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                            RESUMO 
 

O estudo trata da influencia da psicologia organizacional no atendimento 
ao cliente laboratorial sobre a problemática de como a psicologia 
organizacional pode influenciar no atendimento ao cliente laboratorial. 
Teve como objetivo demonstrar a importância de padronizar o 
atendimento ao cliente laboratorial com qualidade no atendimento e como 
benefício o bem estar do cliente interno e externo como também à 
fidelização dos clientes. Baseou-se na hipótese de que a forma como o 
cliente é recebido pelo colaborador pode influenciar no seu retorno. É 
importante estudar a influencia da psicologia organizacional no 
atendimento ao cliente, pois sabe que a mesma tem a função de motivar 
o colaborador a reconhecer  a importância de buscar a melhoria  no  tratar 

com clientes e evitar conflitos para que haja um melhor clima organizacional. O presente estudo 
realizou-se por meio de pesquisas em referências bibliográficas, que são sustentadas por teóricos 
como Silva; Coelho; Barraca (1999), Gonçalves; Wyse (2004), Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004), 
dentre outros. Enfatizamos como resultado a importância da psicologia organizacional como agente 
de mudanças no trato do atendimento ao cliente. Considera-se que a psicologia organizacional 
influencia através de treinamentos faz a diferença no comportamento do colaborador no sentido de 
padronizar com qualidade o atendimento coletivo da empresa. 
 

     Palavras-chave: Psicologia Organizacional. Atendimento ao Cliente. Qualidade. 

ABSTRACT 
 
This study deals with the influence of organizational psychology on the laboratory customer service 
on the problem of how organizational psychology can influence the customer service laboratory. The 
objective was to demonstrate the importance of standardizing customer service to the laboratory with 
quality in service and as a benefit the well being of the internal and external customer as well as 
customer loyalty. It was based on the hypothesis that how the customer is received by the employee 
can influence their return. It is important to study the influence of organizational psychology on 
customer service, since it knows that it has the function of motivating the employee to recognize the 
importance of seeking improvement in dealing with clients and avoiding conflicts so that there is a 
better organizational climate. The present study was carried out by means of researches in 
bibliographical references, which are supported by theorists such as Silva; Bunny; Barraca (1999), 
Gonçalves; Wyse (2004), Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004), among others. We emphasize as a 
result the importance of organizational psychology as an agent of changes in the treatment of 
customer service. It is considered that organizational psychology influences through training makes 
the difference in the behavior of the employee in the sense of standardizing the collective service of 
the company. 

Keywords: Organizational Psychology. Customer service. Quality 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objetivo compreender as competências e habilidades 

do diretor escolar na perspectiva contemporânea da gestão democrática. 

Especificamente pretende-se conceituar a gestão democrática segundo a legislação e a 

literatura nacional, além de apontar as competências profissionais de um diretor escolar 

no contexto de gestão democrática.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um estudo bibliográfico, 

onde a partir da análise pormenorizada da literatura disponível foram elencados pontos 

importantes acerca da temática em discussão. 

Diante do exposto, esse artigo torna-se relevante, pois promove o debate e a 

busca de uma compreensão mais aprofundada sobre os desafios da gestão escolar na 

atualidade, além de dar à conhecer a legislação e as competências exigidas para o 

exercício da função. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA: BREVE HISTÓRICO CONCEITO E CONCEPÇÃO. 
 
 

O conceito de gestão democrática no Brasil é muito recente e como 

sabemos esse princípio somente se consolidou nos anos 80 como resultado das lutas e 

mobilizações no âmbito educacional dando origem ao modelo de gestão democrática 

escolar que temos hoje.  

A Constituição brasileira aprovada em 1988 em seu artigo 206, inciso VI, 

preconiza a gestão democrática como um princípio essencial as ações educativas 

visando um comprometimento de todos os segmentos e atores da comunidade escolar.  

 
Durante a primeira e segunda infância, as regiões do cérebro, tornam-
se cada vez mais especializados. Novas conexões entre partes de 
cérebro também são formadas, de modo que essas áreas 
especializadas podem cooperar durante níveis superiores de 
pensamento. O processo contínuo de amadurecimento cerebral explica 
porque as crianças tornam-se gradualmente capazes de fazer coisas 
que não podiam fazer an Art. 206. O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 
plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
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mantidas pela União;  
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII - garantia de padrão de qualidade.  
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (Grifo nosso).  
 

A inclusão do princípio da gestão democrática na Carta Magna foi um grande 

passo para a construção de uma escola pública mais justa como bem ressalta Freitas 

(2002, p. 18).   

Podemos pensar as mudanças como próprio refazer-se da sociedade. 
Elas emergem da interação social humana e das condições sociais 
existentes, inscrevendo-se nas relações cotidianas, em novas formas 
de pensar, novas formas de relações.  
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 em seu artigo 2º 

do Título II especifica os princípios e fins da educação nacional, buscando dessa 

maneira atender aos preceitos constitucionais que na visão de Bezerra (1996, p. 10), “se 

transforma na busca de que a educação se torne um dos caminhos para a 

democratização e para transformação social.” 

Embora nossa constituição preconize a gestão democrática há mais de vinte 

anos, segundo Cury (2005) ainda temos dificuldade em implementar a cultura de 

participação na escola devido ao longo período ditatorial vivido no Brasil.  

 
O ano de 1964 foi o período em que o golpe militar interrompeu o 
desenvolvimento de várias promessas de democratização social e 
política e até no campo educacional pôde se notar o autoritarismo, 
característica do regime de ditatorial vivido pelos brasileiros naquele 
período, com formas legais que se baseavam no direito absoluto da 
força em detrimento da força direito. Viu-se, portanto, o temor, a 
obediência e o dever suplantarem o respeito, o diálogo e o direito 
(CURY, 2005, p. 15). 
 

Somente na década de 80 com o fim do regime militar, vozes clamavam por 

uma redemocratização social, política e educacional, começa a surgir a legitimação de 

uma gestão democrática, baseada em princípios de participação, anseio que vigorava 

em vários educadores que segundo (GADOTTI, 1994, p. 09)“seria uma educação 

pautada nos princípios de cidadania e de cunho democrático”. E conforme Cury apud 

Oliveira (2008, p. 17) 
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Gestão democrática como princípio da educação nacional, presença 
obrigatória em instituições escolares, é a forma não-violenta que faz 
com que a comunidade educacional se capacite para levar a termo um 
projeto político pedagógico de qualidade e possa também gerar 
“cidadãos ativos” que participem da sociedade como profissionais 
compromissados e não ausentes de ações organizadas que 
questionam a invisibilidade do poder. 
 

No cotidiano escolar é muito comum perceber nos discursos e falas a 

referência a gestão democrática. No entanto é preciso haver uma desmistificação 

quando se trata deste conceito, pois vemos no dia a dia pelos menos dois conceitos 

equivocados com relação a definição desse termo. O primeiro refere-se a ideia de que a 

democracia no âmbito escolar pode ser percebida apenas quando se realiza o processo 

de escolhas de diretores escolares. O segundo se traduz na ideia de que gestão 

democrática é o regime no qual se pode fazer o quiser, o que se tem vontade, sem levar 

em conta a organização da escola e o bem comum.  

Por fim ainda existe uma terceira vertente que ainda pensa que gestão 

democrática está relacionada apenas as atividades administrativas da escola, contudo 

sabemos que o processo de gestão democrática vai muito além desse conceito, pois 

representa um instrumento importantíssimo para a consolidação da democracia em nível 

de sociedade, visto que para se promover a democratização da gestão escolar é 

necessário observar as novas relações entre a escola e seu contexto social. Para Luck 

(2009, p. 70)  

 
[...] o princípio de gestão democrática definido na Constituição se 
assenta no pressuposto de que a educação é um processo social 
colaborativo que demanda a participação de todos da comunidade 
interna da escola, assim, dos pais e da sociedade em geral. 
 

A gestão democrática como já ressaltamos é um instrumento que facilita a 

interação entre a escola, comunidade e família fazendo com que se propicie um bem 

comum no ambiente de trabalho com uma proposta inovadora tendo cuidado para que 

haja a participação efetiva da todos os que fazem a comunidade escolar.  

 
A gestão democrática exige, em primeiro lugar, uma mudança de 
mentalidade de todos os membros da comunidade escolar. Mudança 
que implica deixar de lado o velho preconceito de que a escola pública 
é do estado e não da comunidade. A gestão democrática da escola 
implica que a comunidade, os usuários da escola, sejam os seus 
dirigentes e gestores e não apenas os seus fiscalizadores ou meros 
receptores dos serviços educacionais. Na gestão democrática pais, 
alunos, professores e funcionários assumem sua parte de 
responsabilidade pelo projeto da escola. (GADOTTI, 1994, p. 2)  
 

Este modelo de gestão nos desafia a olhar a escola como um elo mediador e 
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não apenas como um processo educativo. Isso se torna desafiador pois, dessa forma a 

escola passa a ser o espaço que além de transmitir conhecimento, torna-se também um 

espaço de construção da cidadania e de ação compartilhada do conhecimento. 

Sabemos que são inúmeros fatores que contribuem para que ocorra de 

forma significativa a gestão democrática. Um deles é a escolha dos diretores pela 

comunidade, mas somente isso, não significa que realmente a gestão democrática 

aconteça. A escola não é democrática apenas por sua prática administrativa, mas ela o 

é por todas as suas ações que são essencialmente educativas. Nesse sentido estudos 

de Rodrigues (1997, p.39) indicam: 

 
A democratização não é uma ação que virá pronta e acabada, ela vai 
depender do nível de organização e do direcionamento que lhe forem 
dados. Além disso, para que essa ação se viabilize, ela tem que ser 
desejada. É fundamental que as pessoas envolvidas no processo 
estejam imbuídas de vontade e de decisão.  
 

Essa proposta de gestão torna-se fundamental para que possamos 

compreendê-la como uma forma de organizar a escola, buscando a descentralização de 

poderes, enfatizando a autonomia e participação coletiva pensando um novo caminho 

na busca da concretização de um ensino de qualidade. 

É importante saber que o fato da gestão democrática envolver participação, 

não significa que esta será a redentora, resolvendo de uma vez por todas os problemas 

da educação e consequentemente de uma unidade de ensino. Gadotti (2004, p.92) 

reafirma que [...] “a sua implementação é, hoje uma exigência da própria sociedade que 

a enxerga como um dos possíveis caminhos para a democratização do poder na escola 

e na própria sociedade.” 

Sabemos que muito já se avançou nesse processo, no entanto é preciso 

cautelosamente perceber que a estrada da democracia é construída de percalços que 

devem ser minunciosamente observados para que através das situações que geram 

conflitos, se possam tirar lições de amadurecimento pessoal, visando o aperfeiçoamento 

tão almejado e a vivência coletiva e vemos a escola como uma das vias de acesso para 

isso aconteça. 

Se estamos defendendo uma gestão verdadeiramente democrática não 

podemos deixar de mencionar que o gestor tem papel relevante nesta implementação. 

Para tanto, se faz necessário que este educador possua determinadas competências, 

necessárias ao exercício da cidadania plena, como veremos na seção a seguir. 
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AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DE UM DIRETOR ESCOLAR NUMA 

PERSPECTIVA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

A escola atual é vista como uma instância que desenvolve as relações 

humanas por isso precisa está apta a lidar com a convivência pacífica baseada, 

sobretudo, no diálogo e na compreensão. Isso nos remete ao desenvolvimento de 

competências, termo que vem sendo estudado por diversos autores e por todos os 

setores organizacionais e repensado no âmbito educacional.  

 
A competência deve ser repensada no âmbito de conjuntos compósitos, 
pois o profissional não é competente sozinho. Ele é competente com 
seus bancos de dados, suas ferramentas de trabalho, seus colegas, os 
especialistas que pode consultar suas redes de recursos, seus 
equipamentos, a rede de clientela que constitui para si suportes 
institucionais. (LE BOTERF, 2003, p. 128). 
 

Como ponto de partida dessa discussão, é importante salientar que uma gestão 

democrática deve ultrapassar os limites da existência de transparência, de 

impessoalidade e moralidade. Ela deve, portanto, ser expressão da vontade de 

participação que deve ser exercida pela sociedade civil mediante a organização de 

forma autônoma. Gestão democrática compreende, portanto, a figura de um gestor que 

seja capaz de promover e motivar a soma de esforços coletivos para alcançar os fins da 

escola, aos objetivos da educação, compreendendo também que o objeto de trabalho da 

educação é o sujeito, a emancipação humana e que isso só será possível, a media em 

que houver dentro da escola, a participação real e não apenas “burocrática”, presente 

apenas no Projeto Político Pedagógico (PPP) e no fortalecimento do Conselho Escolar e 

demais instâncias colegiadas. 

 
A participação da comunidade na escola pública encontra um sem-
número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um dos 
requisitos básicos e preliminares para aquele que se disponha a 
promove-la é estar convencido da relevância e da necessidade dessa 
participação, de modo a não desistir diante das primeiras 
dificuldades[...] (PARO, 2005, p. 16) 
 

Por mais que se faça uma releitura das práticas de gestão anteriormente 

praticadas nas escolas e de todas as suas mudanças no decorrer dos anos, nunca se 

falou tanto em democracia de gestão como nos dias atuais. O discurso de muitos 

diretores frente à sociedade escolar é o de querer a todo custo agir em comum acordo 

com os que compõem a escola e direcionar seu trabalho para a satisfação de todos que 

fazem parte, direta ou indiretamente da rotina escolar. Sabemos que isso, nem sempre, 
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se torna possível, ora, pelo diretor ter que tomar decisões que são inaceitáveis por 

alguns, ora pelo diretor agir conforme sua própria conduta e mostrando quem, 

realmente, detém o ‘poder’ na instituição de ensino. 

Diante dessa visão, é necessário ao diretor escolar a percepção de que a 

interação e a descentralização do poder são conquistas indispensáveis para uma gestão 

participativa, que na visão de Paro (2005, p. 17), “é neste contexto que ganha maior 

importância a participação da comunidade escolar, no sentido, de partilha do poder por 

parte daqueles que se dispõe serem os mais diretamente interessados na qualidade de 

ensino”. 

Cumpre ao diretor ser um articulador dos diferentes segmentos escolares em 

torno da proposta pedagógica que se quer desenvolver. Quanto maior for essa 

articulação, melhor poderão ser desempenhadas suas próprias tarefas, seja no aspecto 

organizacional ou da comunidade em que a escola está inserida. Operando a partir dos 

dados da realidade e das condições concretas existentes na escola, espera-se que o 

Diretor incentive o trabalho em equipe, de modo a mobilizar a comunidade escolar em 

torno do compromisso com a qualidade do ensino público. Diante da nova metodologia 

de gestão escolar o diretor escolar precisa apresentar um perfil democrático no que se 

refere a convivência dentro da escola e isso vai além da função administrativa. Cabe a 

ele um olhar observador em todos os segmentos que compõem a unidade escolar, 

verificando se existe algo que possa dificultar o processo de convivência e o trabalho em 

equipe. 

A participação possibilita à população um aprofundamento do seu grau 
de organização. [...] ela contribui para a democratização das relações 
de poder no seu interior e, consequentemente, para a melhoria da 
qualidade do ensino. Todos os segmentos da comunidade podem 
compreender melhor o funcionamento da escola, conhecer com mais 
profundidade todos os que nela estudam e trabalham, intensificar seu 
envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali 
oferecida. (GADOTTI, 2004, p. 16) 

 

O diretor, na perspectiva de uma gestão democrática, deve tentar gerir uma 

instituição de maneira que possibilite a participação, transparência e a democracia. O 

gestor escolar deve ser o principal administrador, o líder já que ele é o maior 

responsável pelo processo ensino-aprendizagem; este é a pedra angular do edifício 

educativo que toda comunidade escolar deve construir dia a dia na escola. Segundo 

Libâneo (2004, p. 217); 

O dirigente de escola é o principal responsável pela escola, tem a visão 
de conjunto, articula e integra vários setores (setor administrativo, setor 
pedagógico, secretaria, serviços gerais, relacionamento com a 
comunidade, etc). As funções de diretor são, predominantemente, 
gestoras e administrativas, entendendo-se todavia, que elas têm 
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conotação pedagógica, uma vez que se referem a uma instituição e a 
um projeto educativo e existem em função do campo educativo. 

 

Entende-se que a participação do gestor é fundamental em todas as áreas: 

administrativa, financeira e principalmente pedagógica, já que, conforme destaca “O 

diretor apresenta-se, (...), como o responsável máximo no âmbito da unidade escolar e 

seu papel poderia ser definido genericamente nos seguintes termos: garantir o bom 

funcionamento da escola” (SAVIANI, 1996, p. 207).  

Portanto, há de se convir que atualmente o gestor escolar atua como agente de 

transformação e desenvolvimento na instituição de ensino com responsabilidade e 

compromisso coordenando as relações entre os demais profissionais, alunos e 

comunidade escolar proporcionando um ambiente de trabalho que possibilite uma 

educação de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), 

um novo processo na educação exige do gestor escolar uma nova postura, uma nova 

percepção sobre gestão, que atualmente tem uma nova concepção, o que faz com que 

haja uma necessidade de novas propostas para a gestão educacional. 

Quando uma instituição escolar tem um gestor que exerça sua função 

habilidade e competência para a função, este contagia o grupo de educadores que se 

sentem impulsionados e motivados a participar dessa gestão sem medo das mudanças 

e dos desafios. Esse tipo de gestor propicia ao seu grupo a busca da satisfação pessoal 

e a mudança de atitudes que influenciam no cotidiano escolar e consequentemente no 

bom desempenho dos alunos. Esse gestor tem um perfil democrático e faz com que 

todos possam se sentir seguros em opinar e sugerir, dando origem a escola 

democrática. 

Por outro lado podemos constatar que uma liderança movida pela 

negatividade acaba por reprimir seu grupo inibindo a participação e o envolvimento do 

mesmo em prol de bons resultados, fazendo com que a escola fracasse nos seus 

objetivos.  

Essas duas faces da mesma moeda estão presentes na atualidade das 

escolas e é responsável pelo alcance de resultados esperados na escola.  Ou seja, cabe 

ao diretor escolar ter características específicas quais sejam: criatividade, dinamismo, 

liderança, capacidade de interpretar as diferentes situações vivenciadas na escola, 

preparando-a para se adequar às constantes mudanças. 
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Isso significa dizer que as habilidades interpessoais do gestor escolar são 

essenciais para o aperfeiçoamento organizacional da escola, pois o contexto moderno 

demonstra que as instituições de ensino precisam acompanhar as mudanças constantes 

provocadas pelos avanços tecnológicos, pela avalanche de conhecimentos e métodos 

de ensino avançados, que faz com que se sobressaia quem oferece uma proposta 

educacional que atenda as necessidades do seu público. 

A partir deste contexto cabe ao diretor escolar a preocupação de preparar seu 

corpo docente e demais membros de sua equipe de trabalho para abraçar e usufruir das 

ferramentas tecnológicas algo que afeta de forma significativa e abrangente o sistema 

educacional. Pois, a escola na atualidade torna-se um lugar privilegiado no que se 

refere à tecnologia e pode tornar seu aluno um usuário independente da informação 

sendo capaz de utilizar várias fontes de informação e meios de comunicação eletrônica.  

Nesse sentido, o diretor escolar tem a árdua função de buscar o equilíbrio 

entre os aspectos administrativos e pedagógicos observando e entendendo que o 

primeiro é o que dá condições essenciais para o desenvolvimento do segundo que 

constitui-se como primordial, pois, privilegia a qualidade do ensino, por interferir 

diretamente no resultado da formação do educando, sujeito principal do processo. 

O gestor escolar precisa ser atuante, se envolver com todos os segmentos da 

escola e propiciar uma gestão que seja coerente com os princípios de cidadania. Desse 

modo o bom gestor é aquele que procura criar um vínculo com toda a equipe de 

trabalho, interagindo nas questões pedagógicas e administrativas através da 

participação coletiva na elaboração do Projeto Político Pedagógico, que é o instrumento 

mais importante na gestão escolar. 

Por fim, ressalta-se que na atualidade o cargo de diretor escolar vai muito 

além de exercer apenas um mero cargo de confiança ou uma profissão de grande 

responsabilidade. Além de líder, precisa ser autêntico, sendo exemplo nas suas ações, 

vendo com a mesma importância cada membro de sua equipe, portando-se dignamente 

na comunidade que representa, promovendo uma gestão participativa e democrática, 

cultivando valores como sinceridade, confiança, respeito, construindo uma relação 

saudável com seus liderados. Cabe a ele liderar e servir, fazendo do seu trabalho não 

uma obrigação penosa e desgastante, mas uma atividade prazerosa, visando sempre o 

desenvolvimento pleno de seus alunos, para que assim possa incentivar outros a 

trilharem também esse caminho.  
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