanto às suas decisões tomadas. 

 

1.1 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

   

  Por razões de ordem demográfica e geográfica, além da complexidade de temas e da 

sociedade, foram impostas diferenças de objetivos e valores à democracia direta grega, assim 

como sua transformação para o modelo de democracia representativa. Logo, entre os modelos 

democráticos, a democracia representativa tornou-se o modelo factível e predominante das 

sociedades contemporâneas. 

  No Brasil, apesar de inúmeros questionamentos da sociedade quanto aos nossos 

representantes, a democracia representativa ainda é a principal forma de participação na 

sociedade. A forma de governo estabelecida pela Constituição de 1988 foi a republicana e o 

princípio do Estado Democrático de Direito foi o instituído como tipo de Estado. Estes são 

fundamentados na cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do 

trabalho e da iniciativa privada e o pluralismo político (RAMOS, 2012). 

  Entretanto, conforme Gomes (2003), o instituto da representação pode conferir uma 

série de obstáculos à soberania popular, como consequência da assimetria de informações entre 

representantes e representados, de deficiências de capacidade cognitiva dos atores, e da 

imperfeição dos instrumentos de sanção destinados a controlar a relação de representação 

(PRZEWORSKI; STOKES; MANIN, 1999). 

  Nascimento (1998, p. 235) faz referência à Rousseau, um dos críticos mais contundentes 

à representação na democracia e radicalmente cético, que proclamou a seguinte frase: “o povo 

inglês pensa ser livre e muito se engana, pois o é somente durante a eleição dos membros do 

parlamento; logo que estes são eleitos, ele é o escravo, não é nada”. 
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  De acordo com Marques (2008), a emergência de novos movimentos sociais nas duas 

últimas décadas desenvolveu lutas no campo da emancipação pessoal, social e cultural, 

protagonizadas por diferentes grupos sociais. Suas lutas se pautaram pela democracia 

participativa como forma organizativa, ocorrendo no marco da sociedade civil e não do Estado, 

alargando a política para além da referência liberal da distinção entre Estado e sociedade civil. 

  Santos (2005, p. 35-36) apresenta diversas formas de opressão e exploração pelo uso do 

poder contra minorias sub-representadas na estrutura do Estado que criam exclusão. Mas ele 

ressalta que “não basta a igualdade como ideal emancipatório. A igualdade, entendida como 

equivalência civil do mesmo, acaba por excluir o que é diferente. Tudo que é homogêneo no 

início tende a converter-se mais tarde em violência excludente”. Por isso, ele defende a 

democracia participativa, enquanto reguladora da emancipação social, em detrimento de 

modelos fechados como o socialismo de Estado. 

  Para Marques (2008, p. 58), a revisão da teoria democrática deveria emergir de uma 

participação política que não se resumisse ao ato de votar, de maneira que “[...] novas formas 

de democracia e cidadania fossem criadas, transformando as relações de poder em relações de 

autoridade partilhada [...]”, valorizando-se então a ideia de igualdade, da diferença, da 

autonomia e da solidariedade. 

  A padronização ideológica no processo político possui precariedade devido ao seu 

desrespeito ao valor cultural e à diversidade. Sobre a forma de se alcançar o consenso, Marques 

(2008) ressalta a importância do diálogo, por meio do qual os agentes se conscientizam da 

existência de diferentes perspectivas que não podem ser reduzidas a uma fórmula unitária. 

Aliás, nem seria essa a intenção, já que o objetivo não seria dissolver as diferenças em uma 

identidade universal, mas sustentar um espaço de múltiplas diferenças, fluidas e voláteis, e de 

defender a integridade de formas de vida com as quais os membros de grupos minoritários 

possam se identificar. Deste modo, Neves (2001, p. 334), cita que “o princípio da igualdade só 

se realiza enquanto viabiliza respeito recíproco simétrico às diferenças”. 

    

1.1.1 PROBLEMAS DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

 

 Nas últimas décadas, a análise das experiências democráticas em diversos países levou 

a um certo desapontamento com os resultados obtidos. Przeworski (1994, p. 57), por exemplo, 

destaca que “a experiência histórica tem demonstrado que a democracia é compatível com a 

pobreza e a desigualdade social e com a opressão nas fábricas, nas escolas, nas prisões e nas 

famílias”. Em decorrência desse desencanto, cientistas políticos foram levados a repensarem a 
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teoria democrática e proporem novas concepções democráticas que permitissem alcançar o bem 

comum (GOMES, 2003). 

 Essas novas concepções se resumem a um método de se eleger governantes. Sartori 

(1994, p. 192) reconhece a precariedade das eleições para garantir a representação: “as decisões 

eleitorais são, enquanto decisões, muito vagas: decidem apenas, ou em geral, ‘quem vai 

decidir’”. Bobbio (1986), compartilhando da mesma opinião, lembrava que nas eleições não se 

escolhe O Que será feito, mas Quem fará. 

 Bobbio (1986), em sua obra O Futuro da Democracia, fala que Rousseau estava 

convencido da impossibilidade de se alcançar uma verdadeira democracia, pois requerer-se-iam 

muitas condições difíceis de serem reunidas. Primeiramente, um estado muito pequeno em que 

fosse possível todo o povo se reunir e que cada cidadão pudesse reconhecer os demais; em 

segundo lugar, uma simplicidade de costumes que impedisse a multiplicação de problemas e 

discussões espinhosas; em terceiro, uma grande igualdade de condições e fortunas; e por último, 

pouco ou nada de luxo. 

 Para Pitkin (1967), a representação seria “agir no melhor interesse público”. Mas seria 

possível pensar no interesse do representado segundo seu próprio ponto de vista e também do 

ponto de vista do representante? Conforme Gomes (2003), a diferença de visão e valores entre 

um e outro decorre de processos cognitivos e acesso a informações, além da própria divisão do 

trabalho que existe entre representados e representantes. Essa diferença de visão torna-se um 

desafio à representação democrática. 

 Przeroworski, Stokes e Manin (1999, p. 3) enumeram quatro razões que poderiam levar 

os representantes a agir conforme os representados: 

1. Os representantes têm espírito público e permanecem assim durante o mandato; 

2. Ainda que os representantes tenham seus próprios interesses, motivações e 

competências, os cidadãos usarão seu voto para selecionar efetivamente aqueles cujos 

interesses coincidam com os dos eleitores; 

3. Ainda que algum representante queira perseguir interesses diferentes do interesse 

público, os cidadãos usam seus votos para ameaçar e destituir os representantes; e 

4. A separação de poderes no governo com seus freios e contrapesos, conduz a agir no 

melhor interesse público. 

As duas primeiras razões são difíceis de acontecer, já que, como lembra Lane (1979), o 

principal problema do poder político é que ele gera ganhos crescentes de escala. Assim, com 

relação à primeira razão, o cargo de representante seria atraente para todos, não apenas àqueles 

com espírito público. Com relação à segunda razão, a dificuldade reside no fato de que seria 
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necessário que os eleitores tivessem acesso às informações verdadeiras dos candidatos, sem que 

sofressem qualquer manipulação (GOMES, 2003). 

A terceira razão tem como empecilho o problema da responsabilização (accountability) 

no ínterim das eleições, já que neste período não se poderia utilizar o instrumento do voto (ou 

não voto) como punição para um governo pouco eficaz. Ressalta-se que os cidadãos, ainda 

assim, são livres para discutir, criticar e demandar durante a vigência do mandato do 

representante (GOMES, 2003). 

A quarta razão se caracteriza como problema já que a realidade nos mostra uma fronteira 

fluida entre os poderes, em que há troca de atribuições entre legislativo e executivo e a constante 

cooptação de um poder pelo outro, valendo-se de recursos distribuídos de forma desequilibrada 

(GOMES, 2003). 

 Dessa forma, para Gomes (2003), os principais problemas envolvendo a democracia 

representativa se referem a estas duas questões: 1) a disponibilidade de informações e de 

capacidade cognitiva, como consequência da divisão do trabalho, e 2) a dissonância de interesse 

entre representantes e representados. 

 

1.1.2 RESPONSABILISAÇÃO (ACCOUNTABILITY) 

 

 Accountability é prestação de contas ou responsabilização do agente público pelo 

exercício de suas ações. Schedler (1999) distingue duas conotações para este termo: 1) a 

capacidade de resposta dos governos, ou seja, a obrigatoriedade de os agentes públicos 

informarem e justificarem seus atos; e 2) a possibilidade de imposição de sanções e perda de 

poder para aqueles que violaram os deveres públicos (CARNEIRO, 2004). 

  A accountability pressupõe a existência do poder e a necessidade que ele tem de ser 

controlado. Nesse sentido, Schedler (1999) apresenta três formas pelas quais pode-se prevenir 

o abuso do poder: 1) sujeitar o poder a sanções; 2) obrigar que haja transparência no exercício 

deste poder; e 3) forçar que os atos dos agentes públicos sejam justificados. Estas três dimensões 

– punição, informação e justificação – podem ou não estar juntas para que existam atos de 

accountability (CARNEIRO, 2004). 

 Uma concepção alternativa de accountability é a societal, definida por Smulovitz e 

Peruzzotti (2000) como um mecanismo não-eleitoral de controle, que emprega tanto 

ferramentas institucionais como ferramentas não-institucionais e que se baseia na ação de 

múltiplas associações de cidadãos, movimentos, ou mídia, com o objetivo de expor erros e 
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falhas do governo, trazer novas questões para a agenda pública ou influenciar decisões políticas 

a serem implementadas por órgãos públicos. 

 Os conselhos gestores constituem uma experiência de inovação institucional, ampliando 

os espaços de deliberação pública, já que são estruturas de caráter permanente, com 

representação da comunidade e da sociedade civil com poderes amplos de controle sobre a 

política institucional.  

Assim, mais do que expressão e mecanismo de mobilização social, os conselhos 

gestores apontam para uma nova forma de atuação de instrumentos de accountability, pela 

capacidade de colocar tópicos na agenda organizacional, de controlar seu desenvolvimento e 

de monitorar os processos para a sua implementação. 

 

1.1.3 REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

  

Embora as questões técnicas sejam sempre lembradas nos processos de tomada de 

decisão, outra perspectiva de análise para a deliberação acerca do processo de elaboração de 

diretrizes e regulamentos, estabelecimento de prioridades e de gestão compartilhada é a 

dimensão sociopolítica da gestão pública, mais precisamente a questão da participação política. 

  O vocábulo “participação” se apresenta com significados distintos e, embora tenha se 

tornado uma palavra banalizada, cada vez mais é objeto de análise da literatura sobre gestão e 

administração pública, e sua relevância para o desempenho administrativo entra como variável 

central na avaliação das experiências participativas (FREY, 2004). 

  Quando se fala em participação, normalmente pensa-se em fazer parte de algum grupo, 

tomar parte em uma determinada atividade ou ter parte em um negócio (BORDENAVE, 1994). 

Por outra perspectiva, pode-se dizer que não há limites para a participação. Para Demo (1993, 

p. 18), por exemplo, “não existe participação suficiente, nem acabada. Participação que se 

imagina completa, nisto mesmo começa a regredir”.  

  Observa-se uma tendência ao enfraquecimento dos movimentos populares em função 

do aumento das incertezas sociais, do enxugamento dos sistemas de seguridade social, da 

fragmentação social, particularmente no âmbito comunitário. Nesse contexto, os governos, 

carecendo de legitimidade democrática, abrem-se para a sociedade civil criando novas formas 

de articulação sociopolítica, como o orçamento participativo, conselhos gestores ou 

participação comunitária, visando a conciliar o objetivo da legitimidade democrática com o 

aumento da eficiência (FREY, 2004). 
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  A participação integra o cotidiano dos indivíduos, dado que todos atuamos sob relações 

sociais. Por desejo próprio ou não somos levados a participar de grupos ou atividades para 

buscar objetivos que seriam de difícil consecução, ou mesmo inatingíveis, se procurássemos 

alcançá-los individualmente (TENÓRIO; ROZENBERG, 1997). 

  Segundo Tenório e Rozenberg (1997), espera-se que a participação obedeça aos 

seguintes pressupostos: 

a) Consciência sobre atos: uma participação consciente é aquela em que o envolvido possui 

compreensão sobre o processo que está vivenciando; do contrário, é restrita; 

b) Forma de assegurá-la: a participação não pode ser forçada nem aceita como esmola, não 

podendo ser, assim, uma mera concessão; 

c) Voluntariedade: o envolvimento deve ocorrer pelo interesse do indivíduo, sem coação 

ou imposição. 

  Assim, para que possa haver reivindicação, as pessoas já devem estar envolvidas em 

algum tipo de processo emancipatório, mostrando-se sensibilizadas, engajadas, compartilhando 

os mesmos tipos de interesses e objetivos (BORDENAVE, 1994) 

A participação tem uma estreita vinculação com o processo de descentralização, 

podendo contribuir não só para democratização do poder público, mas também para o 

fortalecimento de uma cidadania ativa (TENÓRIO, 2005). 

Lowndes, Pratchett e Stoker (2001) identificaram alguns fatores dissuasivos e 

motivadores da participação. Quanto aos dissuasivos, o primeiro deles refere-se à uma visão 

negativa do governo, consequência de experiências frustradas na relação com uma burocracia 

ineficiente, do distanciamento entre discurso e prática dos governantes, ou ainda preconceito 

ou senso comum. O segundo fator de dissuasão é a ausência de conhecimento acerca das 

oportunidades de participação, sendo que uma questão-chave relativa às oportunidades se refere 

ao horário e local disponíveis e ainda à possibilidade de ser tratada uma ampla gama de assuntos 

e serviços. O terceiro fator refere-se a questões relativas à auto-exclusão ou à percepção de que 

o indivíduo não se adaptaria àquele ambiente ou ainda de que não há espaços e sempre 

predominarão os mesmos líderes (GOMES, 2003). 

  Entre os fatores que favorecem a participação, Lowndes, Pratchett e Stoker (2001) 

indicam que o principal deles se refere à participação reativa com o objetivo de proteger 

interesses imediatos, pessoais ou de sua comunidade, embora também tenha observado que a 

perspectiva de aquisição de habilidades e conhecimento, maior autoestima e identidades 

comunitárias mais fortes, benefícios estes menos tangíveis, também são fatores de incentivo 

(GOMES, 2003). 
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  A visão negativa da gestão, o desconhecimento das oportunidades de participação e a 

postura apenas reativa requerem iniciativas de divulgação ampla e de esclarecimento sobre as 

atribuições, modo de funcionamento e alcances de cada espaço de participação. Gomes (2003) 

sugere que o uso intenso de mídia oficial, vinculada a uma determinada instância de 

representação, pode ser uma solução adequada para a sensibilização da sociedade. 

  Gomes (2003) recomenda algumas regras para promover uma verdadeira relação de 

representação com a população participante: prestação de contas periódica sobre as ações dos 

conselheiros e do conselho; publicidade dos resultados das políticas desenvolvidas; rotatividade 

dos representantes suficiente para evitar a profissionalização dos conselheiros na função; não 

remuneração dos conselheiros, de maneira a diminuir a atratividade do cargo e prestigiar 

aqueles com espírito público; existência de instrumentos de sanção, como revogação do 

mandato do conselheiro, tanto por iniciativa dos representados, quanto pelo descumprimento 

das normas internas. 

 Ammann (2010) faz uma distinção entre a participação direta, que ocorre quando os 

indivíduos agem no sentido de influir na definição dos rumos da sociedade relativos à gestão e 

ao usufruto de bens produzidos socialmente, e a participação indireta, aquela ocorrida no campo 

do associativismo, cujas formas de organização mantêm intactas as estruturas básicas de 

distribuição e o consumo de bens e serviços societários (OLIVEIRA, 2010). 

Na democracia, a participação é tida como um processo de intervenção ou interferência 

em um processo decisório (MARTINS; FERREIRA; SAUERBRONN, 2013). 

Segundo Oliveira (2010), no Brasil, o contexto da emergência dos movimentos sociais 

e das lutas pela democratização geram novas formas de participação contestadoras das relações 

vigentes e desejosas de influenciar os destinos da coletividade. Esses novos sentidos de 

participação surgem com a emergência de novos sujeitos sociais na esfera pública, 

reivindicando o direito a ter direitos orientados pelos valores da autonomia, justiça e 

solidariedade (SADER, 1995). 

 Dallari (1999) considera a participação o dever de todo cidadão, discute a participação 

política e a apresenta como um direito fundamental de todos, previsto na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (HUMANOS, 2009). Ele ressalta que nas últimas décadas não se 

encontram, na maior parte dos países ocidentais, restrições à participação dos cidadãos. 

Entretanto, em muitos casos, ela não passa de mera formalidade, restringindo o direito de 

participação para a tomada de decisão às elites. 

 Demo (1993), por sua vez, analisa a participação sob dois ângulos: o do Estado, que 

pode representar uma estratégia de distribuição de renda e de legitimação, e na perspectiva dos 
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sujeitos, significando a conquista da autopromoção. Assim, a participação constituir-se-ia num 

processo de conquista do poder. 

 Estando o processo de participação diretamente ligado às relações de poder, os grupos 

organizados conquistam o direito de influenciar a tomada de decisão que os afetam e adquirem 

capacidade de se relacionar com o poder (SANI, 1991). Pateman (1992) classifica a participação 

em três tipos: a pseudoparticipação, a participação parcial e a participação direta. Na 

pseudoparticipação, as decisões já tomadas são informadas a um grupo com o objetivo de 

persuadir os indivíduos a aceitá-las, criando um sentimento de participação; na parcial, os 

indivíduos participam do debate e suas sugestões podem influenciar a tomada de decisões, mas 

cabe apenas a um indivíduo, ou parte do grupo, o poder de tomar a decisão; na participação 

plena, existe a participação de todos os membros do grupo, os quais possuem as informações 

necessárias para a tomada de decisão (OLIVEIRA, 2010). 

 Santos e Avritzer (2002) destacam ainda que as experiências de participação não estão 

imunes aos riscos de perversão e cooptação realizados por aqueles que representam os 

interesses hegemônicos e desejam preservar o status quo. Eles sustentam que podem se 

apresentar diversas formas de empecilhos que dificultem o aprofundamento da democracia 

institucional: a burocratização para a participação, o clientelismo sob novas formas, a exclusão 

de interesses subordinados através do silenciamento ou da manipulação das instituições 

participativas (OLIVEIRA, 2010). 

  

1.1.4 REGRAS DE DELIBERAÇÃO 

 

  Conforme Gomes (2003), a deliberação nas instâncias públicas favorece aos atores se 

comportarem como iguais, de maneira que, ao invés da supremacia das assimetrias de 

informação, de poder ou de recursos diversos, prevaleceria o compartilhamento do melhor 

argumento. 

  No entanto, deve-se também levar em consideração outros fatores relevantes, tais como 

o tamanho do colegiado das instâncias públicas, a abertura das sessões à participação pública e 

o grau de diversidade das preferências dos membros. Elster (1998) coloca que os debates em 

grandes assembleias tendem a ser dominados por um pequeno número de retóricos e 

carismáticos interlocutores, que dificultam a sistemática do melhor argumento. Nestes casos, a 

paixão torna-se a força motivadora das decisões em detrimento da razão (GOMES, 2003). 

  Diante disso, Elster (1998) aconselha que os colegiados sejam menores, inclusive para 

diminuir a probabilidade da presença de um excesso de especialistas que monopolizem a 



27 
 

 

discussão. O desafio é encontrar uma composição que, independentemente do número de 

representantes de cada lado, os pontos de vista do maior número possível de representantes 

estejam representados (GOMES, 2003). 

 Sartori (1994), por outro lado, argumenta que o tamanho eficiente é determinado mais 

pelo modo de funcionamento do colegiado e pelo grau de concordância em torno dele, do que 

precisamente pelo número de integrantes. 

  Em um processo deliberativo, a relação entre os participantes de uma discussão é 

bastante afetada pelo grau de escolaridade entre os membros, de maneira que os que detêm mais 

conhecimento acabam estabelecendo uma relação de poder sobre os demais. Tenório (1990) se 

atenta a isso e nos diz que em uma relação social que busque ser participativa, os conhecimentos 

devem ser convergentes. Ele explica que o saber precisa ser usado como apoio às decisões, mas 

não necessariamente como o orientador primeiro de uma decisão, e que em uma relação coletiva 

o poder é diluído entre os participantes, já que não há donos da verdade e que os conhecimentos 

e informações são compartilhados. 

  Elster (1998) lembra que a concepção rousseauniana de decisão coletiva estabelecia que 

os indivíduos deveriam formar suas preferências em total isolamento para se evitar o risco de 

serem corrompidos pela eloquência e demagogia, o que formaria uma democracia agregativa. 

Como contraponto a esta ideia, a democracia deliberativa estabelece que uma decisão somente 

é coletiva quando as escolhas emergem de arranjos coletivos e na qual haja condições de 

argumentação pública e livre entre iguais (COHEN, 1998). Dessa maneira, as preferências 

poderiam ser não somente agregadas, como transformadas por meio da discussão pública ou 

ainda harmonizadas visando à tomada de decisão coletiva (ELSTER, 1998). 

  Nesse sentido, Gohn (2001), explica que a esfera pública que comporta a interação de 

grupos organizados da sociedade é de natureza essencialmente de política argumentativa, ou 

seja, é um espaço para o debate, no qual prevalece sempre a autoridade do melhor argumento. 

  Assim, Gomes (2003) esclarece que em um espaço entre iguais, no qual todos os 

indivíduos são investidos do mesmo grau de autoridade, a tomada de decisão por meio da 

argumentação é melhor porque (ELSTER, 1998; GAMBETTA, 1998; FEARON, 1998; MARCH, 

OLSEN, 1995): 

a) Revela informações que não estão públicas; 

b) Diminui o impacto da racionalidade limitada, possibilitando soluções mais criativas; 

c) Reduz a prevalência das preferências dos atores que possuem mais informações, 

conhecimentos ou autoridade; 



28 
 

 

d) Inibe os argumentos em causa própria, devido a exigência de que as justificações sejam 

feitas em público, o que torna o interesse público a única justificativa aceitável; 

e) Desestimula dissimulações, uma vez que o discurso proferido induz à necessidade de 

consistência nos atos privados; 

f) Legitima as escolhas, uma vez que as decisões advêm de consensos maiores alcançadas 

por participantes que se veem na decisão; 

g) Melhora a qualidade intelectual e moral dos participantes, além de propiciar certas 

habilidades como eloquência, retórica, empatia, cortesia, imaginação, raciocínio e 

preparação; 

h) Alcança decisões mais eficientes, uma vez que são tomadas por meio de argumentação 

racional justifica submetida a múltiplas visões. 

  No processo deliberativo democrático, a colocação por qualquer membro de uma nova 

alternativa entre as disponíveis é possível e parte integrante do processo de deliberação. Na 

deliberação democrática todos os indivíduos possuem as mesmas informações sobre as 

alternativas disponíveis e é possível a manifestação da intensidade das preferências pela 

argumentação, superando as limitações de atribuir pesos iguais a intensidades diferentes. A 

deliberação democrática em conselhos, por exemplo, pode levar a melhores resultados devido 

à maior facilidade de se harmonizar interesses, que qualificam a tomada de decisões coletivas 

(GOMES, 2003). 

  Quanto à participação de observadores nas sessões, Elster (1998) lembra que quanto 

mais público maiores os constrangimentos ao uso de justificativas que não sejam em benefício 

do interesse público. Por outro lado, a publicidade também traz consequências negativas ao 

processo deliberativo: reduz a possibilidade dos representantes mudarem de ideia após a 

argumentação racional; transforma a audiência em uma potencial “caixa de ressonância” de 

retórica e paixões; e pode distorcer o processo democrático ao impor aos representantes a 

posição de determinado grupo (GOMES, 2003). 

  De acordo com Vaz (2011) as investigações sobre a participação em conselhos gestores, 

que se iniciaram na década de 1990 e que continuam sendo feitas, tem deixado de ser tratada 

em termos de “ter” ou “não ter” e sua quantidade, para ser tratada em termos de qualidade, ou 

seja, naquilo que a faria melhor ou pior. 

  O desenho institucional também modela o funcionamento desses conselhos. Assim, de 

acordo com Fung e Wright (2003), pode haver maior ou menor democratização em relação aos 

processos decisórios, especialmente no que se refere às regras e procedimentos que 

condicionam a atuação dos agentes no interior da instituição. Neste tipo de análise, 
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principalmente no que concerne os conselhos, algumas dimensões analíticas são significativas, 

dentre as quais: o grau de institucionalização (CORTES, 2004), sua capacidade de inclusão e 

democratização da participação (CUNHA, 2007) e sua composição e o formato decisórios (VAZ, 

2011). 

  Assim, as regras de deliberação devem ser consideradas como um fator crucial para a 

eficácia da tomada de decisão dos conselhos gestores na administração pública. 

 

1.2 GESTÃO PÚBLICA 

 

Utiliza-se com frequência os termos gestão e administração no cotidiano, sendo que 

são também vocábulos de uso corrente na Academia. Entretanto, pode haver o intercâmbio de 

seu uso devido à ausência de um marco limítrofe entre estes termos, causando uma utilização 

indiscriminada ou inadequada. Em virtude disso, iremos brevemente conceituar estes termos 

para seu uso mais pertinente neste trabalho.  

 

1.2.1 GESTÃO OU ADMINISTRAÇÃO? 

   

   Conforme analisado de forma detalhada por Dias (2002), delimitar onde termina a 

administração e começa a gestão é uma tarefa árida, tendo em vista que diversos autores não 

demonstram certeza sobre o tema. 

  Dias (2002, p. 10) conceitua a administração como “planejar, organizar, dirigir e 

controlar pessoas para atingir de forma eficiente e eficaz os objetivos da organização” e gestão 

como “lançar mão de todas as funções e conhecimentos necessários para, através de pessoas, 

atingir os objetivos de uma organização de forma eficiente e eficaz”. 

 Como o escopo deste trabalho não pretende esgotar este assunto, para se referir à atuação 

dos conselhos gestores consultivos e deliberativos, considerou-se apropriado a utilização do 

termo gestão. Não só pela sua atualidade, mas porque, como se verá em seguida, Paula (2005, 

p. 41), a quem nos valemos para referências conceituais, entende a gestão social como uma 

abordagem dentro da administração pública societal, a qual “enfatiza a elaboração de 

experiências de gestão focalizadas nas demandas do público-alvo, incluindo questões culturais 

e participativas”. 
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1.2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Existem várias definições de políticas públicas. Dye (1984) sintetiza e define política 

pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”, enquanto Laswell (1950) defende 

que nas decisões e análise sobre políticas públicas deve-se buscar responder três perguntas 

seguintes: 1) quem ganha o quê, 2) por quê e 3) que diferença faz. Há ainda a definição de 

Peters (1986), que as definem como a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.  

Assim, os conselhos gestores têm sido considerados um dos principais instrumentos de 

gestão social das políticas públicas e se inserem na seara da governança democrática como 

canais institucionalizados de participação. São espaços de inclusão de novos atores no processo 

deliberativo para além do que é proposto por teóricos e adeptos liberais da democracia, 

constituindo-se em espaços importantes para a ampliação do exercício da cidadania e 

democracia e, ademais, como instância para formulação, implementação, controle e avaliação 

de políticas públicas (SANTANA, 2011). 

A emergência dos conselhos trouxe inovações nas dimensões técnico-normativa e 

democrática. Se a concepção anterior se referia a modelos comunitários e populares, agora há 

conselhos paritários em diversas esferas de poder e com poderes deliberativos, alocativos e 

regulatórios (CARNEIRO, 2002). 

 

1.2.3 MODELOS DE PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 

 

 A seguir serão apresentados as definições, os contextos históricos de surgimento e as 

formas de se alcançar maior participação da sociedade na definição de diretrizes e busca do 

bem comum por meio dos modelos de gestão pública societal e social.  

 

1.2.3.1 GESTÃO SOCIAL 

 

  Em virtude do esgotamento das teorias organizacionais tradicionais, há na academia 

uma busca por alternativas teóricas no campo da Administração. Desde a década de 1980 a área 

pouco tem feito além de reeditar novas roupagens dos preceitos do taylorismo-fordismo 

(CANÇADO, 2011). 

  Nesse contexto, a gestão social tem atraído atenção e conquistado visibilidade cada vez 

maior, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto em termos midiáticos (FRANÇA FILHO, 2008). 

Existe um movimento de pesquisadores no país que desde a década de 1990 vem se debruçando 
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sobre esta temática e, a partir da primeira metade deste século, com a criação de programas de 

pesquisa, encontros especializados e mesmo periódicos dedicados ao tema (CANÇADO, 2011). 

  A princípio, a expressão parece evidente por si mesma por ser autoexplicativa: uma 

gestão voltada para o social. Este é um ideal de gestão que não se orienta, em primeiro lugar, 

para uma finalidade econômica – contrariando desse modo toda a tradição de desenvolvimento 

de técnicas e metodologias gerenciais em administração (FRANÇA FILHO, 2008). 

  A utilização do termo pode estar relacionada aos atores sociais que a empregam, ao 

universo organizacional em que é exercida, às finalidades que se pretende atingir por meio da 

gestão social ou às características do processo de gestão a que se refere (SCHOMMER; FRANÇA 

FILHO, 2008). 

  A interpretação do conceito tenta absorver tanto a dimensão de processo, quanto aquela 

da finalidade, considerando-se a problemática da sociedade (nível societário) de um lado, e a 

uma modalidade específica de gestão (nível organizacional) do outro (SCHOMMER; FRANÇA 

FILHO, 2008). 

  A gestão social está sustentada em uma preocupação para com o bem de todos e essa 

definição pode associar-se a um processo gerencial dialógico onde o domínio decisório é 

compartilhado entre os participantes da ação que possa ocorrer em qualquer tipo de sistema-

público, privado ou de organizações não governamentais (GONDIM; FISCHER; MELO, 2006). 

  Para França Filho (2008) a gestão social se refere a uma forma de gestão organizacional, 

diferente da gestão privada, que atua tanto nas instituições do Estado quanto no mercado, 

visando diminuir a lógica instrumental e técnica para uma visão mais social, política, cultural e 

ecológica no escopo da gestão (GUERRA, 2012). 

  A principal pista para a origem da terminologia gestão social vem dos textos de Tenório 

(1998), que desde 1990 está à frente do Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS), 

vinculado à Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). 

  Tenório (1998) explica que a gestão social tenta substituir a gestão tecnoburocrática e 

monológica por um gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o processo de decisão 

é exercido por diferentes pessoas. E, para Habermas (1989), uma ação dialógica desenvolve-se 

segundo os pressupostos do agir comunicativo quando os atores harmonizam internamente seus 

planos de ação e só perseguem suas metas com condição da existência de um acordo prévio ou 

de uma negociação sobre as consequências esperadas. 
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  A gestão social atua sob o paradigma da racionalidade comunicativa. Assim, ao fazerem 

suas propostas, os atores não podem impor suas pretensões de validade sem que haja um acordo 

alcançado comunicativamente no qual todos os participantes exponham suas argumentações 

(TENÓRIO, 1998). 

  Para Habermas (1991, p. 180), “a argumentação não é um processo de decisão que cabe 

em resoluções, mas sim um procedimento de resolução de problemas que conduza a 

convicções”. 

  Tenório (1998) relaciona os conceitos de cidadania deliberativa com o de gestão social, 

amparado no estudo Três Modelos Normativos da Democracia, de Habermas (1995, p. 39-40). 

Assim, têm-se as concepções liberal e republicana de democracia. 

  Segundo a concepção liberal, a democracia cumpre o papel de programar o Estado no 

interesse da sociedade, tendo sido estruturado nos termos da economia de mercado e de relações 

entre pessoas privadas e o seu trabalho. A política, nesse sentido, tem a função de agregar e 

impor os interesses sociais privados perante um aparato estatal responsável por garantir fins 

coletivos (HABERMAS, 1995). 

  Já na concepção republicana, a política não é apenas uma mediadora, mas também um 

complemento constitutivo do processo de formação da sociedade. A política é entendida como 

um meio em que os membros de comunidades solidárias se dão conta de sua dependência 

recíproca, levam adiante essas relações de reconhecimento recíproco e as transformam em uma 

associação de portadores de direito livres e iguais (HABERMAS, 1995). 

  Assim, de acordo com Tenório (1998), o cidadão liberal é conceituado em função dos 

“direitos subjetivos que eles têm diante do Estado e dos demais cidadãos [...] em prol de seus 

interesses privados dentro dos limites estabelecidos pelas leis” (HABERMAS, 1995, p. 40), 

enquanto que o cidadão republicano é aquele que tem na participação uma prática “cujo 

exercício é o que permite aos cidadãos se converterem no que querem ser: atores políticos 

responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais” (ibidem, p. 41). 

  Um outro significado de cidadão proposto por Habermas é o do modelo de deliberação, 

que se baseia nas condições de comunicação, sendo esta a concepção defendida por Tenório 

(1998) para defender a existência de uma ação gerencial voltada para o entendimento, de um 

consenso alcançado por meio da argumentação, da gestão social propriamente dita. 

  Logo, o conceito de gestão social defendido por Tenório (1998) é o de uma ação política 

deliberativa na qual há a participação de um indivíduo em um procedimento democrático, 

decidindo seu destino social em uma lógica que não seja a de mercado, mas a de democracia 

social, ou seja, igualdade política e decisória. 
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  Tenório (2005, p. 120) também nos define a ação gerencial dialógica, explicando que 

propostas apresentadas pelos atores nesse procedimento devem estar estruturadas sobre bases 

racionais. Assim, nenhumas das partes pode impor uma assertiva sem que haja um acordo 

alcançado comunicativamente por meio do qual os participantes expões seus argumentos 

linguisticamente em busca do entendimento.  

  Uma das críticas feitas por Tenório (2006) é que o tema gestão social tem sido prática e 

objeto de estudo mais associado à gestão de políticas sociais do que à discussão e possibilidade 

de uma gestão democrática, participativa, quer na formulação de políticas públicas, quer nas 

relações de caráter produtivo. 

  Paula (2005) esclarece que o gerencialismo – modelo de gestão baseado na cultura de 

empreendedorismo e de um código de condutas e valores que busca alcançar o controle, a 

eficiência e a competitividade máximos (HARVEY, 1992) – e a gestão social não são formas de 

se organizar o Estado, e também não podem ser considerados tipos de regime político e 

governo, considerando mais adequado afirmar que esses modelos representam diferentes 

manifestações de regime e de governo democrático na gestão pública. 

  

1.2.3.2 GESTÃO PÚBLICA SOCIETAL 

 

  Paula (2005) nos apresenta o conceito de gestão pública societal. Esse modelo de gestão 

está ligado à tradição mobilizatória brasileira, que alcançou seu auge em 1960, quando a 

sociedade se organizou pelas reformas no país. Esta prática se concretiza, dentre outros modos, 

por meio dos Conselhos Gestores e Orçamentos Participativos (GUERRA, 2012). 

  Na década de 1970, a Igreja Católica, catalisando as mobilizações populares, consolidou 

as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) como um espaço alternativo para a mobilização 

política ao estimular a participação popular no debate das dificuldades cotidianas, contribuindo 

para a formação de lideranças populares (PAULA, 2005). 

  Esse ambiente estimulou alguns grupos a se articularem para fazerem reivindicações 

populares junto ao poder público, fazendo com que surgissem demandas por bens de uso 

coletivo, como transporte, habitação, abastecimento de água, saneamento básico, saúde e creche 

(PAULA, 2005). 

  Paralelamente surgiram os centros populares para facilitar a atuação das CEBs, que a 

partir da década de 1980 passaram a ser denominados ONG – Organização Não-Governamental 

– (PAULA, 2005). 
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  A inserção da participação popular na gestão pública atingiu seu ápice em meados da 

década de 1980, momento da Constituinte, quando diferentes forças políticas defendiam suas 

propostas, cada qual fundamentada na visão de como deveria ser a construção da democracia 

no Brasil. A concepção que começou a se tornar predominante foi a implementação de um 

projeto político que procura ampliar a participação dos atores sociais na definição da agenda 

política, criando instrumentos que possibilitassem maior controle social sobre as ações estatais 

e desmonopolizando a formulação e a implementação das ações públicas (PAULA, 2005) 

  Multiplicaram-se então governos com propostas inovadoras de gestão pública que 

abrigavam diferentes experiências de participação social (PAULA, 2005), tais como conselhos 

de gestão tripartite, comissões de planejamento e outras formas específicas de representação 

(JACOBI, 2000). 

  Essas experiências de participação se assemelham justamente por colocarem em questão 

a tradicional prerrogativa do executivo estatal de monopolizar a formulação e controle das 

políticas; porque permitem a inclusão de setores marginalizados na deliberação a respeito do 

interesse público; e pelo espaço público transparente (PAULA, 2005). 

  Oliveira (1998) observa que existe uma confusão entre participação dos funcionários de 

uma organização e da sociedade civil. Por exemplo, ainda que o modelo gerencial afirme se 

inspirar em uma abordagem participativa, há mecanismos de controle dos funcionários e a 

participação é “administrada”. O autor também ressalta que democratizar uma organização 

pública e viabilizar a participação popular são tarefas distintas. 

  Um formato institucional das organizações sociais e da estrutura do aparelho do Estado 

que não permitem uma maior inserção popular no processo decisório e na formulação de 

políticas públicas não viabilizam apropriadamente a participação popular (os indivíduos, os 

grupos e as organizações). Dessa forma, a inexistência de um canal de mediação entre essas 

entidades e a cúpula governamental é um desafio que se coloca para que sejam elaborados 

arranjos institucionais que viabilizem a maior participação dos cidadãos na gestão pública. 

Surge então a importância do formato e da dinâmica institucional, pois esta vai determinar a 

possibilidade de haver deliberação no processo decisório (PAULA, 2005). 

    Teríamos assim, de acordo com Jacobi (2000) uma gestão pública co-gestionária que 

funcionaria por meio das alternativas criadas pela engenharia institucional para a participação 

popular na definição de programas, projetos e gestão de serviços públicos, o que implicaria em 

reformular a organização do Estado e elaborar novos arranjos institucionais que estimulem 

práticas democráticas (PAULA, 2005). 
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  No escopo da vertente societal, estão em curso algumas experiências participativas que 

possuem essas características, como, por exemplo, os Fóruns Temáticos, os Conselhos Gestores 

de Políticas Públicas e do Orçamento Participativo. Essas experiências buscam contribuir para 

a construção de uma cultura política democrática nas relações entre o Estado e a sociedade 

combinando ação e estrutura, política e técnica, alterando as restrições históricas impostas pela 

lógica de funcionamento da máquina estatal e a tendência à cultura política autoritária e 

patrimonial (PAULA, 2005). 

  Para Paula (2005), as experiências societais estão introduzindo inovações na cultura 

política e no modo de gerir o interesse público, mas ainda demandam reflexão sobre o modo 

como se altera a cultura política, se estimula a participação social e se criam novos formatos 

institucionais e administrativos. 

 Ao recorrer a práticas democráticas caracterizadas pela participação popular, a gestão 

societal aproxima-se da social, uma vez que a primeira, além de enfatizar a participação social, 

procura estruturar um projeto político que repense o modelo de desenvolvimento brasileiro, a 

estrutura do aparelho do Estado e o paradigma de gestão (PAULA, 2005). Assim, entende-se que 

a gestão social contribui para o entendimento e implementação do modelo de gestão pública 

societal, o qual permite o empoderamento da sociedade junto às decisões do Estado o que, por 

conseguinte, aprofunda a participação qualificada no modelo tradicional e vigente de 

democracia representativa.  

 

1.3 CONSELHOS GESTORES 

 

Em virtude da reivindicação por maior participação da sociedade brasileira, no contexto 

histórico de redemocratização, fatores externos e internos ao próprio Estado impulsionaram a 

criação e incorporação de conselhos como instâncias e fóruns de discussão, elaboração e 

implementação de políticas públicas (BÓGUS, 2009). Segundo Carvalho (1998, p. 24), esse 

processo foi resultado de “indução legal e administrativa, gerada em um contexto político de 

um projeto de remodelagem institucional do Estado visando, via descentralização e 

participação, habilitá-lo para a implementação de políticas sociais universalistas”.  

Essa busca por maior participação adveio, em geral, do descrédito da população 

brasileira com a política e com as organizações de representação tradicionais (FERREIRA, 1999; 

GERSCHMAN, 2004; BAQUERO, 2009), da desilusão dos cidadãos com as instituições políticas e 

do crescimento de novos movimentos sociais, tais como: associações civis e de bairro, 

movimentos comunitários, Organizações Não-Governamentais; movimentos de trabalhadores, 
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índios e negros etc. Ademais, as recomendações das agências internacionais quanto à inclusão 

da comunidade em projetos de desenvolvimento, além da crise econômica mundial, 

impulsionaram muitos governos a promoverem a racionalização das estruturas burocráticas 

estatais para promoverem a fiscalização das ações governamentais e a participação social 

(CÔRTES, 1996), por meio de, por exemplo, conselhos, conferências, ouvidorias, audiências e 

consultas públicas, mesas de diálogo e negociação, dentre outros. 

Tatagiba (2005), considera importante avaliar as novas formas de gestão trazidas pela 

instituição de conselhos gestores, ainda que seja uma tarefa desafiadora, principalmente por 

estarmos em um contexto atualmente marcado por um forte consenso em torno do ideário 

participacionista. 

 Os conselhos são espaços públicos que possibilitam a representação de interesses 

coletivos na cena política e na definição de agenda pública, sendo ao mesmo tempo, por seu 

caráter híbrido, parte do Estado e da sociedade. Sua estrutura é legalmente definida e 

institucionalizada e sua razão de existência reside na ação conjunta ao aparato estatal para a 

elaboração e gestão de políticas sociais (CARNEIRO, 2002). 

De acordo com Habermas (1984), a esfera pública é o espaço da crítica argumentativa 

e deliberativa e da democratização da autoridade e do poder político, preservando uma 

autonomia própria ao distinguir-se do Estado e do mercado. Assim, pressupõe-se que os 

conselhos gestores sinalizam possibilidades de avanço na gestão de políticas públicas, 

fomentando práticas de participação e gerando responsabilidade pública (CARNEIRO, 2002). 

 Questiona-se se os conselhos estão de fato cumprindo sua vocação deliberativa. A 

grande maioria dos estudos aponta que há uma baixa capacidade de inovação de políticas 

públicas pela sociedade civil nos ditos conselhos, dando a entender que essa participação é mais 

reativa do que propositiva (TATAGIBA, 2002). As razões apontadas referem-se à dinâmica de 

funcionamento dos conselhos: a centralidade do Estado na elaboração da pauta, a falta de 

capacitação dos conselheiros, problemas com a representatividade, dificuldade em lidar com a 

pluralidade de interesses, a manutenção de padrões clientelistas na relação entre Estado e 

sociedade, recusa do Estado em partilhar o poder etc. (TATAGIBA, 2005). 

 Um estudo realizado por Fuks, Perissinotto e Souza (2004) apresenta o perfil dos 

membros dos conselhos gestores do Estado do Paraná e os resultados constatam que, no que se 

refere à renda, escolaridade, e engajamento político-partidário, os conselheiros estão bem acima 

da média nacional. 
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 Com relação ao que ocorre dentro dos conselhos estudados por Fuks, Perissinotto e 

Souza (2004), Tatagiba (2005) sugere que nos espaços nos quais não há debate ou negociação 

no processo de deliberação exista uma forte despolitização de seus membros.  

  Ao mesmo tempo em que a experiência do orçamento participativo em Porto Alegre 

serviu de modelo para mais de 170 cidades (AVRITZER, 2006), surgiram do processo 

constituinte e de sua posterior regulamentação outras duas formas adicionais de participação no 

Brasil. Como resultado da Lei Orgânica da Saúde (LOS) e da Assistência Social (LOAS), 

surgiram os conselhos de políticas e, como resultado das políticas urbanas do Estatuto da 

Cidade, proliferaram os “Planos Diretores Municipais”. Estes últimos obrigatórios em cidades 

com mais de 20.000 habitantes. Dessa forma, pode-se dizer que o Brasil possui uma 

infraestrutura de participação diversificada na sua forma e desenho (AVRITZER, 2008). 

  Os conselhos de gestão constituem desenhos institucionais de partilha o poder e são 

constituídos pelo próprio Estado, com representação mista de atores da sociedade civil e atores 

estatais. E, por último, os planos diretores municipais, através da obrigatoriedade das audiências 

públicas, constituem um terceiro tipo que denominamos desenho institucional de ratificação. 

  Conselhos com alto grau de institucionalização, com representação paritária entre 

sociedade e Estado e com maior liberdade para deliberação e fiscalização teriam maiores 

possibilidades de serem efetivos na gestão e no controle dos recursos administrados pelo poder 

local (SANTANA, 2011). 

De acordo com Gohn (2001), os conselhos gestores são novos instrumentos de 

expressão, representação e participação que possuem potencial de transformação política e 

organizados de forma descentralizada. Constam de seus objetivos viabilizar a participação de 

segmentos sociais na formulação de políticas públicas e possibilitar à população o acesso aos 

espaços que eram exclusivos a uma minoria que detinha o poder de tomar decisões.  

  

1.3.1 INSTITUIÇÕES E DESENHO INSTITUCIONAL 

  

  As instituições são um conjunto de regras e normas que estruturam a ação política e 

social (MEYER; ROWAN, 1991; HELMKE; LEVITSKI, 2006). São ainda um sistema de 

governança, mas representam também construções racionalmente estabelecidas por indivíduos 

na busca de promover ou proteger seus interesses. De acordo com Souza (2006), as instituições 

são consideradas fundamentais para limitar a tirania e as paixões inerentes à condição humana. 

  North (1990) define as instituições tanto como regras formais, como leis ou constituição, 

quanto informais, como convenções ou códigos de conduta e comportamento. Levy (1991), por 
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outro lado, critica esta amplitude e restringe as instituições àquelas com aspecto legal. Para 

North (1990), o principal papel a ser desempenhado pelas instituições é o de reduzir a incerteza, 

estabelecendo uma estrutura estável - embora não necessariamente eficiente - para as interações 

humanas. 

  Embora diversos desses autores admitam a presença de regras informais no interior das 

instituições políticas, a literatura sobre o assunto focou predominantemente em regras informais 

no interior de instituições políticas formalmente ou legalmente constituídas, tais como poder 

judiciário, parlamento e partidos (HELMKE; LEVITSKY, 2006). Duas críticas podem ser feitas a 

esta literatura: a primeira crítica concerne ao fato de que algumas instituições participativas no 

Brasil não estão legalmente constituídas nem formal nem informalmente e, apesar disso, pautam 

comportamentos e expectativas importantes dos atores sociais (AVRITZER, 2008). A segunda 

crítica está relacionada à abrangência do conceito de instituição política que, em regra, não trata 

das práticas participativas, mas apenas das instituições resultantes do processo de autorização 

da representação (PITKIN, 1967). Essa literatura opera com uma oposição entre participação e 

institucionalização (HUNTINGTON, 1969). 

  Em contraposição à essa concepção de participação, Avritzer (2008, p. 45) lança o 

conceito de instituições participativas, que são “formas diferenciadas de incorporação de 

cidadãos e associações da sociedade civil na deliberação sobre políticas”.  Diferenciam-se três 

formas de através das quais os cidadãos ou associados da sociedade civil podem participar do 

processo de tomada de decisão políticas: a primeira forma é o desenho participativo de baixo 

para cima (FUNG; WRIGHT, 2003; BAIOCCHI, 2003). No Brasil, o exemplo do orçamento 

participativo é o mais conhecido, no qual existem eleições de delegados e conselheiros pela 

população. Por isso, consiste em uma institucionalidade de baixo para cima. A segunda forma 

é através da partilha do poder, isto é, através da constituição de uma instituição na qual atores 

estatais e atores da sociedade civil operam concomitantemente. Se diferencia do anterior porque 

não incorpora um número amplo de atores sociais e que, por ser determinado por lei, em caso 

de não instauração do processo participativo implica em sanções. O terceiro formato de 

instituição participativa ocorre com um processo de ratificação pública, no qual os atores da 

sociedade civil não participam do processo decisório, mas são chamados para referendá-lo 

publicamente (AVRITZER, 2008). 

  Em síntese, podemos diferenciar os arranjos participativos a partir de três variáveis: 

iniciativa na proposição do desenho, organização da sociedade civil e vontade política do 

governo em implementar a participação. Cada uma delas varia na sua capacidade de 

democratizar o governo. Diferentemente de Fung e Wright (2003) que propõem que o desenho 
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pode ser implementado independentemente do contexto, analisando-se o contexto como 

variável passamos a relativizar o papel institucional tomado separadamente para pensar as 

instituições participativas (AVRITZER, 2008). 

  A institucionalização, por sua vez, é um processo que acontece em uma organização 

através do tempo, refletindo a história da própria organização, as pessoas que estiveram nela, 

os grupos que se formaram e os interesses que criaram, e a maneira que ela se adaptou ao 

ambiente. Assim, institucionalizar é inspirar valores além das necessidades técnicas das tarefas.  

  Dentro da análise da ciência política a respeito da ordem política certa ou verdadeira, as 

preocupações primordiais dos teóricos clássicos Platão e Aristóteles eram sobre o que seria um 

bom governo e qual seria o melhor Estado para se garantir e proteger a felicidade dos cidadãos 

ou da sociedade (FREY, 2000). 

 Nesse sentido, a ideia de democracia participativa e de inovação institucional deve se 

equilibrar entre o empírico e o normativo; entre a vida como ela é e as possíveis novas 

institucionalidades que podem ser pensadas e implementadas (BORBA, 2004). 

  As condições histórico-culturais e o comportamento e estratégia dos atores são fatores 

importantes para a compreensão dos processos políticos, sendo também importante examinar 

as condições institucionais que favorecem o processo de participação política. 

 Sobre as instituições, Teixeira (1996, p. 12) diz ainda que enquanto a institucionalidade 

pode consolidar mudanças sociais, por outro lado pode também estabilizar situações e práticas 

rígidas que dificultam mudanças, exigindo processo crítico e reflexivo permanente dos atores, 

e flexibilidade das estruturas para que as regras possam ser reelaboras, conforme necessário. 

Por essa razão, a institucionalidade seria contraditória.   

  A necessidade de se institucionalizar a participação suscita a importância de se discutir 

a conveniência deste ou daquele desenho institucional em favorecer o alcance dos objetivos a 

que o movimento participativo se propõe (GOMES, 2003).  

  Outro motivo para a ênfase no aspecto institucional reside na crescente importância que 

as instituições têm recebido nos estudos de teoria política. A teoria do neo-institucionalismo, 

por exemplo, concebe que não só os indivíduos atuam sobre a formulação de políticas públicas, 

mas também sobre as regras formais e informais que regem as instituições (SOUZA, 2006). Esta 

corrente analítica trouxe as instituições ao centro do debate acadêmico, destacando sua 

importância na explicação dos fenômenos políticos (GOMES, 2003). 

  O neo-institucionalismo vai além do entendimento das instituições apenas como um 

cenário no qual atores adaptam-se estrategicamente. March e Olsen (1995) explicam que as 

instituições também modificam as preferências, de tal maneira que a ação política não 
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começaria apenas em interesses, preferências e antecipações racionais de consequências de 

determinada escolha, mas com regras, identidades e papéis (GOMES, 2003). 

  Os resultados políticos dependem fundamentalmente da combinação de três fatores 

interdependentes: o arcabouço institucional, os determinantes estruturais e o comportamento 

dos atores. Em um regime liberal democrático, é improvável que haja a ocorrência de mudanças 

profundas e abruptas nos dois últimos fatores. Assim, diante da impossibilidade de mudanças 

radicais no arcabouço institucional, o regime democrático é a via legítima para as mudanças 

possíveis. Por meio das alterações institucionais é que serão produzidos efeitos nas estruturas e 

comportamentos (GOMES, 2003). 

  Alguns autores tratam como instituições convenções ou códigos de comportamento 

social ou cultural (NORTH, 1990). Ostrom (1986) alinha as instituições formais ou legais ao 

conceito de regra. Para ela, regras são prescrições conhecidas, aceitas e usadas por um grupo 

de participantes e que definem quais ações são requeridas, permitidas ou proibidas em uma 

dada situação, e cuja desobediência implica em responsabilização (GOMES, 2003). Além disso, 

as regras estão sujeitas à intervenção humana e à mudança, e por meio delas intervém-se para 

mudar a estrutura de incentivos em determinada situação (OSTROM, 1986). 

  No que se refere aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, regidos por 

legislação federal, a institucionalização de seus conselhos superiores ocorre por meio de 

regimentos internos e estatutos, os quais preveem os responsáveis pelo controle social, quem 

comporá os conselhos, a forma de escolha dos conselheiros, seus deveres e atribuições, seu 

escopo de atuação, os instrumentos de sanção disponíveis, os procedimentos para tomada de 

decisão, dentre outros. 

 Essas regras institucionais devem ser examinadas para se averiguar se as atribuições e 

formato dos conselhos superiores são ou não favoráveis ao exercício do controle social 

democrático, tanto no aspecto representativo quanto no deliberativo. 

  

1.4 TOMADA DE DECISÃO 

   

  Quando uma situação atual é diferente do estado desejado é preciso avaliar tal situação, 

e um conselho tem a responsabilidade de avaliar isso de forma apropriada. Um problema é uma 

situação na qual o estado atual das coisas é diferente do estado desejado das coisas. Dessa 

maneira, quando se está diante de um problema e existe mais de uma alternativa de solução, 

são necessárias informações que ajudem no processo de escolha. Considerando-se que 

possuímos apenas uma opção a seguir e de que se pode adotar ou não essa opção, o processo 
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de escolher o caminho mais adequado é conhecido como tomada de decisão (REZENDE, 2003). 

Daft (1997), por sua vez, classifica a tomada de decisão como o processo de identificar 

problemas e oportunidades e resolvê-los. 

  A todo momento em uma organização é necessário que decisões sejam tomadas. Embora 

uma boa decisão não garanta um bom resultado, o pragmatismo de se buscar melhores 

resultados em geral compensa (FERREIRA, 2010). Assim, a crescente sofisticação da gestão de 

risco, a compreensão das variações do comportamento humano e o avanço tecnológico 

respaldam e simulam processos cognitivos que auxiliam a melhorar a tomada de decisão 

(BÜCHANAN; O’CONNELL, 2006). 

  Um aspecto importante na área da decisão é o modelo racional de tomada de decisão, 

que para Bazerman (2004, p. 6) “é baseado num conjunto de premissas que determinam como 

uma decisão deve ser tomada e não como a decisão é tomada”. 

  De acordo com Santos e Wagner (2007), costumam haver incongruências entre os 

modelos teóricos de processo decisório e a sua aplicabilidade. Assim, a questão que se coloca 

é: se existem incongruências entre o modelo teórico e a tomada de decisão nas organizações, 

por que o primeiro não deriva do segundo e o segundo não se aplica ao primeiro? 

  Para Simon (1972), a decisão compreende três fases principais: descobrir as ocasiões 

em que precisa ser tomada, identificar os cursos de ação possíveis e decidir-se entre um deles.  

  A primeira fase do processo, destinada à análise do ambiente para se identificar as 

situações que exigem uma decisão, foi classificada por Simon (1972) como atividade de coleta 

de informações. A segunda, responsável por criar, desenvolver e analisar os cursos de ação 

possíveis, foi chamada de estruturação. E a terceira, de se fazer uma opção por uma dentre as 

linhas de ação disponíveis, foi denominada de atividade de escolha (SANTOS; WAGNER, 2007). 

  Muitas organizações buscam avaliar a aptidão dos candidatos para analisar e resolver 

problemas, tanto individualmente quanto em grupo, por isso a capacidade de os gestores 

tomarem decisões é tão importante. Diante disso, Santos e Wagner (2007) ressaltam a 

importância dessa disciplina no campo da administração, já que essa atividade ocorre a todo 

instante, em todos os níveis hierárquicos, e tem influência direta no desempenho da 

organização. 

  Quade e Carter (1989), ao se referirem à tomada de decisão no setor público, registram 

que no passado o empirismo e a experiência, por meio do processo de tentativa e erro e da 

política de dar e receber, eram bem mais eficientes do que hoje em dia. Atualmente as pessoas 

envolvidas no processo decisório precisam de suporte até mesmo científico para que a decisão 
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ocorra de forma satisfatória. Para isso, valem-se de ferramentas, métodos e modelos que 

precisam estar disponíveis no momento da tomada de decisão (SANTOS; WAGNER, 2007). 

 

1.4.1 OS ATORES DO PROCESSO DECISÓRIO 

 

  Na maioria das vezes as decisões são tomadas por um indivíduo isolado, seja 

governador, ministro, presidente, reitor, diretor ou gerente. Por outro lado, a decisão pode ainda 

caber a um ou vários colegiados e não a apenas um indivíduo (PRÈVE; MORITZ; PEREIRA, 2010), 

como vimos nos modelos de gestão social e societal. 

  Os colegiados podem representar corpos constituídos – assembleia eleita, conselhos, 

júri, entre outros – ou uma coletividade com contornos mal definidos – grupos de interesses, 

opinião pública, grupos comunitários, dentre outros (PRÈVE; MORITZ; PEREIRA, 2010). 

  Os atores do processo decisório – sejam os indivíduos ou as coletividades – são 

chamados de intervenientes do processo de tomada, e suas ações e decisões são condicionadas 

pelo sistema de valores dos quais são portadores. Decisor é aquele, dentre os atores, munido de 

poder institucional para ratificar uma decisão (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000; 

GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002; MONTANA; CHARNOV, 1999) ou, de acordo com Koontz e 

O’Donnell (1972), é aquela pessoa que leva a culpa se a decisão levar para um resultado não 

desejado ou angustiante. 

De acordo com Bana e Costa (1993), nem todos os decisores possuem o poder de 

influenciar a decisão. Dessa forma, é importante distinguir o grau de influência dos decisores 

no processo de decisão. Esse grau de influência faz a distinção entre os decisores envolvidos 

com o processo de decisão, que são colocados em dois grupos denominados agidos e 

intervenientes. 

Os agidos são pessoas às quais o programa é imposto, ou são as pessoas que são afetadas 

por ele, de maneira direta ou indireta, mas que não toma decisão sobre o programa, apenas 

participam. São aqueles que têm limitada ou nenhuma capacidade de ver seus valores e 

preferências contemplados nos processos de tomada de decisão. No entanto, dependendo de sua 

força e importância podem exercer pressão mais ou menos intensa para que isto ocorra, porém 

sempre de forma indireta (COSTA; SILVA, 1994). Os agidos não são pessoas passivas durante 

todo o processo de decisão, assim como os intervenientes também não são pessoas ativas 

durante todo o processo (COSTA, 1993). 

Observa-se que, na prática, os atores influenciam o processo decisório por meio das 

relações que estabelecem entre si, na forma de alianças: quando os interesses são parecidos; ou 
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de conflitos: quando os valores se opõem (PRÈVE; MORITZ; PEREIRA, 2010). Essas relações são 

dinâmicas e instáveis e, de acordo com Gomes, Gomes e Almeida (2002), podem modificar-se 

durante o processo de decisão devido às seguintes circunstâncias: 

 Ao enriquecimento do sistema de informações; 

 Ao processo de aprendizagem a que se submetem os gestores durante o processo de 

estruturação do problema; 

 Às influências dos valores e das estratégias de outros decisores; e 

 À intervenção de um facilitador. 

Outra forma de influência dos atores do processo decisório é a autoridade. Para Simon 

(1947) a autoridade seria uma das várias formas de influenciar o comportamento dos indivíduos, 

valendo-se da persuasão e da concordância de seus subordinados para isso, e seria muito 

enfatizada pelo aspecto da arbitrariedade (BALESTRIN, 2002), em contraponto a um espaço 

totalmente democrático e à capacidade técnica desses atores.  

Nesse sentido, é importante ressaltar a importância da negociação, processo no qual a 

decisão mútua é feita com a concordância das partes. Essa decisão é conseguida com a busca 

do consenso (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2006). 

No processo de negociação podemos destacar a função do (s) facilitador (es) e do (s) 

analista (s). Facilitador é um “líder experiente que deve focalizar a sua atenção na resolução do 

problema, coordenando os pontos de vista dos decisores, mantendo o decisor motivado e 

destacando o aprendizado no processo de decisão” (GOMES; GOMES; ALMEIDA; 2006, p. 6) 

Analista é aquele que “auxilia o facilitador e os decisores na estruturação do problema e 

identificando os fatores do meio ambiente que influenciam na evolução, solução e configuração 

do problema” (ibidem). 

  Todo decisor incorpora suas características pessoais ao processo de tomada de decisão. 

A diferença entre os decisores reside, no entanto, no fato de que alguns utilizam os componentes 

de sua personalidade, de seus valores, de sua experiência e de suas opiniões para que a decisão 

atenda a seus objetivos. Independentemente do ator, seja indivíduo ou colegiado, é exigido do 

decisor competência analítica, rapidez na ação e foco no problema a ser resolvido (PRÈVE; 

MORITZ; PEREIRA, 2010). 

  Alguns traços em comum influenciam o desempenho de um líder, dentre os quais pode-

se destacar: consciência, energia, inteligência, domínio, autocontrole, sociabilidade, abertura a 

experiências, conhecimento da relevância das tarefas e a estabilidade emocional (PRÈVE; 

MORITZ; PEREIRA, 2010).  
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  Drucker (1997) ressalta que durante nas crises a liderança não é partilhada, já que 

durante uma emergência não haveria tempo para se ouvir as pessoas, devendo-se dar ordens e 

agir imediatamente. Nesse sentido, um dos papéis dos líderes é o de desenvolver outros líderes, 

pois toda organização necessita deles, ainda que muitas negligenciem o seu desenvolvimento.  

   

1.4.2 MODELOS DE TOMADA DE DECISÃO 

 

  A modelagem teórica do processo decisório preconiza que a tomada de decisão seja 

racional, de maneira que os gestores façam escolhas consistentes de acordo com as restrições 

impostas. Para Robbins e Decenzo (2004), um tomador de decisões seria perfeitamente racional 

e plenamente objetivo e lógico.  

  Na mesma direção, Bazerman (2004, p. 5) explica que 

“um processo racional de decisão subentende que o decisor seguiu seis fases de um 

modo totalmente racional, isto é, os tomadores de decisão (1) definem o problema 

perfeitamente, (2) identificam todos os critérios, (3) ponderam acuradamente todos os 

critérios segundo suas preferências, (4) conhecem todas as alternativas relevantes, (5) 

avaliam acuradamente cada alternativa com base em cada critério e (6) calculam as 

alternativas com precisão e escolhem a de maior valor percebido”.   

   

  Com base no uso da racionalidade, Robbins e Decenzo (2004) descrevem a modelagem 

teórica sistematizada para a tomada decisão descrita no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Suposições de racionalidade do processo decisório racional. 

O problema 

é claro e 

inequívoco. 

Uma meta 

única e bem 

definida 

deve ser 

alcançada. 

São 

conhecidas 

todas as 

alternativas e 

consequências. 

As 

preferências 

são nítidas. 

As 

preferências 

são 

constantes e 

estáveis. 

Não existe 

nenhuma 

restrição de 

tempo ou de 

custo. 

A escolha 

final 

maximizará 

a 

recompensa 

econômica. 

Levam à 

Tomada de Decisão Racional 

Fonte: Robbins e Decenzo (2004, p. 81). 

 

  Por outro lado, Robbins e Decenzo (2004) afirmam que as suposições de racionalidade 

não são sempre aplicáveis porque o nível de certeza pelo modelo racional raramente existe. 

Segundo eles, pressupõe-se que um gerente pode tomar uma decisão precisa porque conhece o 

resultado de cada alternativa. No entanto, no mundo real isso não ocorre de fato. A maioria dos 

gerentes precisa tentar atribuir probabilidades aos resultados, processo esse conhecido como 
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lidar com risco. Assim, quando os decisores não conseguem determinar sequer uma 

probabilidade razoável de resultados é necessário que eles tomem sua decisão sob uma condição 

de incerteza.   

  Apesar de a estrutura exigida pela racionalidade considerar que os indivíduos sejam 

racionais, Bazerman (2004) reconhece que muitas vezes faltam aos tomadores de decisões 

informações importantes referentes à resolução do problema. A qualidade e quantidade das 

informações disponíveis sofrem restrições de tempo e de recursos e, além disso, os tomadores 

de decisões retêm apenas uma quantidade relativamente pequena de informações em sua 

memória. Por fim, limitações de inteligência e percepções também restringem a capacidade dos 

tomadores de decisões encontrarem a melhor solução diante das opções disponíveis (SANTOS, 

2007). 

  Para Simon (1971), o ser humano é incapaz de operar sob condições de racionalidade 

perfeita. Para ele, o comportamento humano é intencional, embora limitadamente racional, e 

busca resultados satisfatórios. 

  Bazerman (2004) afirma que tomadores de decisão podem abrir mão da melhor escolha 

em favor de outra que seja aceitável ou razoável. Assim, em vez de se examinarem todas as 

alternativas possíveis, eles procuram até encontrar uma solução que satisfaça em um nível de 

desempenho aceitável. 

  Robbins e Decenzo (2004, p. 84) esclarecem que existem estratégias simplificadoras da 

tomada de decisão chamadas de heurísticas. Elas seriam atalhos de julgamento que aceleram o 

processo decisório, devido à tentativa de se evitar a sobrecarga que o excesso de informações 

implica.   

  Robbins e Decenzo (2004) alertam que a qualidade de nossas decisões pode ser afetada 

pelo fato de as tomarmos com base em informações incompletas. Diante de problemas 

complexos, algumas pessoas tendem a reduzir o problema ao nível de algo que consigam 

entender. Ou seja, deve-se considerar as limitações de habilidades de compreensão das pessoas 

para se chegar a uma solução ótima. Dessa forma, elas buscam apenas uma solução que seja 

satisfatória e suficiente. 

  Ainda segundo esses autores, quando se está enfrentando um problema simples e com 

poucas alternativas, o modelo racional descreve bem o modelo de tomada de decisão. Ressalta-

se, entretanto, que essas situações são exceções, não a regra (SANTOS; WAGNER, 2007). 

  Dentro do modelo racional de tomada de decisão, os estudiosos da Teoria 

Administrativa chegaram à formulação de vários esquemas interpretativos do processo 
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decisório. Esses esquemas podem ser sintetizados nos modelos Clássico e Administrativo, 

conforme descrito no quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Modelos de tomada de decisão 

Modelo Clássico Modelo Administrativo 

Problemas e metas bem definidas. Problemas e metas vagas. 

Condição de certeza. Condição de incerteza. 

Informação completa sobre alternativas e seus 

resultados. 

Informação limitadas sobre as alternativas e seus 

resultados. 

Escolha racional e individual para maximizar os 

resultados. 

Escolha satisfatória para a resolução de problemas 

usando intuição e coalizões. 

Fonte: Daft (1997, p. 170). 

 

  No modelo Clássico, ou Burocrático, são enfatizados os procedimentos lógico-formais 

do processo decisório, considerando que quem toma as decisões examina primeiro os fins 

(gestão) e somente depois estuda os meios (administração) para alcançá-los. Dessa forma, a 

eficácia do processo decisório é subordinada à escolha da decisão mais adequada aos fins 

almejados (PRÈVE; MORITZ; PEREIRA, 2010). Daft (2004) afirma que o modelo Clássico é 

considerado normativo, o que significa dizer que ele define como o tomador de decisões deve 

fazê-lo. 

  Já o modelo Administrativo descreve como os gestores realmente tomam decisões em 

situações complexas em vez de dizer como eles deveriam tomar decisões a partir de uma 

determinada teoria ideal. Neste modelo, entende-se que a racionalidade é limitada, 

considerando-se que existem limitações humanas e ambientais que permitam a melhor decisão. 

Assim, o que se busca é uma decisão satisfatória diante das possibilidades (PRÈVE; MORITZ; 

PEREIRA, 2010). Com relação a esse modelo, Daft (1997) descreve como os gerentes costumam 

tomar decisões em situações difíceis, como aquelas em que se têm decisões não-programadas, 

de incerteza e ambiguidade. Este modelo é mais realista que o modelo Clássico para decisões 

complexas e não-programadas, e focaliza nos fatores da organização que influenciam as 

decisões individuais. Assim, o modelo administrativo é considerado descritivo, pois ele 

descreve como os gerentes realmente tomam as decisões em vez de ditar como eles deveriam 

tomar decisões. 

  Há ainda outros dois modelos de tomada de decisão, o Comportamentalista e o 

Normativo. No modelo comportamentalista, entende-se que o comportamento dos indivíduos 

em organizações é acentuado e abrangente. Dessa forma, os gestores devem procurar prever 
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esses comportamentos durante as decisões para se evitar situações desagradáveis em seu 

contexto. No modelo Normativo, a maneira como deve transcorrer o processo decisório é a 

preocupação central. Este é o modelo de grupos-técnicos profissionais ou colegiados (PRÈVE; 

MORITZ; PEREIRA, 2010). 

  Existem outros modelos específicos apresentados para a tomada de decisão. Vahl 

(1991), por exemplo, sugere que as universidades possuem um sistema no qual os membros 

decisores optam e decidem por alternativas mais ou menos racionais, uma vez que a 

administração de uma universidade envolve decisões sobre seus objetivos básicos e sua missão. 

Para ele, o processo decisório nessas instituições deve ser analisado sob a perspectiva dos 

modelos administrativo, comportamentalista e normativo da tomada de decisão (PRÈVE; 

MORITZ; PEREIRA, 2010). 

  As etapas apresentadas por Daft (1997) dentro do modelo racional de tomada de decisão 

são: reconhecimento da necessidade de decisão, diagnóstico e análise de causas, 

desenvolvimento de alternativas, avaliação e feedback. 

  Conforme Prève, Moritz e Pereira (2010, p. 87) descrevem, frequentemente há uma 

relação entre os vários modelos de tomada de decisão e o contexto em que ela ocorre, como a 

estrutura, a cultura e o ambiente organizacional, de acordo com o modelo de gestão adotado: 

social ou societal. Eles apresentam os seguintes fatores como sendo os principais a serem 

considerados: 

 Ambiente: apresenta complexidade, é dinâmico e hostil; 

 Organização: distribuição do poder, tipo de organização (autocracia, burocracia) e tipo 

de cultura (de poder, de papéis, de pessoas e de tarefas); 

 Característica do decisor: proativo, intuitivo, reativo, analítico, autônomo, inovador e 

disposto a correr riscos; 

 Tipos de assunto: complexos, urgentes, simples, abrangentes e dinâmicos. 

  Assim, para os fins deste estudo, considera-se tomada de decisão o processo no qual se 

escolhe um plano de ação em detrimento de outros para se resolver um problema. 
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2 METODOLOGIA 

  

 A seguir é apresentada uma abordagem simplificada de técnicas utilizadas para a coleta, 

tabulação e análise de dados em pesquisas por questionário. 

  

2.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

Este estudo consiste em uma pesquisa de natureza aplicada, ou seja, possui como 

objetivos gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos, além de envolver verdades e interesses locais (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Com relação à abordagem, esta é uma pesquisa qualitativa. Segundo Appolinário 

(2006), a pesquisa qualitativa, comum nas ciências sociais, nem sempre trabalha com o conceito 

de variáveis e possuem uma análise subjetiva dos dados. Por essa razão, esse tipo de pesquisa 

possue alta dependência da subjetividade do pesquisador, já que ele participa tanto da 

observação quanto da análise do objeto de estudo. 

Quanto aos procedimentos técnicos, esta é uma pesquisa descritiva na qual se analisam 

e se descrevem a composição estrutural dos conselhos de superiores dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia quanto à sua representatividade, ao perfil de seus membros e 

aos métodos empregados para a tomada de decisão. Segundo Bervian, Cervo e Da Silva (2002, 

p. 61), “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los” (SILVEIRA JÚNIOR, 2009). Vergara (2005, p. 47) diz ainda que 

este tipo de pesquisa “expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza”. 

 Quanto à fonte da informação, é uma pesquisa documental, cujos dados foram obtidos 

de fontes primárias, isto é, de documentos contemporâneos de arquivos públicos que não foram 

transcritos de fontes primárias por outros autores (LAKATOS; MARCONI, 2007). Ainda com 

relação à fonte da informação, será uma pesquisa de campo, a qual, segundo Lakatos e Marconi 

(2007, p. 186), “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 

comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

No que concerne aos atores intervenientes do processo decisório, buscou-se identificar 

sua experiência pregressa em atividades participativas e de que maneira o sistema de valores 

dos quais são portadores influenciam a decisão tomada de decisão, já que, conforme Koontz e 

O’Donnell (1972), o tomador de decisão é a pessoa que leva a culpa se a decisão conduzir para 
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um resultado não desejado ou angustiante. Entretanto, em situações complexas e de interesse 

público, a decisão pode ser política e/ou social, alterando a racionalidade do processo decisório 

(PRÈVE; MORITZ; PEREIRA, 2010).  

Para a pesquisa documental, acessou-se a página oficial de todos os institutos federais 

para obtenção de seus respectivos estatutos e regimentos gerais. 

 Posteriormente, foi feita a análise de conteúdo dos incisos que versavam sobre a 

composição dos conselhos superiores. Os dados obtidos foram organizados em planilha 

eletrônica para a verificação da composição, e para a comparação e contagem de membros.  

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 Nas pesquisas sociais, em geral, um universo tão grande de elementos está envolvido 

que é impossível considera-los em sua totalidade. Por esse motivo, é muito frequente nesse tipo 

de pesquisa o uso de uma amostra, ou seja, de uma pequena parte dos elementos que compõem 

o universo (GIL, 2008). 

 Gil (2008) define o universo ou população de uma pesquisa como “um conjunto definido 

de elementos que possuem determinadas características”, enquanto a amostra é conceituada 

pelo autor como o “subconjunto do universo da população, por meio do qual se estabeleceram 

ou se estimam as características desse universo ou população”.  

 Assim, quando o pesquisador seleciona uma parte de uma população para análise, 

espera-se que ela seja representativa para o que se pretende estudar (GIL, 2008). Para isso, deve-

se observar os procedimentos utilizados para a amostragem, ou seja, para o processo ou técnica 

utilizada para a escolha da amostra. 

 Em virtude das limitações existentes ao acesso dos conselheiros, além de este estudo se 

tratar de uma pesquisa qualitativa, foi utilizada a técnica de amostragem por acessibilidade. 

Esse procedimento oferece vantagens relacionadas ao custo e tempo despendidos para a 

obtenção dos dados (GIL, 2008). 

 Considerando-se o envolvimento de seres humanos como objeto de estudo na pesquisa 

de campo, este estudo se pautou pela Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e o 

projeto da pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Goiás. 

 Um dos condicionantes do CEP à permissão do início da coleta de dados foi a inclusão 

dos termos de anuência emitidos pelos responsáveis de cada Instituto Federal, autorizando a 

pesquisa no âmbito de seus conselhos superiores. Assim, por meio do envio de e-mails, foram 
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encaminhadas solicitações de autorização de pesquisa às reitorias de todos os IFs brasileiros. 

As instituições que não responderam tempestivamente, ou que condicionaram a concessão do 

termo de anuência à aprovação prévia da pesquisa pelo CEP, não fizeram parte da amostra. 

Assim, a população ou universo dessa pesquisa são os Conselhos Superiores de todos 

os IFs, e a amostra é formada pelos membros dos conselhos superiores que de fato estavam 

acessíveis para responder aos questionários da pesquisa. Considerando-se o exposto, 14 

instituições das 5 regiões brasileiras compuseram a amostra, a saber: IFBaiano, IFC, 

IFFarroupilha, IFG, IFGoiano, IFMT, IFMG, IFRR, IFRS, IFPI, IFSul, IFSuldeMinas, IFTM e 

IFTO. Essa amostragem, composta por instituições com estruturas organizacionais e culturas 

diversas, nos oferece um panorama abrangente, maior fidedignidade à realidade e maior 

confiabilidade nos resultados obtidos. 

Sendo 38 o número de institutos federais, calculou-se, com base na análise da estrutura 

organizacional estabelecida nos regimentos gerais e estatutos dos IFs, que a população da 

pesquisa é composta por 1249 conselheiros (Ressalta-se que esse é o valor presumido, já que 

durante a fase de coleta das autorizações para a pesquisa constatou-se, por exemplo, a existência 

de um conselho em processo de recomposição, tendo apenas 5 membros em vez dos 43 

previstos em seu estatuto). Desses, 501 pertenciam às instituições que autorizaram a pesquisa e 

122 conselheiros participaram efetivamente da pesquisa respondendo aos questionários. Assim, 

obteve-se uma taxa geral de respostas de 24,35%. A discriminação dos números de membros e 

de respondentes dos IFs, bem como a taxa de resposta de cada instituição segue abaixo na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Relação dos números de membros, respondentes e taxa de resposta dos IFs 

Instituto Federal Número de 

Membros 

Número de 

Respondentes 

Taxa de 

Resposta 

Baiano 28 05 17,86 

Catarinense 38 12 31,57 

De Goiás 30 06 20,00 

De Minas Gerais 30 04 13,33 

De Roraima 30 03 10,00 

De Tocantins 30 12 40,00 

Do Mato Grosso 30 13 43,33 

Do Piauí 30 04 13,33 
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Do Rio Grande do Sul 73 20 27,40 

Do Sul de Minas Gerais 30 08 26,67 

Do Triângulo Mineiro 30 05 16,67 

Farroupilha 30 08 26,67 

Goiano 30 09 30,00 

Sul-Rio-Grandense 62 13 20,97 

Total 501 122 24,35% 

Média ~ 36 / campus ~ 9 / campus - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados para a pesquisa documental foi feita acessando-se os Regimentos 

Gerais e Estatutos dos IFs brasileiros, todos disponíveis nas páginas oficiais dessas instituições 

na internet.  

Os dados de campo foram obtidos por meio da aplicação de questionários, definidos por 

Gil (2009) como uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre questões diversas.  

Embora Preston e Coleman (2000) expliquem que mesmo após décadas de pesquisa o 

número de opções de resposta para o formato Likert não esteja resolvido, optou-se pela escala 

com cinco categoriais ordinais: concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo 

nem discordo, discordo parcialmente e discordo totalmente. Atkins (2002) explica que um 

problema que pode advir da inclusão da categoria do meio (não concordo nem discordo) é que 

o respondente poderia escolher essa resposta quando não soubesse ou não tivesse experiência 

sobre o assunto. No entanto, preferiu-se pela inclusão da categoria central de maneira a não 

induzir os respondentes a demonstrarem uma posição em detrimento da liberdade de se optar 

pela indecisão ou neutralidade. 

Conforme Cummins e Gullone (2000), quando uma pessoa responde uma escala de 

mensuração do tipo Likert, o resultado é uma consequência da combinação da direção da 

resposta (concordo ou não concordo) com a intensidade da resposta (extensão do concordar e 

não concordar). Assim, as intensidades de concordância ou discordância se apresentam aos 

respondentes da seguinte maneira: 

 Concordo totalmente: significa que se aplica totalmente o fundamento descrito na 

afirmação; 
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 Concordo parcialmente: significa que o fundamento descrito na afirmação é aplicado 

em sua maioria; 

 Não concordo nem discordo: significa que existem dúvidas se o fundamento é aplicado 

em sua maioria ou minoria; 

 Discordo parcialmente: significa que não se aplica o fundamento descrito em sua 

maioria; 

 Discordo totalmente: significa que não se aplica o fundamento descrito (ALEXANDRE et 

al., 2003). 

Para realizar as mensurações da realidade do objeto desse estudo com instrumentos de 

medida que correspondessem efetivamente à realidade, utilizou-se como técnica de coleta de 

dados do questionário a escala de mensuração multi-item no formato Likert, que consiste numa 

medição do grau de concordância dos respondentes a uma determinada assertiva. 

Para a aplicação dos questionários, utilizou-se como instrumento de coleta de dados a 

plataforma Google Forms, a qual foi escolhida por possuir algumas vantagens sobre a aplicação 

de questionários físicos: a possibilidade de se acessar as questões em qualquer local ou horário, 

o fato de ser gratuita, a facilidade para a sua utilização, uma interface amigável, a tabulação dos 

dados em planilha feita pela própria plataforma e a disponibilização de ferramentas estatísticas 

que possibilitam a análise dos dados coletados. 

Constou da tela inicial do questionário um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

que, além apresentar os objetivos desse trabalho, dava a opção ao conselheiro de não participar 

da pesquisa caso não se interessasse ou concordasse com seus termos. 

Os questionários foram então disponibilizados aos respondentes por meio de um link de 

acesso à plataforma do Google Forms, o qual foi encaminhado por correio eletrônico aos 

Conselhos Superiores dos IFs, que se dispuseram a reencaminhá-los aos conselheiros.  

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Quanto aos meios de investigação, a técnica de pesquisa utilizada para a parte 

documental foi a análise de conteúdo dos artigos e incisos presentes nos regimentos gerais e 

estatutos dos IFs que versam sobre a composição dos Conselhos Superiores, verificando-se as 

semelhanças e diferenças presentes nessa parte específica dos documentos quanto a sua 

composição.  
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Bardin (1977) explica que a análise de conteúdo visa obter indicadores, quantitativos ou 

não, capazes de permitir a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção das mensagens. 

Considerando-se que todo documento tem um grande volume de informações que nem 

sempre interessam ao tema em estudo pela pesquisa documental, Tozoni (2009, p. 45) explica 

que o objetivo da análise de conteúdo é “desvendar os sentidos aparentes ou ocultos de um 

texto, um documento, um discurso ou qualquer outro tipo de comunicação”.  

Dessa maneira, buscou-se verificar se a composição dos conselhos cumpria o seu papel 

de representar todas as partes interessadas e impactadas da sociedade pelos serviços prestados 

pela instituição e se a quantidade de membros de cada parcela era representativa. 

O questionário é dividido em duas partes: a primeira, com cinco questões estruturadas, 

é destinada a identificar o perfil e experiência dos conselheiros; e a segunda, subdividida em 

outras 6 partes com questões no formato de Likert, com o objetivo de se avaliar os fatores 

intervenientes do processo decisório (Apêndice A). 

A parte do questionário destinada ao processo de tomada de decisão foi elaborada com 

base nos preceitos apresentados pelos autores referenciados neste trabalho, em especial na obra 

de Prève, Moritz e Pereira (2010). Ela foi estruturada em 6 tópicos com 5 questões cada, e tem 

as seguintes variáveis a serem analisadas: Estrutura organizacional e representatividade, 

liderança e autoridade, informações, comunicação, planejamento das reuniões e a tomada de 

decisão propriamente dita. Sua estrutura e objetivos, além apresentada mais detalhadamente no 

Apêndice B, estão descritos no quadro abaixo:   

 

Quadro 11 – Tópicos e objetivos do questionário aplicado 

Tópico Objetivos 

Estrutura Organizacional e 

Representatividade 

Verificar se a estrutura organizacional dos conselhos é qualitativa e 

quantitativamente representativa e se o processo de prestação de contas aos 

representados é satisfatório. 

Liderança e Autoridade Analisar se a liderança e a autoridade hierárquica influenciam as decisões 

tomadas pelos conselheiros. 

Informações Verificar se as informações disponíveis são suficientes para uma tomada de 

decisão racional. 

Comunicação Verificar se a comunicação entre os membros é eficaz durante o processo de 

tomada de decisão e identificar possíveis entraves existentes. 

Planejamento das Reuniões Analisar se os conselhos superiores utilizam algum processo metodológico 

para se obter melhores resultados na tomada de decisão. 

Tomada de Decisão Identificar a utilização de outros recursos que facilitem o processo de tomada 

de decisão.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabulação de dados que, segundo Gil (2008, p. 159), “é o processo de agrupar e contar 

os casos que estão nas várias categorias de análise”, foi feita por meio de planilha eletrônica 

tanto na pesquisa documental quanto na de campo. 

 As questões relacionadas à tomada de decisão, foram divididas em 6 grupos com 5 

questões cada. Os grupos são compostos pelos seguintes tópicos: Estrutura Organizacional e 

Representatividade, Liderança e Autoridade, Informações, Comunicação, Planejamento das 

Reuniões e Processo de Tomada de Decisão. As questões e seus objetivos estão discriminados 

no Apêndice B. 
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3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

O diagnóstico obtido está dividido em cinco tópicos. Os dois primeiros versam sobre os 

IFs e seus conselhos gestores, enquanto os três seguintes apresentam os resultados obtidos 

quanto à composição, ao perfil dos membros e ao processo de tomada de decisão nos Conselhos 

Superiores dos IFs. 

 

3.1 INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) são instituições federais 

criadas pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e vinculados ao Ministério da Educação. 

Possuem natureza jurídica de autarquias, sendo detentoras de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Para efeito da incidência das 

disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão da instituição e dos cursos de 

educação superior, os IFs são equiparados às universidades federais. 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica surgiu em 1909, 

quando da criação de 19 Escolas de Aprendizes e Artífices. Elas, posteriormente, deram origem 

aos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CEFETs) transformas em IFs 

em 2008 (BRASIL, 2008). 

Existem atualmente 38 Institutos Federais presentes em todos os estados da federação, 

oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia, 

licenciaturas e cursos de pós-graduação (BRASIL, 2016). Os IFs fornecem uma formação 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com sua prática pedagógica.  

Embora a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Figura 1) 

seja também composta por 2 Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica e pelo 

Colégio Pedro II, que também oferecem educação profissional em todos os níveis, escolheu-se 

como escopo da pesquisa apenas os IFs, devido às suas semelhanças institucionais e 

administrativas.  
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Figura 1 – Unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 
Fonte: Portal do Ministério da Educação (2016). 

 

  Os IFs têm por finalidades e características, dentre outros, ofertar educação profissional 

e tecnológica, formando e qualificando cidadãos para a atuação profissional em diversos setores 

da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. São 

instituições que buscam aumentar a oferta de formação profissional e tecnológica, em todos os 

seus níveis e modalidades, de acordo com às demandas sociais e as peculiaridades regionais. 

Também consta de sua finalidade constituir-se como centro de excelência na oferta do ensino 

de ciências, em geral, e ciências aplicadas, em particular, desenvolvendo o espírito crítico dos 

alunos e incentivando a investigação empírica (BRASIL, 2008). 

Dentre seus objetivos destaca-se a oferta de cursos de nível técnico, prioritariamente de 

forma integrada para concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens 

e adultos; cursos de formação inicial e continuada para a capacitação de trabalhadores em todos 

os níveis de escolaridade; realizar pesquisas aplicadas e buscar estender seus benefícios à 

comunidade; ministrar cursos de nível superior de áreas tecnológicas e licenciaturas, sobretudo 

nas áreas de ciências e matemática, dentre outros. 
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Assim, tendo em vista a importância dos IFs no oferecimento de educação que 

possibilite a geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento local e regional, além de formá-lo para ampliar sua cidadania, justifica-se o 

estudo da tomada de decisão em sua instância máxima de poder, responsável pela definição de 

suas diretrizes institucionais e administrativas, os Conselhos Superiores. 

 

3.2 CONSELHOS GESTORES NOS INSTITUTOS FEDERAIS 

 

  A institucionalização e a formalização de diversos conselhos gestores na gestão pública 

federal foram estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 e se expandiram pelo país a partir 

de então.  

A Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, estabelece que a gestão dos IFs terá como órgãos superiores o Colégio de 

Dirigentes e o Conselho Superior (BRASIL, 2008). Há ainda os conselhos de campi, que podem 

estar estabelecidos ou não pelos regulamentos de cada IF. 

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é composto pelo Reitor, pelos Pró-

Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram a Rede Federal. O Conselho 

Superior, por sua vez, tem caráter consultivo e deliberativo e a composição mais comumente 

estabelecida – como se verá a seguir – possui representantes dos docentes, dos estudantes, dos 

técnicos-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da 

Educação e do Colégio de Dirigentes do respectivo IF, assegurada a representação paritária dos 

segmentos que compõem a unidade acadêmica (BRASIL, 2008). 

Os Conselhos de Campi são estabelecidos por regulamentações internas ao próprio IF e 

são os órgãos máximos de cada campus. Eles podem variar quanto às suas competências, 

composição e atribuições, podendo ser, de acordo com o IF analisado, colegiados normativos, 

consultivos e deliberativos; consultivos e deliberativos ou ainda apenas consultivos, segundo 

as matérias, temas e a institucionalidade vigente no âmbito dos campi. 

Os Conselhos Superiores dos IFs são responsáveis por aprovar as diretrizes de cada IF 

e zelar pela política educacional estabelecida pelo Ministério da Educação; autorizar a criação, 

alteração curricular e extinção de cursos no âmbito da instituição; aprovar a estrutura 

administrativa e o Regimento Geral da instituição, deliberar sobre questões submetidas sobre 

sua apreciação como, por exemplo, aprovar o projeto político pedagógico, a organização 

didática, os regulamentos e normais internas, o plano de desenvolvimento institucional, a 

proposta orçamentária anual, dentre outros. 
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3.3 COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS SUPERIORES 

 

Por meio de pesquisa documental, foi feita a análise de conteúdo dos estatutos e 

regimentos gerais dos 38 Conselhos Superiores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia brasileiros. Verifica-se que dos 38 IFs existentes, 31 dos seus Conselhos Superiores 

dos IFs (82%) possuem a mesma estrutura administrativa no que se refere à composição de seus 

membros. Os 7 restantes (18%) apresentam composições diversas principalmente 

quantitativamente e, em alguns casos, qualitativamente. Chamamos doravante o primeiro grupo 

de Conselhos Superiores Típicos (CST) e o segundo de Conselhos Superiores Atípicos (CSA). 

Suas composições estão descritas no Quadro 3 a seguir: 

 

Quadro 3 – Composição dos Conselhos Superiores dos Institutos Federais Brasileiros 

Conselhos Superiores Composição 

Típicos 

Reitor como presidente; 

05 (cinco) representantes docentes; 

 

05 (cinco) representantes discentes; 

05 (cinco) representantes técnico-administrativos; 

02 (dois) representantes dos egressos; 

06 (seis) representantes da sociedade civil; 

01 (um) representante do Ministério da Educação; 

05 (cinco) diretores-gerais de campi. 

Atípicos 

Reitor como presidente; 

01 (um) por campus ou 04 (quatro) ou 08 (oito) representantes docentes; 

01 (um) ou 01 (um) por campus ou 04 (quatro) representantes discentes; 

01 (um) ou 01 (um) por campus ou 04 (quatro) representantes técnico-

administrativos; 

01 (um) representante dos egressos; 

03 (três) ou 04 (quatro) ou 09 (nove) ou 14 (catorze) representantes da 

sociedade civil; 

01 (um) representante do Ministério da Educação; 

01 (um) por campus ou 03 (três) diretores-gerais de campi. 

01 (um) ou 04 (quatro) ou 05 (cinco) pró-reitores; 

01 (um) representante de seção sindical; 

01 (um) representante dos servidores aposentados; 

Último ex-reitor. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Nos CSTs há a representação paritária de alunos, professores, técnicos-administrativos 

e representantes do Colégio de Dirigentes (entidade formada por diretores-gerais dos campi), 

na proporção de 1/3 do número total de campi para cada categoria, com mínimo de dois e 

máximo de cinco representantes; dois representantes de egressos indicados pelas entidades 

representativas dos profissionais formados; seis representantes da sociedade civil, sendo dois 

indicados por entidades patronais, dois por entidades de trabalhadores e dois do setor público 

ou empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; um 

representante do Ministério da Educação, designado pela Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica; e o reitor como membro nato e presidente do conselho, encerrando um total de 

30 membros. 

Os CSAs, por sua vez, possuem composições que variam em número de 16 a até virtuais 

73 membros. Destacam-se nas duas pontas o IFSertão-PE e IFRS.  

No IFSertão-PE não há a representação paritária entre docentes, discentes e técnico-

administrativos, de maneira que apenas 1 discente e 1 técnico-administrativo estão 

representados em comparação a 8 docentes. Há também uma representação menor da sociedade 

civil, já que há apenas 3 representantes em detrimento da média de 6 encontrados em outros 

IFs.  

No IFRS encontra-se a representação de um docente, um discente e um técnico 

administrativo por campus, além de todos os diretores-gerais desses campi. Considerando-se 

que os campi estabelecidos e os em processo de implantação deste IF somam 17 unidades, já 

se contam 68 membros afora os demais representantes previstos em seu estatuto, cuja soma 

alcança a quantidade de 73 membros.  

No Conselho Superior do IFAC há uma maior representação da sociedade civil com a 

presença de 14 membros. Considerando-se as finalidades dos IFs de se ofertar educação 

profissional e tecnológica para atuação em diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional (BRASIL, 2008), a maior 

participação da sociedade civil garante maior influência para permeabilizar a instituição com 

as demandas e necessidades da comunidade externa, local ou regional. 

Também merece destaque nos CSAs do IFAC, IFMS e IFPR a previsão da participação 

de Pró-Reitores, variando em número de 1 a 5 membros, conforme descrito na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Relação de pró-reitores em conselhos superiores 

Instituição Número de 

Membros 

Número de 

Pró-Reitores 

Proporção de Pró-Reitores nos Conselhos 

Superiores (%) 

IFAC 43 De 2 a 5 De 4,65 a 11,63 

IFMS 30 1 3,33 

IFPR 34 De 2 a 4 De 5,88 a 11,77 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A proporção de pró-reitores em comparação aos demais membros nos conselhos 

superiores é baixa, variando de 3,33% a 11,77%, e as conclusões sobre esse resultado serão 

apresentadas no capítulo de recomendações.  

    

3.4  PERFIL DOS MEMBROS 

 

Para os fins dessa pesquisa, perfil é a representação de um objeto de pesquisa visto por 

um determinado ângulo e analisado de acordo com os critérios estabelecidos. Assim, da amostra 

analisada, a quantidade e o segmento ao qual pertencem os respondentes estão discriminados 

no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Segmento da comunidade a que pertencem os respondentes 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A maior parte dos respondentes (69,05%) afirmou já ter participado de atividades 

representativas em outras instituições antes de serem membros de conselho superior. Desses, 
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17,24% informaram que sua experiência pregressa era de até 1 ano, 41,38% informaram que 

era de 1 a 3 anos e os outros 41,38% informaram que atuaram em outras atividades 

participativas por mais de 5 anos (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Tempo de experiência dos conselheiros em atividades representativas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os grêmios, centros ou diretórios acadêmicos foram as instituições mais citadas como 

locais de experiência anterior (21,12%), seguidos pelos sindicatos (17,39%), associações 

(14,91%), órgãos de classe profissional e outras instituições (11,18% cada), partidos políticos 

(8,7%), instituições religiosas (8,07%), outras instituições de ensino (6,21%) e fóruns (1,24%), 

conforme ilustrado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Instituições nas quais se deram as atividades participativas 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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  A seguir serão apresentados os resultados referentes ao processo de tomada de decisão 

nos conselhos superiores. 

 

3.5 TOMADA DE DECISÃO 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos em cada um dos tópicos referentes à 

tomada de decisão, quais sejam:  

 

3.5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REPRESENTATIVIDADE 

 

A moda estatística, ou resposta mais frequente, foi o método utilizado para a 

interpretação dos resultados das respostas obtidas.  

A maioria dos respondentes concordaram totalmente que, independentemente do que 

reza seu estatuto ou regimento geral, seu conselho superior tem a representação de todos aqueles 

que são impactados por suas decisões (Questão 4 - 54,76%) e que é representativa quanto à 

proporção de cada segmento de seus membros (Questão 5 - 42,06%). A partir desse resultado, 

pode-se inferir que a estrutura dos conselhos é representativa, tanto qualitativa quanto 

quantitativamente, já que a composição dos conselhos superiores, no geral, é considerada pelos 

conselheiros como satisfatória. Ressalta-se que na contabilização dos resultados não foram 

separados os dados provenientes dos conselheiros dos CSTs daqueles dos CSAs. 

Dentre os respondentes, 53,97% concordaram parcialmente que a estrutura 

organizacional e atribuições dos conselhos superiores são satisfatórias às demandas da 

comunidade (Questão 6). Considerando-se os critérios utilizados para a avaliação dos 

resultados dos questionários da escala de Likert, a não concordância total implica que os 

fundamentos da assertiva apresentada se aplicam em sua maioria, mas não em sua totalidade.  

 Sessenta e seis por cento (66%) dos respondentes concordaram parcialmente que sempre 

havia concordância entre as suas decisões e as de seus representados, enquanto 25% afirmaram 

que a sintonia entre representantes e representados era total (Questão 7). O fato de muitos 

conselheiros afirmarem que nem sempre as decisões estavam de acordo com as vontades 

daqueles a quem representam pode ser motivado pelas diferenças de cognição entre as duas 

partes, já que, conforme Gomes (2002), no processo democrático os representantes costumam 

dispor de mais informações que seus representados, possibilitadas pelo exercício de suas 

atividades representativas e das diferentes competências da divisão do trabalho.  

 Com relação à prestação de contas sobre as atividades desempenhadas pelos 

conselheiros junto aos seus representados (accountability), 48,41% dos membros concordaram 
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parcialmente com a assertiva de que havia a divulgação periódica de suas ações no conselho 

junto a seus representados (Questão 8), o que revela a existência de maior possibilidade de 

controle social sobre o exercício do poder dos conselheiros, garantindo uma participação da 

comunidade acadêmica e da sociedade que vai além do processo eleitoral e da delegação de 

poder. 

 Os resultados referentes à análise da estrutura organizacional e representatividade estão 

discriminados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Estrutura Organizacional e Representatividade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5.2 LIDERANÇA E AUTORIDADE 

 

 Um dos questionamentos feitos por essa pesquisa se refere à independência de seus 

membros para tomarem livremente suas decisões, de maneira que liberdade de escolha dos 

conselheiros não dependessem da vontade política da administração (GOMES, 2003). Paula 

(2005), por sua vez, ressalta a importância do formato e da dinâmica institucional para a 

participação da comunidade na gestão pública, uma vez que esses são fatores determinantes 

para a possibilidade de deliberação no processo decisório.   

 Considerando-se o exposto, 42,86% dos conselheiros discordaram totalmente que a 

autoridade hierárquica era um fator de influência em sua tomada de decisão (Questão 9). Isso 

indica que o formato e a dinâmica das reuniões concede liberdade aos conselheiros para 

defenderem seus pontos de vista sem a existência de qualquer tipo de constrangimento ou 
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influência impostos pela administração. Ou seja, tem-se efetivamente nos conselhos superiores 

dos IFs um espaço entre iguais que permite a independência para a liberdade decisória. 

 Na mesma direção, 33,31% dos respondentes discordaram totalmente da assertiva que 

dizia que as estratégias de trabalho e os valores pessoais de outros membros influenciavam a 

sua tomada de decisão (Questão 10), assim como 50,79% rejeitaram totalmente a afirmação de 

que os componentes de personalidade (como carisma e simpatia) de outros membros são fatores 

determinantes para a sua tomada de decisão (Questão 11). 

Esses resultados indicam que fatores subjetivos - como a forma ou o emissor da 

mensagem - não se sobrepõem ao conteúdo e à objetividade das informações emitidas, ou seja, 

durante a tomada de decisão está sendo mais importante o que está sendo discutido do que quem 

ou como se apresentam as ideias. 

Houve a concordância parcial de 57,14% sobre a existência de um membro que 

monopolize as discussões por ter mais conhecimentos sobre determinado assunto (Questão 12).  

A formação prévia em gestão e liderança, por sua vez, foi considerada parcialmente 

determinante para a atuação como líder nos Conselhos Superiores para 35,71% dos conselheiros 

(Questão 13).  

Os resultados referentes à liderança e autoridade estão ilustrados no gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Liderança e autoridade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.5.3 INFORMAÇÕES 

 

 No que concerne às informações necessárias para fazer um julgamento, 40,48% dos 

respondentes concordaram parcialmente com a assertiva de que todas as informações 

necessárias para uma tomada de decisão consciente e racional estavam disponíveis e acessíveis 

aos conselheiros (Questão 14), enquanto 42,06% concordaram parcialmente que essas 

informações eram confiáveis (Questão 15).  

 Sessenta e seis por cento (66%) dos respondentes concordaram parcialmente que fontes 

primárias de informações, como leis ou resoluções, são mais utilizadas do que as fontes 

secundárias, como relatórios feitos pela própria administração ou pelos membros do próprio 

conselho (Questão 16).  

 Cinquenta e nove por cento (59%) dos membros concordaram parcialmente que as 

condições de risco e incerteza eram levadas em consideração quando nem todas as informações 

necessárias estavam disponíveis para solucionar um problema complexo (Questão 17), o que 

revela a utilização do modelo administrativo de tomada de decisão, que, segundo Daft (2004), 

seria a forma pela qual se encontrariam soluções para situações difíceis, não-programadas, de 

incerteza e ambiguidade, permitindo o alcance de um resultado satisfatório diante da 

racionalidade limitada. 

 Ainda com relação às informações, 53% dos respondentes concordaram parcialmente 

com a assertiva de que quando nem todas as informações estavam disponíveis ou acessíveis, as 

escolhas eram feitas a partir da experiência ou da intuição (Questão 18). Esse resultado atesta, 

de acordo com Robbins e Decenzo (2004), a impossibilidade de se ter o nível de certeza 

necessário para uma decisão totalmente racional. Bazerman (2004) defende ainda que ainda 

que as informações estejam disponíveis, apenas uma pequena fração delas é retida na memória, 

o que poderia influenciar a capacidade dos tomadores de decisão a escolherem a melhor solução 

de maneira racional, circunstância que autorizaria a utilização de outras formas de julgamento, 

como o uso da intuição e das experiências do conselheiro.  

 Os resultados referentes à variável de informações estão ilustrados no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Informações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5.4 COMUNICAÇÃO 

 

 Considerando-se que a eficácia da comunicação é indispensável para a transmissão de 

informações necessárias à tomada de decisão, 47,62% dos respondentes concordaram 

parcialmente que tanto a comunicação entre diferentes níveis hierárquicos (vertical) quanto 

entre os mesmos níveis hierárquicos (horizontal) é satisfatória (Questão 19); 42,96% dos 

respondentes concordaram totalmente que a comunicação entre os conselheiros sempre se dava 

de forma cordial (Questão 20); 53,17% dos conselheiros concordaram parcialmente que os 

membros do Conselho Superior se expressavam de maneira clara e inteligível (Questão 21). 

De acordo com Gondim, Fischer e Melo (2006), a gestão social, que se caracteriza por 

voltar-se para o bem de todos, se sustenta sobre um processo dialógico onde a decisão é 

compartilhada. Para Habermas (1989), a ação dialógica desenvolve-se de acordo com os 

pressupostos do agir comunicativo no qual os atores tratam de harmonizar seus planos de ação 

ou de negociar a situação e as consequências esperadas. 

Tenório (1998) defende que para a existência da gestão social é necessária uma ação 

gerencial que permita o entendimento e o consenso por meio da argumentação, e este modelo 

necessita de boas condições de comunicação para funcionar. Considerando-se os resultados 

obtidos, pode-se dizer que as condições de comunicação entre os membros dos Conselhos 

Superiores são satisfatórias, não sendo um obstáculo a ser considerado no processo de tomada 

de decisão. 

 Dos conselheiros, 41,27% concordaram totalmente que a tecnologia da informação era 

utilizada para melhorar o processo de comunicação entre os membros do conselho (Questão 

22). Conforme Préve, Moritz e Pereira (2010), a rapidez e a exatidão com que os 
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administradores recebem as informações determinam, em grande medida, a eficiência de um 

sistema. Dessa maneira, de acordo com o dado supramencionado, pode-se considerar o sistema 

de comunicação entre os conselheiros é ágil e, por conseguinte, eficaz.  

Os conselheiros, em uma quantidade de 42,06%, concordaram parcialmente que todas 

as pessoas impactadas pelas decisões do conselho eram comunicadas de maneira eficaz sobre 

as decisões (Questão 23).  

Os resultados referentes à análise da variável comunicação estão ilustrados no Gráfico 

6. 

 

Gráfico 6 - Comunicação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5.5 PLANEJAMENTO DAS REUNIÕES 

 

 Quanto às metodologias utilizadas no planejamento das reuniões para o processo 

deliberativo, 38,39% dos conselheiros concordaram parcialmente que era feita a previsão de 

cenários utópico, realista e de crise para se tomar a melhor decisão quando o impacto de uma 

escolha não era imediato.  

Quanto aos tipos de problemas a serem discutidos pelos Conselhos Superiores, 44,44% 

concordaram parcialmente que as decisões se voltavam mais a resolução de problemas 

imediatos. Esse mesmo percentual de respondentes concordou parcialmente que a maioria das 

decisões eram destinadas a resolver problemas abrangentes e complexos. Ou seja, de acordo 

com os respondentes, grande parte dos problemas a se resolver são imediatos, abrangentes e 

complexos. 
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Dentre os conselheiros, 43,65% concordaram parcialmente que as reuniões têm foco e 

pautas definidas, de maneira que não se perde a objetividade durante o processo de tomada de 

decisão. Como outros 42,86% dos respondentes concordaram totalmente com essa assertiva, 

considera-se que a objetividade das reuniões seja satisfatória. 

Com relação aos métodos de tomada de decisão, 38,89% concordaram parcialmente que 

eram utilizadas metodologias e ferramentas científicas e técnicas específicas para a tomada de 

decisão. Diante dessa concordância parcial, recomenda-se, conforme o caso e a necessidade, a 

tentativa de utilização de técnicas diversas de tomadas de decisão descritas pela literatura. Além 

das já mencionadas Brainstorm e Análise por Multicritérios, podemos citar, por exemplo, a 

Técnica Delphi, na qual um grupo de especialistas faz o brinstorming para se chegar a um 

consenso e obter intuições sobre o futuro e o Diagrama de Espinha de Peixe (ou Diagrama de 

Causa e Efeito ou ainda Diagrama de Ishikawa), em que se monta um diagrama no qual as 

causas dos problemas vão sendo discriminadas até se chegar a sua origem (PRÈVE; MORITZ e 

PEREIRA, 2010). 

As respostas que dizem respeito à variável de planejamento das reuniões estão ilustradas 

no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Planejamento das Reuniões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Sobre o espaço para a participação e contribuição dos conselheiros, 46,86% dos 

respondentes concordaram totalmente que a duração das reuniões permitia que todos os 

membros pudessem expressar suas opiniões. Gohn (2001) explica que a natureza da interação 

na esfera pública é essencialmente de política argumentativa, de maneira que há espaço para o 

debate e a escolha do melhor argumento em detrimento de uma decisão monocrática. Desse 

modo, é preponderante que para se escolher o melhor argumento haja tempo suficiente para que 

todos possam dar a sua contribuição, e nesse aspecto os conselhos se apresentam de forma 

satisfatória. 

Ao serem questionados se eram convidados especialistas para auxiliar a tomada de 

decisão em temas complexos, 35,71% concordaram parcialmente.  

 Questionou-se aos conselheiros se recursos tecnológicos (como videoconferência, 

compartilhamento de dados em nuvem, dentre outros) eram utilizados para melhorar o processo 

de tomada de decisão, e 38,10% dos respondentes concordaram parcialmente com a assertiva. 

 Conforme Bazerman (2004, p. 6), o modelo racional de tomada de decisão “é baseado 

num conjunto de premissas que determinam como a decisão Deve ser tomada e não como a 

decisão É tomada”.  

Assim, questionou-se aos conselheiros se era utilizado o método de tomada de decisão 

racional durante o processo deliberativo, qual seja, de forma sintética: 1) examinar a situação; 

2) criar alternativas; 3) avaliar as alternativas e escolher a melhor; e 4) implementar e monitorar 

a decisão. Dos respondentes, 36,51% concordaram parcialmente com essa assertiva. 

 As respostas sobre a tomada de decisão estõa ilustradas no Gráfico 8. 

Gráfico 8 – Resultado das questões sobre o processo de tomada de decisão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Questão 29 Questão 30 Questão 31 Questão 32 Questão 33

Concordo totalmente. Concordo parcialmente.

Não concordo nem discordo. Discordo parcialmente.

Discordo totalmente.



70 
 

 

4 RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do diagnóstico obtido, e com base nos preceitos teóricos referenciados nessa 

pesquisa, esse trabalho apresenta doravante as recomendações e sugestões de aprimoramento 

institucional concernentes à composição, ao perfil dos conselheiros e aos métodos de tomada 

de decisão empregados nos conselhos superiores. 

 

4.1 COMPOSIÇÃO 

 

Verificou-se que os conselhos superiores dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia Brasileiros possuem uma composição que varia de 16 a 73 membros, e que a 

maioria dos conselhos superiores possuem uma composição de 30 membros, tamanho não 

recomendado, conforme Elster (1998). Em um espaço entre iguais e dialógico, no qual, 

valendo-se da prática argumentativa e da racionalidade comunicativa, todos os indivíduos 

dispõem de mesmo grau de autoridade e podem colocar uma nova alternativa de escolha entre 

as já presentes (GOMES, 2003), despende-se muito tempo para que todos os integrantes 

manifestem apropriadamente suas opiniões.  

No entanto, deve-se levar em conta que uma quantidade maior de membros implica que 

um maior número de pontos de vistas esteja representado, havendo, por conseguinte, maior 

representatividade. Um colegiado de 30 conselheiros, como ocorre com a maioria dos conselhos 

superiores do IFs, parece excessivo para um processo deliberativo eficiente, embora, conforme 

levantado por Przeworski (1998), colegiados maiores podem reduzir a probabilidade de as 

pessoas sem conhecimento do assunto serem levadas a argumentos falsos, além de se coibirem 

as justificativas de conselheiros para decisões que não sejam em benefício do interesse público 

(ELSTER, 1998). Assim, a aplicação de métodos de tomada de decisão que otimizem o uso do 

tempo pode aumentar a eficiência das reuniões e compensar o tempo despendido durante a 

atividade argumentativa. 

Quanto aos CSAs do IFAC, IFMS e IFPR, constata-se a previsão da participação de 

Pró-Reitores, variando em número de 1 a 5 membros, e que a proporção de pró-reitores em 

comparação aos demais membros é baixa (entre 3,33% e 11,77%). No entanto, considerando-

se que a proposta de existência de conselhos gestores na administração pública é a de 

possibilitar à população ou comunidade o acesso aos espaços que antes eram exclusivos a uma 

minoria que detinha o poder de tomar as decisões (GOHN, 2001), e que a administração da 

instituição da qual os pró-reitores fazem parte já detêm grande parte do poder decisório que 
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lhes foi investido pelo (a) reitor (a) e, por conseguinte, pela legitimidade democrática, 

recomenda-se que seja discutido nos conselhos superiores se a presença de pró-reitores com 

poder de voto preserva o conceito de compartilhamento de poder inerente aos conselhos 

gestores. Uma sugestão a ser avaliada é que esses pró-reitores tenham o direito à voz, mas não 

ao voto.  

Ainda com relação à atipicidade dos conselhos superiores, encontra-se a presença de 1 

representante da seção sindical no IFBaiano e de 1 representante de servidores aposentados no 

IFPE. Conforme Elster (1998), o desafio para um colegiado é encontrar uma composição que, 

independentemente do número de representantes, os pontos de vista do maior número de 

representantes estejam representados. Por outro lado, Bordenave (1994) explica que no 

processo participativo as pessoas envolvidas precisam estar engajadas e compartilhando os 

mesmos tipos de interesses e objetivos. Então, as questões que aqui se colocam são as seguintes: 

1) Aumentar o número de representantes aumenta a capacidade de tomada decisão do conselho? 

2) Os conselheiros representam parcelas da comunidade ou sociedade civil impactadas por suas 

decisões? 3) O interesse público – e não um interesse particular – é a motivação primeira para 

o engajamento dos conselheiros? Diante do exposto, sugere-se que seja avaliada a pertinência 

desses representantes nos conselhos.  

Embora Sartori (1994) argumente que o tamanho eficiente de um conselho é 

determinado mais pelo modo de funcionamento do colegiado, e pelo grau de concordância em 

torno dele, do que pelo seu número de integrantes, sugere-se que essa análise e definição por 

parte dos conselhos deve ser abordada segundo os pressupostos expostos nessa dissertação 

sobre a participação e o processo deliberativo.  

 

4.2 PERFIL DOS CONSELHEIROS 

 

Conforme sintetizado por Gomes (2003), o exercício da argumentação em espaços 

democráticos melhora a qualidade intelectual e moral dos participantes, além de propiciar certas 

habilidades como eloquência, retórica, empatia, cortesia, imaginação, raciocínio e preparação. 

Esses podem ser alguns fatorem que explicam o interesse dos conselheiros em continuar 

exercendo atividades representativas e se aprimorando após terem tido experiências anteriores 

semelhantes. 

Diante do resultado obtido com relação às experiências representativas pregressas dos 

conselheiros, constata-se que as atividades participativas nos contextos escolar e acadêmico 

incentivam a formação de lideranças para exercerem outras atividades representativas no futuro.  
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Conforme Drucker (1997), um dos papéis dos líderes é o de formar outros líderes. Nesse 

sentido, considerando-se os resultados supracitados e a importância da atuação dos conselheiros 

no processo democrático institucional, acredita-se que o incentivo, capacitação e 

desenvolvimento de sua comunidade escolar e acadêmica em liderança deva ser uma 

preocupação permanente dos gestores dos IFs, já que características que influenciam o 

desempenho dos líderes, como autocontrole, sociabilidade, abertura a experiências e 

estabilidade emocional (PRÈVE; MORITZ; PEREIRA 2010), precisam ser aprimoradas tanto nos 

atuais, quanto nos futuros líderes que atuarão nos conselhos superiores.  

 

4.3 TOMADA DE DECISÃO 

 

Com relação à estrutura organizacional e representatividade nos conselhos, e diante da 

constatação de que a sintonia entre representantes e representados possa melhorar, recomenda-

se que os conselheiros busquem aprimorar os mecanismos de divulgação de suas decisões junto 

a seus representados. Assim, diminui-se a lacuna de informações e entendimentos entre as duas 

partes e se possibilitará a maior responsabilização (accountability) dos representantes. 

Sobre as competências dos conselhos, recomenda-se que suas atribuições possam ser 

discutidas para aprimoramento ou adequação às demandas da comunidade acadêmica por cada 

Instituto Federal. Pode-se, por exemplo, revisar suas competências para avocar para sua 

estrutura responsabilidades ou poderes de outros departamentos que forem considerados 

importantes, criar ou extinguir atribuições e/ou descentralizar decisões operacionais que 

estejam tomando o espaço de assuntos mais relevantes. 

No aspecto da liderança e autoridade, houve a constatação da existência de membros 

que monopolizem as discussões por terem mais conhecimentos sobre determinados assuntos. 

Elster (1998) sugere que uma forma de evitar que isso ocorra é reduzindo o tamanho dos 

colegiados, assim a monopolização da fala pelos especialistas seria reduzida. Por outro lado, 

conforme atenta Gomes (2003), é importante pensar em uma composição que possibilite a 

apresentação do maior número de pontos de vista possível, garantindo assim a 

representatividade da comunidade. 

Recomenda-se aos IFs a criação de um programa permanente de formação continuada 

dos líderes atuais, assim como incentivar e capacitar os servidores para serem futuros líderes e 

atuarem não só nos Conselhos Superiores, como em outros conselhos ou funções de liderança 

no âmbito da instituição. 
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No que se refere às informações, verificou-se que sua maior fonte advém de fontes 

primárias de informações, tais como leis, portarias, resoluções e similares. Por um lado, o uso 

de documentos que não foram previamente manipulados por outrem permite que cada membro 

faça sua própria interpretação das informações para discussão posterior no âmbito do Conselho 

Superior. Por outro, essa atitude pode fazer com que se despenda mais tempo para que cada 

membro analise todos os materiais necessários à sua tomada de decisão, já que a existência de 

relatórios poderia ressaltar as informações mais importantes ou relevantes de um determinado 

documento. Assim, a subdivisão - formal ou informal - dos conselhos superiores em câmaras 

temáticas que analisem previamente informações específicas para a posterior submissão e 

discussão nas reuniões do colegiado apode agilizar o processo de tomada de decisão e torna-lo 

mais eficiente. 

Outra constatação foi a possibilidade de se melhorar a disponibilização e a 

confiabilidade das informações disponibilizadas aos conselheiros para uma tomada de decisão 

racional, e sugere-se que sejam utilizadas mais ferramentas de tecnologia da informação com 

este objetivo, tais como o compartilhamento de dados em nuvem, a digitalização de documentos 

ou processos, a divulgação dos canais eletrônicos de disponibilização de informações e dados 

oficiais do governo, dentre outros. 

Embora, conforme Robbins e Decenzo (2004), o nível de certeza do modelo racional de 

tomada de decisão raramente exista no mundo real, uma quantidade maior de informações 

confiável reduz as condições de incerteza e permitem resultados mais satisfatórios. Conforme 

Prève, Moritz e Pereira (2010), estudiosos da gestão defendem que as decisões baseadas em 

informação são tão boas quanto à informação nas quais estão baseadas. Nesse sentido, eles 

ressaltam, por exemplo, que computadores conseguem produzir muita informação, mas que o 

impacto dessa tecnologia não está na quantidade de informação produzida, mas em sua 

qualidade. Mas, como forma de aprimoramento nesse quesito, sugere-se que seja ampliada a 

utilização de ferramentas de tecnologia da informação para gerar e disponibilizar aos 

conselheiros informações em maior quantidade e, principalmente, qualidade e confiabilidade.  

Sobre a comunicação, um ponto a ser considerado para aprimoramento nos conselhos é 

a clareza com se expressam os membros nas reuniões dos conselhos. Nesse sentido, deve-se 

haver a preocupação dos conselheiros para que tanto as intervenções em reuniões quanto as 

comunicações eletrônicas ou documentais sejam autoexplicativas, e possibilitem a 

compreensão imediata sobre o que se fala, de maneira a se incluir os interlocutores na discussão 

e na ciência dos fatos em detrimento de afastá-los ou excluí-los pela afetação do discurso. 



74 
 

 

Constatou-se, a partir dos resultados obtidos, que a publicidade das decisões dos 

conselhos precisa ser aprimorada. A prestação de contas (accountability) à comunidade é o que 

permite o controle da sociedade sobre as decisões dos agentes públicos. Conforme Smulovitz e 

Peruzzotti (2000), a accountability societal é um mecanismo não-eleitoral de controle que se 

vale tanto de ferramentas institucionais como não-institucionais para expor erros e falhas do 

governo ou administração, ou ainda para influenciar decisões políticas a serem implementadas 

por órgãos públicos. Assim, a ciência pela comunidade das decisões tomadas pelos Conselhos 

Superiores, permitida pela publicidade de seus atos institucionais, é preponderante para a 

responsabilização dos agentes públicos por suas decisões.  

Quanto ao planejamento das reuniões, verificou-se o pouco uso da técnica de previsão 

de cenários utópico, realista e de crise para se tomar a melhor decisão quando o impacto de uma 

decisão não era imediato. Para Moritz (2004), a análise desses três cenários é uma técnica 

moderna de gestão utilizada para se vislumbrar o futuro de uma organização. Para isso são 

utilizados, por exemplo, os métodos de Brainstorm (Tempestade de Ideias), o convite de 

especialistas para a obtenção de mais informações, a análise por multicritério – atribuição de 

valores numéricos as alternativas disponíveis – dentre outros (PRÈVE; MORITZ; PEREIRA, 2010). 

Assim, considerando o resultado supracitado, acredita-se que diante da vulnerabilidade 

das instituições públicas às mudanças sociais, políticas e econômicas a que estão expostas no 

contexto brasileiro, os Conselhos Superiores precisam ampliar o uso das técnicas citadas para 

se aprimorar a prospecção de cenários futuros. Ter uma visão estratégica é essencial para, por 

exemplo, se superar descontinuidades administrativas, lidar com a ingerência e alternância 

políticas, com as mudanças de paradigmas da sociedade ou ainda com as adversidades 

econômicas. 

Observou-se que grande parte dos problemas a serem resolvidos são imediatos, 

abrangentes e complexos. Problemas complexos exigem visão sistêmica dos fatores que o 

causaram, bem como dos efeitos das soluções sobre todo o sistema. Para Simon (1971), o ser 

humano é incapaz de operar sob condições de racionalidade perfeita. Na mesma direção, 

Bazerman (2004) defende que se pode abrir mão da melhor escolha em favor de outra que seja 

satisfatória, aceitável ou razoável. No entanto, considerando-se que a resolução de problemas 

abrangentes e complexos demandam uma maior quantidade de informações e de tempo de 

análise dos conselheiros, e que esses problemas não dispõem de muito tempo para serem 

solucionados, acredita-se que a qualidade das decisões possa estar sendo afetada, não se 

chegando a um resultado tão otimizado quanto poderia ser. Koontz e O’Konnell (1972), por 

exemplo, identificam a tomada de decisão como o planejamento administrativo. Assim, um 
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melhor planejamento sobre os temas a serem abordados pode ajudar, nas reuniões, a separar o 

que é urgente, e necessitada de uma resposta rápida, do que é complexo, e demanda informações 

de diversas áreas para ser solucionado. 

Outra recomendação relativa ao processo de tomada de decisão propriamente dito é a 

implantação de câmaras temáticas – formais ou informais – que se reuniam fora das reuniões 

para analisar e fazer relatórios sobre os documentos primários e, assim, otimizar os trabalhos 

dos conselhos. Conforme Prève, Moritz e Pereira (2010), os atores influenciam o processo 

decisório por meio das alianças e relações que estabelecem entre si. Angeloni (2003) nos diz 

ainda que é importante se ter os dados, informações e conhecimentos disponíveis para a tomada 

de decisão, mas que eles costumam estar dispersos, fragmentados e armazenados na cabeça dos 

indivíduos, sofrendo interferência de seus modelos mentais. A comunicação para busca do 

consenso ou do entendimento sobre um determinado assunto fora das reuniões, permite, ainda 

segundo a autora supracitada, a adequação dos planos individuais em função do convencimento 

em detrimento da imposição ou manipulação. 

Outro aspecto a ressaltar é que as reuniões fora dos conselhos concedem aos 

conselheiros maior tempo para a análise e discussão de problemas complexos, que exigem mais 

informações para serem resolvidos. Em virtude dessa complexidade e da limitação de tempo 

para a compreensão e análise dos problemas, a existência de reuniões, grupos de discussões ou 

câmaras temáticas, sejam informais ou institucionalizadas, podem possibilitar o tratamento e 

resumo de documentos primários que levariam muito tempo para serem analisados nas 

reuniões, permitem a divisão das discussões por temas e o compartilhamento de 

responsabilidades.  

Também se verificou que os conselhos não costumavam convidar analistas externos 

para fornecer mais informações e facilitar a tomada de decisão dos conselheiros. Para os fins 

deste trabalho, considera-se analista (aquele que analisa), e especialista (aquele que se 

especializou em determinado assunto) como sinônimos, embora, semanticamente, não o sejam. 

Assim, para Gomes, Gomes e Almeida (2002), analista é aquele que auxilia os decisores na 

estruturação de um problema e identifica os fatores do meio ambiente que influenciam a 

evolução, solução e configuração de um problema.  

Os IFs possuem em seus quadros profissionais qualificados e especializados 

profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento. No entanto, em função do caráter eletivo 

da composição dos Conselhos Superiores e do limite numérico de conselheiros, obviamente 

nem todos poderão estar presentes nas reuniões para analisarem um tema de sua especialidade. 

Do mesmo modo, especialistas externos ao IFs não compartilharão seus conhecimentos a menos 
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que sejam convidados. Nesse sentido, acredita-se que possa se ampliar a possibilidade de que 

especialistas sejam convidados para auxiliar os conselheiros na resolução de temas complexos, 

de maneira a se obter a melhor solução possível durante a tomada de decisão. Naturalmente, 

essa participação só ocorreria quando e se necessário. 

 Também se constatou que recursos tecnológicos (como videoconferência, 

compartilhamento de dados em nuvem, softwares, bancos de dados etc.) poderiam ser mais 

utilizada como ferramenta de apoio à tomada de decisão. Conforme Angeloni (2003), a 

tecnologia é essencial tanto na comunicação e armazenamento dos dados, informações e dos 

conhecimentos quanto na integração dos tomadores de decisão. Johnson (1997) explica que de 

qualquer parte do mundo o tomador de decisões pode ter acesso a experiências de outras pessoas 

e aprender com elas. Dessa forma, quanto maior a capacidade das tecnologias da informação e 

comunicação, maior a capacidade de inter-relacionamentos e de se aprender com o 

compartilhamento da informação. 

O volume excessivo de informações também se constitui em uma dificuldade para a 

tomada de decisões, já que nem toda informação é útil (ANGELONI, 2003). Mas além de se 

buscar o aprimoramento das competências dos conselheiros para que consigam separar o útil 

do inútil, o uso apropriado de recursos tecnológicos pode fazer com que se ganhe tempo e se 

aprimore o processo de tomada de decisão. 

E por fim, mas não menos importante, verificou-se que o modelo racional de tomada de 

decisão não era aplicado em grande parte dos conselhos superiores.  

O processo de tomada de decisão despende muito tempo e energia dos decisores. Por 

esta razão, Orasuno (1995, p. 137-138) explica que as organizações buscam reduzir a 

necessidade de as equipes se envolverem em processos complexos de tomada de decisão por 

meio da “automatização dos sistemas operacionais e pelo estabelecimento de procedimentos 

padronizados para tentar cobrir as possíveis falhas”.  

Tomar decisões complexas é “uma das mais difíceis tarefas enfrentadas individualmente 

ou por um grupo de indivíduos, pois quase sempre tais decisões devem atender a múltiplos 

objetivos, e frequentemente seus impactos não podem ser corretamente identificados” (GOMES; 

GOMES; ALMEIDA, 2002, p. 12-13). Ainda que haja questionamentos feitos por Bazerman 

(2004) sobre a capacidade de os decisores alcançarem uma decisão ótima por meio do modelo 

racional (ou clássico), tanto em virtude de limitações de inteligência, percepções e dos vieses 

subjetivos de avaliação dos indivíduos quanto da limitação das informações disponíveis, o valor 

desse método reside em sua habilidade para ajudar os decisores a serem mais racionais, além 

de possibilitar a utilização de técnicas de decisão com o auxílio de computadores, já que os 
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sistemas de informação e os bancos de dados aumentaram o poder da abordagem clássica de 

tomada de decisão (SANTOS; WAGNER, 2007). Daft (1997) defende ainda esse modelo para a 

aplicação em decisões programadas e caraterizadas pela certeza. 

Dessa forma, os resultados obtidos indicam que o método de decisão racional pode ser 

mais utilizado nos conselhos superiores, ainda que seja para a aplicação em decisões triviais. 

Mesmo que os passos seguidos não sejam exatamente os apresentados no questionamento desse 

trabalho, a experiência empírica dos conselheiros, aliada aos fundamentos da tomada de decisão 

racional, pode possibilitar a cada conselho superior estipular sua própria dinâmica de trabalho 

e aumentar a eficiência do seu processo de tomada de decisão e alcançar resultados satisfatórios 

aos anseios da comunidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como intuito analisar os Conselhos Superiores dos Institutos Federais 

de Educação quanto à sua composição, ao perfil dos seus membros, e ao processo de tomada 

de decisão em seu âmbito. Valeu-se do método de análise de conteúdo de estatutos e regimentos 

gerais para a avaliação da composição e representatividade dos conselhos superiores, e do 

método de aplicação de questionários em formato de Likert para a avaliação do processo de 

tomada de decisão. 

Tendo como motivação e justificativa a verificação de racionalidade e eficácia no 

processo decisório, bem como a suposição de que havia a existência de fatores subjetivos que 

influenciem o processo de tomada de decisão (em um nível microscópico), e a busca de 

possibilidades para o aprimoramento da democracia representativa (em nível macroscópico) 

esta pesquisa contribui com a avaliação dos modelos deliberativos vigentes em conselhos 

superiores de instituições de ensino superior e sugere novas possibilidades para a experiência 

democrática. 

Para  reduzir a descrença e apatia da sociedade em relação à democracia representativa, 

contatou-se que os conselhos superiores institucionalizados são um importante mecanismo para 

se aprimorar o sistema democrático e a gestão estratégica em instituições de ensino superior, 

incluindo as comunidades acadêmica e civil na tomada de decisão.  

Conforme apresentado neste estudo, os conselhos superiores dos Institutos Federais de 

Educação possuem a representatividade das partes interessadas e impactadas por suas decisões. 

Contatou-se que a maioria dos conselheiros já tiveram experiências participativas anteriores, 

principalmente em organizações estudantis e sindicatos, e que essa experiência contribui para 

a participação dos conselheiros em atividades representativas, bem como na tomada de decisão 

quando nem todas as informações necessárias estão disponíveis para uma decisão racional.  

Considerando-se a já existência do modelo de decisão gerencial na gestão pública, que 

é monológico, apresentou-se nessa pesquisa o conceito de gestão social, a qual, por ser 

dialógica, busca o bem comum por meio da prática argumentativa e do consenso, sendo 

aplicado nos conselhos superiores dos Institutos Federais de Educação aliado a outro modelo 

de gestão, o estratégico. A gestão social, dessa maneira, permite a compreensão e aplicação do 

modelo de gestão pública societal, que, além de priorizar a dimensão sociopolítica da gestão, 

tem também o papel de estruturar “um projeto político que repense o modelo de 

desenvolvimento brasileiro, a estrutura do Estado e o paradigma de gestão” (PAULA, 2005). 
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Diferentemente do que se supôs como hipótese de pesquisa – a partir do fato que a 

existência de um conselho gestor com membros eleitos não necessariamente se reflete em 

decisões compatíveis com as vontades dos representados –, verificou-se que os conselheiros 

possuem liberdade para tomarem suas decisões, independentemente da hierarquia formal dos 

cargos que ocupam em relação ao de outrem. Portanto, não há coações ou constrangimentos 

feitos pela administração para induzir a uma decisão por ela preconcebida. 

Observou-se que as estratégias de trabalho ou valores pessoais de outros membros, 

assim como os componentes de personalidade, não são fatores de influência durante a tomada 

de decisão. Assim, durante o processo decisório, está sendo mais importante O Que está sendo 

discutido do que Quem ou Como se apresentam as ideias. 

Conforme explicitado por Demo (1993), a participação nunca está acabada, podendo, 

por esta razão, ser ampliada e aprimorada. Dessa maneira, ainda que a composição com 30 

membros seja a majoritária, não foi possível determinar se esta seria a quantidade ideal ou 

recomendada de conselheiros, já que não se esteve presente nas reuniões dos diversos conselhos 

para se analisar a dinâmica interna de funcionamento de cada um e compará-los. Assim, 

trabalhos futuros poderão se aprofundar mais nessa temática e avaliar in loco essa questão. 

 Outra sugestão para trabalhos futuros, advindas das conclusões deste, é relacionar os 

métodos de tomada de decisão empregados nos conselhos superiores com a efetividade dos 

resultados obtidos, avaliando-se a relação de causa e efeito entre o método de deliberação 

utilizado e a eficácia dos resultados obtidos.  

 Enfim, acredita-se que este trabalho poderá contribuir para a autoavaliação institucional 

e para o aprimoramento do modelo estrutural e dos métodos empregados durante a tomada de 

decisão em conselhos superiores de instituições de ensino superior públicas. Dessa forma, 

poderá se aumentar a eficiência do processo de tomada de decisão, obter-se resultados os mais 

eficazes possíveis diante da racionalidade limitada do ser humano e da estrutura de 

representatividade existente. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA A OBTENÇÃO DE DADOS JUNTO AOS 

MEMBROS DOS CONSELHOS SUPERIORES 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS ATORES DO PROCESSO DECISÓRIO 

 

1.1) Em qual instituição você atua como membro de conselho? 

a) Instituto Federal Baiano. 

b) Instituto Federal Catarinense. 

c) Instituto Federal Farroupilha. 

d) Instituto Federal Goiano. 

e) Instituto Federal de Goiás. 

f) Instituto Federal de Minas Gerais. 

g) Instituto Federal de Roraima. 

h) Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 

i) Instituto Federal do Mato Grosso. 

j) Instituto Federal do Piauí. 

k) Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. 

l) Instituto Federal do Triângulo Mineiro. 

m) Instituto Federal do Tocantins. 

n) Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

 

1.2) Você pertence a que segmento da comunidade? 

a) Aluno. 

b) Técnico-administrativo. 

c) Professor. 

d) Egresso. 

e) Representante do Sociedade Civil. 

f) Representante do Ministério da Educação. 

g) Representante de Sindicato. 

h) Outra Instituição de Ensino. 

i) Outros. _________________ 

 

1.3) Participa ou já participou de atividades de representação em outras entidades além 

do Conselho Superior? 

a) Não. 

b) Sim. 

 

1.3.1) [Se sim], por quanto tempo participou de atividades representativas? 

o) Até um ano. 

p) De 1 a 3 anos. 

q) Mais de 5 anos. 

 

1.3.2) [Se sim], em que tipo de instituição ocorreram as atividades representativas? 

r) Religiosa. 

s) Associação. 

t) Órgão de classe profissional. 

u) Grêmio, centro ou diretório acadêmico. 

v) Partido político. 
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w) Sindicato. 

x) Outros conselhos. ________________ 

 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REPRESENTATIVIDADE 

 

2.1) Independentemente do que reza seu estatuto, o conselho em que atua é 

representativo e é composto por todas as partes interessadas e impactadas por suas 

decisões. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

2.2) Independentemente do que reza seu estatuto, o conselho em que atua é 

representativo quanto à proporção de membros de cada segmento da comunidade. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente.   

 

2.3) Independentemente do que reza seu estatuto, a estrutura organizacional e as 

atribuições atuais do conselho em que atua são satisfatórias às demandas da 

comunidade. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

2.4) Há sempre concordância entre as suas decisões e a vontade daqueles a quem você 

representa. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

2.5) Há a divulgação periódica de suas ações junto aos seus representados como 

prestação de contas de sua atividade representativa. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

3. LIDERANÇA E AUTORIDADE 

 

3.1) A autoridade hierárquica é um fator de influência na sua tomada de decisão. 
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a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

3.2) As estratégias utilizadas e os valores pessoais de outros membros influenciam a sua 

tomada de decisão. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

3.3) Os componentes de personalidade (como carisma e simpatia) de um membro do 

conselho influenciam a sua tomada de decisão. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

3.4) É comum que algum membro do conselho monopolize as discussões por ter mais 

conhecimento sobre determinados assuntos. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

3.5) A sua formação e capacitação prévia é determinante para a atuação de líderes no 

Conselho Superior. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

4. INFORMAÇÕES 

 

4.1) Todas as informações necessárias para se tomar uma decisão consciente e racional 

no conselho estão acessíveis. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

4.2) As informações disponibilizadas para a tomada de decisão no conselho são 

confiáveis. 
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a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

4.3) Fontes documentais primárias (leis, resolução, portarias etc) são mais utilizadas 

por você do que fontes secundárias (relatórios ou resumos feitos por membros do 

próprio conselho baseados em documentos primários). 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

4.4) Quando nem todas as informações necessárias estão disponíveis para se resolver 

um problema complexo, são analisadas pelo conselho as condições futuras de risco 

e incerteza das escolhas. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

4.5) Em decisões complexas nas quais nem todas as informações necessárias para se 

tomar uma decisão racional estão disponíveis, você faz sua escolha a partir de sua 

experiência e/ou intuição. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

5. COMUNICAÇÃO 

5.1) Tanto a comunicação vertical (entre diferentes níveis hierárquicos) quanto a 

horizontal (no mesmo nível hierárquico) se dão de forma eficaz no conselho. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

5.2) A comunicação e a interação entre os membros dos conselhos se dá sempre de 

maneira cordial. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 
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5.3) Durante as reuniões do conselho, os membros se expressam de maneira clara e 

inteligível. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

5.4) A Tecnologia da Informação é utilizada para se melhorar o processo de 

comunicação entre os membros do conselho entre si, e entre estes e a comunidade. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

5.5) Todas as pessoas impactadas pelas decisões do conselho são comunicadas 

eficazmente. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

6. PLANEJAMENTO DAS REUNIÕES 

 

6.1) Quando o impacto de uma escolha não é imediata, o conselho faz a previsão de 

cenários utópicos, realistas e de crise para se tomar a melhor decisão. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

6.2) As decisões no Conselho Superior são mais voltadas à resolução de problemas 

imediatos.  

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

6.3) As decisões no Conselho Superior são mais voltadas à resolução de problemas 

abrangentes e complexos. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 
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e) Discordo totalmente. 

 

6.4) As reuniões têm foco e pautas definidas, de maneira que não se perde a 

objetividade do assunto principal durante o processo de tomada de decisão. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

6.5) Existem conhecimento técnicos obtidos antes da sua entrada no conselho que 

facilitam a sua tomada de decisão. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

7. PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

 

7.1) Para se resolverem algumas dificuldades no processo de decisão, ocorre o trabalho 

em equipe fora das reuniões. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

7.2) A duração das reuniões permite que todos os seus membros se expressem e sejam 

ouvidos. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

7.3) Ao se tratar de temas complexos no conselho, são convidados especialistas nos 

assuntos abordados para se auxiliar o processo de tomada de decisão. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

7.4) São utilizados recursos tecnológicos (por exemplo: videoconferência, 

compartilhamento de dados em nuvem, softwares, pesquisa na internet) para 

melhorar o processo de tomada de decisão. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 
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d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

7.5) A tomada de decisão racional envolve os seguintes passos: 1) examinar a situação; 

2) criar alternativas; 3) avaliar as alternativas e selecionar a melhor; e 4) 

implementar e monitorar a decisão. Diante do exposto, pode-se dizer que as 

reuniões do conselho utilizam essa metodologia de trabalho. 

a) Concordo totalmente. 

b) Concordo parcialmente. 

c) Não concordo nem discordo. 

d) Discordo parcialmente. 

e) Discordo totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

APÊNDICE B – QUESTÕES APLICADAS E SEUS OBJETIVOS 
 
Quadro 3 – Questões sobre o perfil dos membros. 

Questão Objetivo 

Em qual instituição você atua como membro de 

conselho? 

Verificar a origem institucional do conselheiro. 

Você pertence a que segmento da comunidade? Análise quantitativa de representantes de cada 

segmento. 

Participa ou já participou de atividades 

representativas? 

Verificar se o exercício de atividades representativas 

pregressas é comum entre os conselheiros. 

Se sim, por quanto tempo participou de atividades 

representativas? 

Verificar seu tempo de experiência nesse tipo de 

atividades. 

Se sim, em que tipo de instituição ocorreram as 

atividades representativas? 

Verificar em que instituições se dão as primeiras 

experiências representativas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 4 – Questão sobre a estrutura organizacional e a representatividade 
Questão Objetivo 

Independentemente do que reza seu estatuto, o 

conselho em que atua é representativo e é composto 

por todas as partes interessadas e impactadas por suas 

decisões. 

Verificar se o conselho possui em sua composição 

todas as partes interessadas e impactadas por suas 

decisões. 

Independentemente do que reza seu estatuto, o 

conselho em que atua é representativo quanto à 

proporção de membros de cada segmento da 

comunidade. 

Verificar se as partes interessadas e impactadas pelas 

decisões dos conselhos estão presentes em quantidade 

representativa. 

Independentemente do que reza seu estatuto, a 

estrutura organizacional e as atribuições atuais do 

conselho em que atua são satisfatórias às demandas da 

comunidade. 

Analisar as competências dos conselhos superiores. 

Há sempre concordância entre as suas decisões e a 

vontade daqueles a quem você representa. 

 

Verificar a (in)existência de sintonia entre os 

interesses dos representados e dos representantes. 

Há a divulgação periódica de suas ações junto aos seus 

representados como prestação de contas de sua 

atividade representativa. 

 

Verificar se estão sendo satisfeitas às condições 

necessárias ao controle social e accountability. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 5 – Questões sobre a liderança e a autoridade 

Questão Objetivo 

A autoridade hierárquica é um fator de influência na 

sua tomada de decisão. 

 

Verificar se existe a influência da autoridade 

hierárquica formal  

As estratégias utilizadas e os valores pessoais de 

outros membros influenciam a sua tomada de decisão. 

 

Verificar se fatores subjetivos estão influenciando a 

tomada de decisão. 

Os componentes de personalidade (como carisma e 

simpatia) de um membro do conselho influenciam a 

sua tomada de decisão. 

 

Verificar se fatores subjetivos estão influenciando a 

tomada de decisão. 
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É comum que algum membro do conselho monopolize 

as discussões por ter mais conhecimento sobre 

determinados assuntos. 

 

Verificar se a tomada de decisão é influenciada por 

poucos indivíduos. 

A sua formação e capacitação prévia é determinante 

para a atuação de líderes no Conselho Superior. 

 

Analisar o quão determinante é a formação prévia para 

o exercício de atividades representativas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 6 – Questões sobre as informações 

Questão Objetivo 

Todas as informações necessárias para se tomar uma 

decisão consciente e racional no conselho estão 

acessíveis. 

 

Analisar a disponibilidade de informações nos 

conselhos para a tomada de decisão racional. 

As informações disponibilizadas para a tomada de 

decisão no conselho são confiáveis. 

 

Analisar a qualidade das informações disponibilizadas 

pelos conselhos para a tomada de decisão. 

Fontes documentais primárias (leis, resolução, 

portarias etc) são mais utilizadas por você do que 

fontes secundárias (relatórios ou resumos feitos por 

membros do próprio conselho baseados em 

documentos primários). 

 

Verificar qual a principal fonte de informações para a 

tomada de decisão nos conselhos, bem como a 

(in)existência de câmaras temáticas nos conselhos 

superiores. 

Quando nem todas as informações necessárias estão 

disponíveis para se resolver um problema complexo, 

são analisadas pelo conselho as condições futuras de 

risco e incerteza das escolhas. 

 

Analisar a visão estratégica do conselho superior. 

Em decisões complexas nas quais nem todas as 

informações necessárias para se tomar uma decisão 

racional estão disponíveis, você faz sua escolha a 

partir de sua experiência e/ou intuição. 

 

Verificar a influência de fatores subjetivos para a 

resolução de problemas complexos.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 7 – Questões sobre a comunicação 

Questão Objetivo 

Tanto a comunicação vertical (entre diferentes níveis 

hierárquicos) quanto a horizontal (no mesmo nível 

hierárquico) se dão de forma eficaz no conselho. 

 

Verificar se a comunicação entre os membros se dá de 

maneira eficaz. 

A comunicação e a interação entre os membros dos 

conselhos se dá de maneira cordial. 

 

Verificar se a forma de comunicação entre os 

membros favorece a busca do consenso na tomada 

decisão. 

Durante as reuniões do conselho, os membros se 

expressam de maneira clara e inteligível. 

 

Verificar a (in)existência de entraves ao processo de 

comunicação. 

A Tecnologia da Informação é utilizada para se 

melhorar o processo de comunicação entre os 

membros do conselho entre si, e entre estes e a 

comunidade. 

 

Verificar a utilização de tecnologia para tornar a 

comunicação mais eficiente. 

Todas as pessoas impactadas pelas decisões do 

conselho são comunicadas eficazmente. 

 

Verificar se as pessoas impactadas pelas decisões do 

conselho são comunicadas de maneira eficaz, o que 

favorece o controle social dos representados sobre os 

representantes.  
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 8 – Questões sobre o planejamento das reuniões 

Questão Objetivo 

Quando o impacto de uma escolha não é imediata, o 

conselho faz a previsão de cenários utópicos, realistas 

e de crise para se tomar a melhor decisão. 

 

Verificar a (in)existência de visão estratégica na 

tomada de decisão nos conselhos. 

As decisões no Conselho Superior são mais voltadas à 

resolução de problemas imediatos.  

 

Verificar os tipos de problemas mais frequentes a 

serem resolvidos nos conselhos. 

As decisões no Conselho Superior são mais voltadas à 

resolução de problemas abrangentes e complexos. 

 

Verificar os tipos de problemas mais frequentes a 

serem resolvidos nos conselhos 

As reuniões têm foco e pautas definidas, de maneira 

que não se perde a objetividade do assunto principal 

durante o processo de tomada de decisão. 

 

Analisar a eficiência das reuniões dos conselhos. 

Existem conhecimento técnicos obtidos antes da sua 

entrada no conselho que facilitam a sua tomada de 

decisão. 

 

Verificar se a existência de conhecimentos prévios é 

determinante para o desempenho do conselheiro na 

tomada de decisão. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 9 – Questões sobre o processo de tomada de decisão 

Questão Objetivo 

Para se resolverem algumas dificuldades no processo 

de decisão, ocorre o trabalho em equipe fora das 

reuniões. 

 

Verificar a (in)existência de câmara temáticas, formais 

ou informais, que dividam o trabalho e facilitem a 

tomada de decisão. 

A duração das reuniões permite que todos os seus 

membros se expressem e sejam ouvidos. 

 

Verificar se o tempo das reuniões é suficiente para que 

todos os membros se manifestem, de maneira que 

todos os pontos de vista possam estar representados. 

Ao se tratar de temas complexos no conselho, são 

convidados especialistas nos assuntos abordados para 

se auxiliar o processo de tomada de decisão. 

 

Verificar se os conselhos superiores se valem de 

especialistas externos para fornecer subsídios que 

favoreçam a tomada de decisão racional. 

São utilizados recursos tecnológicos (por exemplo: 

videoconferência, compartilhamento de dados em 

nuvem, softwares, pesquisa na internet) para melhorar 

o processo de tomada de decisão. 

 

Verificar se a tecnologia da informação está sendo 

utilizada para aumentar a quantidade de informações 

disponível e permitir a tomada de decisão racional. 

A tomada de decisão racional envolve os seguintes 

passos: 1) examinar a situação; 2) criar alternativas; 3) 

avaliar as alternativas e selecionar a melhor; e 4) 

implementar e monitorar a decisão. Diante do exposto, 

pode-se dizer que as reuniões do conselho utilizam 

essa metodologia de trabalho. 

 

Analisar se os conselhos utilizam o método de tomada 

de decisão racional em suas reuniões. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 


