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RESUMO 

 

 

Na pesquisa Gestão Educacional Sistêmica: percepção das Partes Interessadas 
sobre o desempenho de dois sistemas públicos municipais de educação da região 
metropolitana de Belo Horizonte teve-se como objetivo principal avaliar o 
desempenho dos serviços públicos educacionais de dois municípios da região 
metropolitana de Belo Horizonte, sob a ótica das lideranças das escolas (diretores) e 
das partes interessadas (estudantes, pais, funcionários, parceiros). Foram utilizados 
os critérios do modelo de gestão sistêmica, adotado por um dos municípios 
pesquisados, visando embasar e comparar os resultados dos processos de 
avaliação realizados. Objetivou-se, também, comparar os resultados quantitativos 
oficiais da educação municipal no último triênio dos municípios pesquisados, 
buscando correlacioná-los aos dados qualitativos obtidos na pesquisa. Para realizar 
a pesquisa, foram utilizados dois instrumentos: 1) os Grupos de Foco para as 
lideranças educacionais de cada município, buscando obter sua avaliação qualitativa 
da educação municipal; 2) o questionário para a avaliação educacional de cada 
município pelas Partes Interessadas (estudantes, pais, professores, funcionários). 
Foram considerados os dados oficiais de desempenho educacional dos municípios 
pesquisados, relativos aos principais indicadores (promoção ou aprovação de 
estudantes, evasão ou abandono escolar e distorção série-idade), a título 
comparativo e de correlação com os dados qualitativos. Durante a pesquisa, 
constatou-se ser o modelo gerencial estudado ainda pouco conhecido pelas Partes 
Interessadas, inclusive pelo município que adota os seus fundamentos e critérios. 
Em ambos os casos, a avaliação das Partes Interessadas foi muito positiva na maior 
parte dos critérios, fato curioso diante da desafiadora realidade educacional 
brasileira. Entretanto, o instrumento qualitativo (Grupos de Foco) aplicado às 
lideranças escolares evidenciou os pontos fortes e os principais desafios 
enfrentados atualmente pelas escolas municipais, ampliando as possibilidades de 
análise e de intervenção nos sistemas pesquisados. O contato direto com todas as 
Partes Interessadas, incluindo as lideranças, permitiu uma abordagem espontânea 
dos verdadeiros protagonistas da Educação, contribuindo para a avaliação e a 
gestão institucional nos referidos municípios e promovendo uma reflexão mais crítica 
sobre os desafios educacionais no setor público. 
 
Palavras-chave: gestão sistêmica; Partes Interessadas; critérios; fundamentos; 

Grupos de Foco; desempenho educacional. 
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ABSTRACT 

 
 

The main objective of the research Systemic Educational Management: Interested 
Parties awareness of the performance of two municipal public educational systems  
within the metropolitan area of Belo Horizonte was to evaluate the performance of 
educational public services offered by two municipalities within the metropolitan area 
of Belo Horizonte city, based on the viewpoint of both school leaders (Principals) and 
interested parties (students, parents, employees, partners). The systemic 
management model criteria used for this research were those adopted by one of the 
municipalities included in the research in order to set up the foundation for the 
evaluation processes and to compare their results. Additionally, another objective 
was to compare official quantitative results from the municipal schools involved in the 
research over the last triennium with a view to correlating these results to qualitative 
data generated by the research. Two tools were used to conduct this research, 
namely, the Focus Groups for educational leaderships of each municipality aimed at 
securing their qualitative evaluation in terms of municipal educational and the 
questionnaire on educational evaluation of each municipality, which was filled out by 
the Interested Parties in each municipality (students, parents, teachers, employees). 
Official educational performance data from the municipalities involved in the research 
were considered relative to major indicators (promotion or approval of students, 
school evasion and misplacement based on a degree-age distortion) in order to 
compare and correlate these with qualitative data. During the research it became 
evident that the managerial model's fundamental principles and criteria were poorly 
understood by both the Interested Parties and the very municipality. In both cases, 
the evaluation conducted by the Interested Parties was highly positive for most of the 
criteria, which is very curious given the challenging current Brazilian educational 
reality. Nevertheless, the qualitative tool (Focus Group) applied to school leaders 
elicited the strengths and major challenges that are being currently dealt with by 
municipal schools, thus increasing the likelihood of analyzing and intervening in the 
researched systems. A closer contact with the Interested Parties, including school 
leaders, allowed us to address the true leading characters of Education, contributing 
to the evaluation of these municipalities and their institutional management, in 
addition to giving rise to a thought-provoking criticism on the public sector 
educational challenges. 

Keywords: systemic management; Interested Parties, criteria, fundamentals; Focus 
Groups; educational performance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 O contexto 
 

 

As rápidas mudanças geradas pelo desenvolvimento tecnológico e social têm 

impactado os sistemas educacionais. As expectativas em relação às escolas têm se 

elevado mais rapidamente do que a possível capacidade de resposta dessas 

instituições. Esse fenômeno não se relaciona simplesmente às pressões do 

mercado, mas também às mudanças nas estruturas sociais, às novas formas de 

organização familiar e aos novos paradigmas que vêm sendo construídos a partir do 

novo modo de interpretar e viver a realidade.  

No Brasil, até o início da década de 1970, a média de filhos por mulher era 

5,8. O índice de mulheres inseridas no mercado de trabalho era 17%. Atualmente, a 

média de filhos por mulher no País caiu para 2,1, enquanto a taxa de mulheres no 

mercado de trabalho subiu para 68%, conforme pesquisa da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) – OMS, 2005).  

Esse fato indica uma mudança na organização familiar brasileira, elevando 

em 51%, num período de trinta anos, o índice de mulheres que se ausentaram 

parcialmente de casa para o mercado de trabalho, muitas responsáveis pela maior 

parte do orçamento familiar. A incorporação desse hábito introduzido na cultura 

nacional, num período tão reduzido do ponto de vista histórico, trouxe mudanças 

significativas para as organizações familiares e gerou novas demandas para as 

instituições sociais, até mesmo para as escolas. 

A redução do tempo de convivência entre pais, principalmente, mães e filhos 

ocasionou um impacto no contexto educacional: a “delegação” sutil de processos 

antes restritos à família, como a transmissão de valores, a formação de hábitos, o 

lazer cultural. Nesse novo ambiente, a missão das escolas vem se tornando bem 

mais complexa. 

Nos países desenvolvidos, a visão dessa crescente complexibilidade social 

resultou na ampliação da jornada escolar, a partir da década de 1960, para 1.400 
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h/ano, enquanto, no Brasil, esta ainda se mantém em 800 h/ano, conforme prescrito 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996). Essa ampliação permitiu 

àqueles países a introdução de atividades vitais ao desenvolvimento humano como 

as artes, os esportes, a iniciação científica, resultando num ganho também 

qualitativo, além da adoção de políticas de valorização profissional. No Brasil, a 

reduzida carga horária dificulta o atendimento das diversas demandas dos 

estudantes, em decorrência das mudanças descritas e das limitações de natureza 

econômico-financeira das famílias e das comunidades nas quais estão inseridas. As 

políticas educacionais brasileiras, por sua vez, ainda não contemplam a 

remuneração e a atualização adequada dos professores, fatores fundamentais no 

processo de formação dos estudantes. 

Somam-se a esses fatores outras mudanças sociais e tecnológicas, como a 

revolução sexual do mundo pós-moderno, o fortalecimento das minorias e dos 

direitos humanos, o salto vertiginoso dos canais de comunicação, a evolução das 

tecnologias de aprendizagem. Todos esses acontecimentos contribuíram para a 

complexibilização do papel das instituições educacionais. 

Nesse contexto, a avaliação dos sistemas educacionais também se torna uma 

atividade mais complexa. Os modelos utilizados, que têm como objetivo a avaliação 

dos discentes, dos docentes, da infra-estrutura ou dos processos, de modo 

específico, têm contribuído para melhorias. Entretanto, a realidade educacional atual 

demanda uma visão cada vez mais ampla. 

De acordo com Santos (2005, p. 22), 

 
[...] a avaliação não é um episódio ou um fato isolado, mas um 
processo; não é um fim em si mesmo, mas um meio que tem como 
referência a missão, os fins, os objetivos e as metas de uma 
instituição empresarial ou educacional e se constitui em uma 
excelente ferramenta para o planejamento, o replanejamento e a 
gestão, pois reforça o paradigma qualitativo e atende à legislação em 
vigor. 

 

A avaliação dos sistemas educacionais tem introduzido, gradativamente, 

critérios que permitem uma visão mais ampla da efetividade do processo 

educacional nos âmbitos público e privado. No Brasil, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da 
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Educação (INEP – MEC) vem aprofundando pesquisas na área. O Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB, 2003) apresenta variáveis distintas 

(disciplinas de Português, Matemática e Ciências, nível de escolaridade dos 

professores, infra-estrutura das escolas, etc.). A avaliação, descrita no item 3.2.3, é 

realizada, em todos os Estados da Federação, nas 5ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e no 3ª ano do Ensino Médio. Os resultados são tabulados e 

divulgados de modo comparativo e agrupados, conforme a pontuação obtida pelo 

Estado, bienalmente. Tal sistema tem passado por ajustes técnicos e de 

nomenclatura, sendo atualmente denominado “Prova Brasil”. 

Quanto à avaliação com abrangência mundial, o Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (PISA, 2003), descrito no item 3.2.4, analisa o grau de 

conhecimento de estudantes com 15 anos de idade em 41 países, na maioria 

membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Na América Latina incluem-se Brasil, Uruguai e México. No Brasil, os testes 

foram aplicados em 229 escolas das cinco regiões, distribuídas entre zona urbana e 

zona rural das redes pública e privada, em 2000, 2003 e 2006 (PISA, 2006) O Brasil, 

assim como os dois outros representantes da América Latina, ficou, em 2003, abaixo 

da média da OCDE, apesar de ter apresentado uma tênue melhoria em relação à 

primeira avaliação em 2000. Naturalmente, foram considerados outros aspectos 

como os fatores socioeconômicos, que influenciaram os resultados. Tais avaliações 

têm como foco a aprendizagem dos alunos, que são escolhidos por amostragem e 

aleatoriamente. 

Atualmente, a Unesco Institut of Statistics (2003) tem avaliado o desempenho 

dos países nas áreas de Educação, Línguas, Cultura e Comunicações e Ciências e 

Tecnologia, tendo como referência o acompanhamento das “Metas do Milênio” nos 

diversos países. Os resultados são divulgados em boletins e de modo virtual, assim 

como os do PISA e do SAEB. 

Independentemente dos resultados obtidos pelos Estados da Federação 

brasileira e pelos diversos países nas avaliações educacionais, alguns fatos podem 

ser percebidos: 

− Estão sendo desenvolvidos e denominados modelos de avaliação 

educacional nacionais e internacionais. 
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− Os modelos desenvolvidos estão sendo aprimorados, tendendo uma gama 

mais rica de variáveis. 

− Há crescente adesão dos países aos sistemas de avaliação educacional. 

− Os resultados obtidos têm sido divulgados em boletins, bem como 

virtualmente, e vêm oferecendo retorno aos participantes e democratizando o 

acesso aos referidos modelos de avaliação. 

Enfim, os sistemas de avaliação institucional privilegiaram, em determinados 

momentos, alguns indicadores e resultados, mas tendem a uma abordagem cada 

vez mais sistêmica e rica em variáveis, refletindo a complexidade crescente da tarefa 

de avaliar o desempenho dos estudantes e das instituições educacionais. 

 

 

1.2 Os desafios 
 

 

Uma das principais marcas do atual período histórico mundial consiste na 

profundidade e na rapidez das mudanças. Ao longo de toda a evolução da espécie 

humana, nunca houve mutações tão profundas e rápidas. É uma marca irreversível, 

nos novos tempos, que traz consigo uma série de desafios para a educação do ser 

humano. 

O manejo econômico-político no qual está inserida essa revolução tecnológica 

gera também a lógica da exclusão, que só poderá ser combatida por meio de uma 

educação cada vez mais acessível, sistêmica e eficaz. 

É fato que a sociedade da informação decorre das grandes transações em 

curso, resultantes das tecnologias da informação e da comunicação. Somam-se ao 

impacto dessas mudanças aquelas psicossociais, evidenciadas no novo modelo de 

convivência familiar mencionado no item 1.1. Por estar também inscrita numa 

determinada opção econômico-política – a da mundialização do mercado –, a 

sociedade da informação, além de ser um fenômeno tecnológico, está envolvida 

com um projeto político fundamentado na ideologia dominante. 

A sociedade da informação tem potenciais e riscos. As pessoas precisam 

estar conscientes dos riscos do processo de exclusão, mas também das 
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oportunidades geradas. Neste momento histórico, a educação se faz absolutamente 

imprescindível; é uma questão de sobrevivência humana. 

Conforme Spanbauer (1995, p. 5), 

 
[...] não importa o quanto são boas, ou foram boas, as escolas 
precisam ser ainda melhores no futuro, para atender às 
necessidades de um mundo em rápida transformação. Os 
educadores precisam estar comprometidos com a criação de um 
clima no qual a excelência possa florescer. 

 

Os impactos gerados pelo novo modelo de sociedade, da mundialização e do 

desenvolvimento técnico-científico impõem às instituições educacionais um enorme 

desafio: tornarem-se “aprendentes” e holísticas e não se limitarem a gerenciar 

apenas o desempenho acadêmico de seus estudantes. 

De acordo com Trocmé-Fabre (1997, p. 19),  

 
o termo aprendizagem deve ceder lugar ao termo aprendência, que 
traduz melhor, pela sua própria forma, este estado de estar-em-
processo-de-aprender, esta função do ato de aprender que constrói e 
se constrói, e seu estatuto de ato existencial que caracterize 
efetivamente o ato de aprender, indissociável da dinâmica do vivo.  

 

A sociedade aprendente exige uma escola também aprendente, que se 

perceba num contexto multifacetado e complexo e que saiba gerenciar os diversos 

aspectos envolvidos nessa complexibilidade. 

Educar, na sociedade brasileira atual, é a mais avançada tarefa social 

emancipatória. A lógica da exclusão e o imperialismo do mercado não podem ser 

combatidos de outro modo. O Brasil ainda apresenta índices alarmantes em relação 

a resultados educacionais. De acordo com o levantamento do Instituto de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP, 2004), o Brasil possui 17 milhões de não 

alfabetizados, 14% de crianças até 14 anos que não estão matriculadas em escolas, 

e 18% de evasão escolar no Ensino Básico. Nos Estados do Norte e do Nordeste, 

tais índices são relativamente mais acentuados, enquanto os Estados do Sul, do 

Sudeste e do Centro-Oeste detêm atualmente melhores índices de desempenho e 

permanência dos estudantes em escolas públicas. 
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Conforme dados recentes do próprio órgão, 97% das crianças brasileiras de 7 

a 14 anos estão na escola e os 3% excluídos correspondem a 1,5 milhão de 

crianças; apenas 11,7% das crianças até 3 anos estão em creches e 68,4% das 

crianças de 4 a 6 anos freqüentam a pré-escola (REVISTA NOVA ESCOLA, 2006). 

Tais dados revelam uma melhoria quantitativa no tocante à democratização do 

Ensino. 

Entretanto, dados relativos à qualidade do Ensino revelam que, de cada 100 

alunos que entram na 1ª série, 47 concluem a 8ª série na idade correta, 14 

completam o Ensino Médio sem repetência ou evasão e 11 ingressam no Ensino 

Superior (REVISTA NOVA ESCOLA, 2006). Percebe-se, em comparação aos dados 

quantitativos, uma situação de maior complexibilidade de resolução. 

O aprofundamento dos estudos da mesma fonte (INEP/MEC/Prova Brasil. 

2006 divulgados na Revista Nova Escola, 2006) revela outra situação, ainda mais 

grave: 61% dos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental não conseguem 

identificar as principais idéias de um texto e 65% dos alunos desta mesma série não 

dominam as quatro operações. Entre os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, 

60% não sabem interpretar um texto dissertativo e 60% não sabem efetuar 

porcentagens. 

Tais dados refletem um cenário nacional no qual se percebem avanços 

educacionais quantitativos, mas com muitos desafios a vencer no campo qualitativo. 

 Estima-se que os avanços percebidos têm decorrido, em parte, das políticas 

públicas implementadas a partir da década de 1990, que contemplaram desde o 

apoio ao educando, passando pela capacitação docente, até a implementação de 

sistemas gerenciais e de avaliação de desempenho institucionais. Tais sistemas 

apresentavam, até o início da década 1990, poucos indicadores para a medição de 

resultados educacionais (aprovação e reprovação de alunos, evasão escolar, 

distorção série-idade). A partir de então, pesquisas e intercâmbios de educadores 

brasileiros com educadores norte-americanos, europeus e asiáticos, financiado pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e pelo Ministério da Educação (MEC), 

propiciaram o compartilhamento de novas alternativas e modelos de gestão. 

O governo federal brasileiro adotou, desde a criação do Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade (PBQP), em 1990, os princípios e critérios do BNQP 
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para fins de avaliação de órgãos públicos, com a participação dos Ministérios e 

Secretarias. A visão sistêmica, composta por elementos integrados no mesmo 

ambiente, que interagem de forma harmônica e sincronizada e que necessitam de 

um relacionamento constante com o ambiente externo, começou a ser introduzida 

no ambiente educacional brasileiro, no final da década de 1990, apresentando uma 

nova modalidade de avaliação institucional no País. O modelo sistêmico de 

avaliação necessita ser mais bem avaliado quanto à sua eficiência e eficácia no 

ambiente educacional, uma vez que a sua utilização ainda é tímida no País. 

 
 
1.3 Problema 

 

 

Neste trabalho, abordou-se a aplicação do modelo sistêmico de avaliação em 

sistemas educacionais públicos municipais da região metropolitana de Belo 

Horizonte, sob a ótica das Partes Interessadas (diretores escolares, alunos, pais, 

professores, profissionais). 

O problema inicial colocado em questão foi: A percepção das lideranças e das 

demais Partes Interessadas de uma rede municipal de educação se diferencia por 

adotar o modelo sistêmico de gestão? E em que aspectos as diferenças são mais 

acentuadas, considerando os critérios do modelo sistêmico de gestão? 

 

 

1.4 Justificativa 
 

 

O tema avaliação institucional tem adquirido progressiva relevância no 

cenário educacional, tendo em vista que são constatados resultados econômicos, 

sociais e científicos positivos nos países que investem em seus sistemas 

educacionais. Sabe-se que a educação presente é a garantia mais certa da riqueza 

futura. Diagnosticar a situação atual das escolas públicas pode representar o início 

de um processo profícuo de mudanças nas políticas educacionais vigentes. 
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Conforme Unger, M. (2006), algumas medidas representariam uma evolução 

gerencial na educação brasileira, dentre elas: “[...] medir várias vezes por ano o 

desempenho de todas as escolas; discutir os resultados no País e em cada 

comunidade. O monitoramento não é apenas para suprir falhas. É também para 

propagar as inovações locais bem-sucedidas.” 

A possibilidade de avaliação das instituições educacionais conduzida de 

modo democrático, participativo e voluntário despertou o primeiro interesse pelo 

estudo aprofundado do tema. 

A existência de um modelo sistêmico de avaliação institucional em utilização 

por escolas públicas municipais mineiras constituiu outro fator motivador para o 

trabalho, uma vez que se trata de experiência inovadora na educação pública de 

Minas Gerais. 

A realização deste estudo foi também motivada pelo desejo de conhecer a 

percepção das lideranças escolares, dos estudantes, dos pais e dos profissionais 

sobre as escolas públicas que freqüentam ou nas quais trabalham, utilizando o 

modelo sistêmico como referencial para esta avaliação de desempenho institucional. 

O estudo múltiplo de casos permitiu a comparação entre redes municipais de ensino, 

uma delas praticante do modelo sistêmico de gestão. 

Vários modelos de avaliação de desempenho têm sido utilizados nos últimos 

anos, no âmbito educacional. Os resultados são medidos, divulgados, submetidos a 

análises quantitativas e qualitativas e se tornam alvo de discussões, artigos 

científicos e produções bibliográficas. Todavia, considerou-se interessante ouvir as 

Partes Interessadas, captar-lhes a percepção e as impressões sobre os processos 

dos quais são protagonistas. Foram também considerados os resultados 

quantitativos oficiais dos municípios pesquisados, buscando uma comparação ou 

correlação entre os resultados oficiais e os resultados da pesquisa.  

A maior riqueza contida no processo de avaliação, que é a de conduzir as 

instituições e as pessoas a uma reflexão continuada por meio do feedback e da 

construção do plano institucional de melhorias, fica, muitas vezes, comprometida, se 

não se adota a atitude prudente de ouvir as partes envolvidas e considerar a sua 

percepção sobre os aspectos avaliados. Essa foi a razão da utilização dos 

instrumentos qualitativos e qualitativos do estudo em questão. 
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Outro fator motivador foi perceber se as Partes Interessadas têm consciência 

dos seus resultados e dos sistemas de gestão praticados em seus municípios, uma 

vez que se tornou hábito na cultura brasileira a importação de modelos técnicos e 

gerenciais e sua adaptação, de forma mecanicista, às realidades regionais. 

Em síntese, ouvir as pessoas sobre o desempenho do Sistema Municipal de 

Educação do qual fazem parte, perceber-lhes o grau de criticidade sobre seus 

resultados e os sistemas gerenciais adotados em suas comunidades e verificar se 

houve algum impacto com a adoção do modelo sistêmico na avaliação das Partes 

Interessadas do município que o adota foram os motivos norteadores desta 

pesquisa, considerando que os temas “avaliação educacional” e “gestão sistêmica” 

têm ampliado seu espaço na educação brasileira. 

O objetivo é que este estudo contribua para o despertar da consciência da 

importância da gestão participativa e democrática. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral 
 
 
 Numa abordagem mais ampla, poderia ser considerado como objetivo geral 

desta pesquisa iniciar uma discussão sobre a aplicabilidade do modelo sistêmico de 

gestão às escolas públicas municipais de Minas Gerais, a partir da avaliação das 

Partes Interessadas. 

 Entretanto, considerou-se prudente delimitar a abrangência do estudo, uma 

vez que se trata de tema inovador no contexto educacional e de prática ainda 

embrionária em escolas públicas. 

 Após os “cortes” delimitantes, decidiu-se estabelecer como objetivo geral  

realizar um estudo comparativo da percepção das lideranças educacionais e das 

Partes Interessadas de dois sistemas municipais de educação da região 

metropolitana de Belo Horizonte, considerando os Critérios de Avaliação Institucional 

do Modelo Sistêmico de Gestão adotados pelo Programa Mineiro de Qualidade e 

Produtividade (PMQP). 

 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 
 Quanto aos objetivos específicos atuais, pretendeu-se com o estudo em 

questão: 

• comparar os principais indicadores educacionais de dois municípios da 

região metropolitana de Belo Horizonte (índices de promoção e retenção, de evasão 

escolar, de distorção idade-série) nos últimos três anos; 

• verificar se os indicadores educacionais de um dos municípios pesquisados 

se diferenciam pela adoção do modelo sistêmico de gestão; 
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• verificar se as lideranças escolares e as demais Partes Interessadas do 

município que adota o modelo sistêmico de gestão têm a sua percepção impactada 

pelo referido modelo gerencial. 

 

Quanto aos objetivos futuros, pretende-se aprofundar o estudo comparativo 

entre todos os grupos de stakeholders envolvidos no ambiente educacional e 

verificar as diferenças de percepção desses grupos em relação aos requisitos 

sugeridos pelo modelo sistêmico. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

3.1 O modelo sistêmico de gestão: origem e evolução 
 

 

O modelo sistêmico de gestão teve o seu início no campo das ciências sociais 

e da psicologia. As publicações acadêmicas, bem como a expansão dos estudos 

sistêmicos para outras áreas científicas, se intensificaram a partir da Segunda 

Guerra Mundial. 

A visão holística, desenvolvida por Abraham Maslow (1970, p. 3) a partir da 

Segunda Grande Guerra, impactou inicialmente a psicologia social e a psicologia 

clínica. No campo da psicologia social, as necessidades humanas se tornaram o 

alvo dos estudos de Maslow, culminando com a escala de hierarquia de 

necessidades, também conhecida como teoria das necessidades. Até então, a 

psicologia havia se dedicado com mais intensidade ao campo das patologias 

individuais e sociais, tendo atingido o apogeu com os estudos freudianos sobre a 

psicanálise. A teoria das necessidades de Maslow inaugurou um novo movimento na 

psicologia, denominado teoria humanista, pela valorização atribuída ao ser humano. 

O escalonamento inicial das necessidades sofreu, por parte do próprio autor, uma 

evolução, após pesquisa com seres humanos considerados “auto-atualizados”, 

dotados de ampla capacidade de transcendência, que Maslow denominou 

“metamotivados”. A simultaneidade das necessidades (fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e de auto-atualização), apesar da predominância natural das 

primeiras, promoveu uma visão integrada do ser humano em seu processo de 

interação com o ambiente. 

Durante sua trajetória profissional e acadêmica, Abraham Maslow procurou 

interpretar o ser humano de modo integrado, tanto em relação ao ambiente externo 

quanto ao mundo interior, reconhecendo as variáveis internas e externas na busca 

organísmica pela homeostase, pelo equilíbrio interior. 

Na elaboração da teoria das necessidades, Maslow destacou a importância 

da satisfação das necessidades humanas básicas (sobrevivência, segurança, 
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sociais, de estima e de auto-atualização) para uma vida equilibrada e frutífera. O fato 

de perceber o organismo como um todo e a interdependência entre as necessidades 

o distinguiu das outras principais linhas de pensamento da psicologia à época: o 

comportamentalismo skinneriano e a psicanálise freudiana. Outra característica de 

seu pensamento foi a ênfase na saúde, e não nos comportamentos patológicos, até 

então os principais alvos de estudo da psicologia. 

 
As necessidades humanas também podem ser consideradas 
direcionamentos fisiológicos saudáveis. Para compreendê-las é 
necessário desenvolver o conceito de homeostase. Homeostase 
refere-se aos mecanismos automáticos do organismo de manter 
constantes a pressão sanguínea, com todas as suas variáveis. 
(MASLOW, 1970, p. 15). 

 

O aprofundamento dos estudos de Maslow lhe permitiu a integração de outros 

elementos à percepção holística do homem: as experiências de transcendência e de 

relacionamentos. Tais experiências foram consideradas pelo autor vitais no 

desenvolvimento humano saudável. 

Os estudos de Maslow (1970, p.105) impactaram a psicologia social e 

organizacional pela introdução do conceito de sociedade saudável: 

 
Uma sociedade saudável é aquela que oferece aos seus membros a 
possibilidade de crescimento e de serem pessoas auto-atualizadoras. 
É aquela que promove arranjos institucionais que incentivem, 
encorajem, reconheçam e produzam o máximo de relacionamentos 
humanos saudáveis e o mínimo de relacionamentos destrutivos. 

 

Essa visão do “todo”, do equilíbrio, integração e inter-relação entre as partes 

do organismo e do ser humano com a sociedade, também vista como um “todo”, 

formado por relações interdependentes, caracteriza o pensamento sistêmico do 

autor. 

Maslow destacou a importância da percepção das relações causa-efeito para 

a compreensão dos resultados do todo. Conforme o autor, as relações causa-efeito 

descrevem os processos e seus resultados. Num ambiente organizacional saudável, 

os profissionais deveriam gozar de autonomia sobre os seus processos, para que 

pudessem assumir a responsabilidades sobre os resultados. Numa visão ampliada, 

significa que toda ação humana exerce um impacto sobre o universo (relação causa-
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efeito). Nesse raciocínio, é fundamental educar as pessoas rumo à autonomia e à 

responsabilidade, na busca pelo equilíbrio universal. Esse decantado equilíbrio foi 

também, do ponto de vista organizacional, alvo dos estudos de William Ouchi (1986, 

p. 65): “As organizações só podem ser economicamente eficazes e satisfatórias, 

mantendo um equilíbrio sutil entre, de um lado, intimidade e, do outro, objetividade e 

explicitação”. 

O autor defendeu um novo conceito de produtividade não por meio do 

aumento do trabalho, mas da visão holística: 

 
A maior produtividade não virá através de trabalho mais árduo. A 
maioria dos empregados trabalha tão duramente quanto possível, e 
muitos o fazem até em excesso, contra seu próprio bem, tentando 
alcançar os outros. Produtividade, creio eu, é um problema de 
organização social, ou, em termos empresariais, organização 
gerencial. Produtividade é um problema que pode ser solucionado 
pela coordenação dos esforços individuais de um modo produtivo, 
dando-se aos empregados os incentivos para isso, assumindo a 
visão cooperativa, de amplo alcance. (OUCHI, 1986, p. 5) 

 

Na verdade, as falhas da administração dos setores públicos e privados já 

eram apontadas desde os escritos weberianos, com propostas de atuação no campo 

da perícia e da eficiência humanas, que caracterizaram o modelo burocrático. 

Ocorre que o contexto social foi passando por mudanças, e as organizações, que 

antes eram menores e menos complexas, foram se tornando altamente 

hierarquizadas e automatizadas, tendentes à formalidade e ao individualismo. A 

visão holística ou sistêmica surgiu como um contraponto às estruturas 

excessivamente burocratizadas à época: 

 
A força natural da hierarquia organizacional promove um 
relacionamento segmentado e uma atitude hierárquica. Um 
relacionamento holístico proporciona um equilíbrio que estimula uma 
atitude mais igualitária. (OUCHI, 1986, p. 83) 

 

Ouchi (1986), em seus estudos, sempre buscou o ponto de equilíbrio entre as 

Teorias “X” e “Y”, de McGregor (1960), cujo princípio maniqueísta se manifestava no 

paradoxo entre os dois modelos organizacionais. O processo de envolvimento das 

pessoas nas decisões, proposto pela “Teoria Z” de Ouchi, foi descrito como 

democrático, apesar de ser considerada utópica sua efetivação no mundo ocidental. 



 
 

 
 
 

 

32

A manutenção do paradigma individualista ainda constitui traço marcante da cultura 

ocidental e, de certa forma, dificultou a efetivação do modelo holístico proposto pelo 

autor. 

Conforme Ouchi (1986, p. 37), 

 
uma organização que mantenha uma orientação holística e leve os 
empregados de todos os níveis a se tratarem como seres humanos 
totais cria uma condição em que é impossível a despersonalização, 
em que a autocracia é improvável, e em que a comunicação aberta, 
a confiança e o compromisso se tornaram comuns. 

 

Os pressupostos de McGregor (1960) na “Teoria X” e na “Teoria Y” 

relacionam-se ao pensamento do acadêmico da Harvard University, Chris Argyris 

(1993), que argumenta: 

 
A motivação para o trabalho é máxima quando cada trabalhador 
persegue metas individuais e tem a experiência de crescimento 
psicológico e independência. A supervisão rigorosa diminui a 
motivação, retarda o crescimento psicológico e tolhe a independência 
pessoal e a liberdade. Entretanto, a supervisão somente pode dar 
apoio, na ’Teoria Y’, quando a supervisão confia nos profissionais 
para que estes usem de seu livro arbítrio de um modo coerente com 
as metas da organização. Daí a vinculação entre um estilo igualitário 
de administração e confiança mútua. 

 

Argyris (1993) salientou a importância do respeito à autonomia humana no 

trabalho, com base no princípio da confiança. Na sua visão, a conjugação do 

princípio da coerência das metas da organização com o princípio da confiança nos 

profissionais da organização promoviam o equilíbrio necessário à efetivação do 

estilo administrativo sistêmico. Nota-se a influência humanista em sua proposta 

gerencial, bem como o paradigma holístico. 

As organizações denominadas “Tipo Z”, apesar de terem sido consideradas 

utópicas, utilizaram modalidades hierárquicas do controle e se apoiaram, em parte, 

em convergência de metas comuns. O diferencial pretendido foi a atitude de 

igualitarismo e confiança mútua, que estimulava, conforme o autor, a relação 

holística entre os colaboradores. A autogestão substituiria gradativamente a gestão 

hierárquica, aumentando o compromisso, a lealdade e a motivação, elementos 

presentes no modelo de Argyris. 
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A visão holística foi também pesquisada no campo administrativo por 

pensadores como W. Edwards Deming (1990, p. XVIII), que enumerou as quatro 

partes integradas do sistema: a visão geral do que é um sistema, os elementos da 

Teoria da Variabilidade, os elementos da Teoria do Conhecimento, os elementos da 

Psicologia. 

De acordo com Deming (1990, p. XXIV), os vários elementos do sistema 

denominado “Saber Profundo” não podem ser separados. Eles interagem entre si. 

Desse modo, o conhecimento a respeito da Psicologia será sempre incompleto sem 

o conhecimento estatístico de viabilidade. A reconstrução dos sistemas gerenciais, 

de acordo com o autor, deveria partir do restabelecimento dos valores individuais 

para interações mais saudáveis de cooperação para a solução de problemas de 

interesse comum entre pessoas, setores, empresas, governos, países (DEMING, 

1990, p. XXIV). 

A Teoria do Conhecimento ampliou a visão holística no gerenciamento e 

permitiu sua compreensão de modo mais amplo. De acordo com o autor, a 

administração de organizações humanas, de naturezas distintas, atuará sempre num 

sistema de causas e na intervenção sobre essas causas, para que os resultados 

sejam os almejados. 

A Teoria da Variabilidade tem papel vital na otimização de um sistema, 

conforme o autor. Ela é essencial para a compreensão das diferenças entre as 

pessoas, da interação entre elas e o sistema onde trabalham ou aprendem. É 

também útil para a maioria dos estudos enumerativos, bem como para obter 

eficiência no projeto de testes e experiências em diversas áreas. Aliada à Teoria do 

Conhecimento, é um poderoso instrumento de previsão, de acordo com essa linha 

de pensamento. 

De acordo com Deming (1990, p. XVIII), um sistema é uma série de funções 

ou atividades em um organismo que trabalha em conjunto em prol do objetivo do 

organismo. Existe, em qualquer sistema, interdependência entre os múltiplos 

componentes. Todas as pessoas que trabalham nele podem contribuir para melhorá-

lo e, com isso, aumentar seu prazer ao executar um trabalho. Dessa forma, o 

gerenciamento de um sistema sempre exigirá o conhecimento das inter-relações 

entre os diversos componentes do sistema e das pessoas que nele trabalham. 
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Quanto ao objetivo do sistema, o autor esclarece: 

 
O objetivo de um sistema deve ser estabelecido por aqueles que o 
gerenciam. Sem objetivo não se pode dizer que existe um sistema. 
Os componentes de um sistema são necessários, mas não 
suficientes por si mesmo para realizar o objetivo de um sistema, por 
isso precisam ser administrados (DEMING, 1990, p. XVIII). 

 

A proposta do modelo sistêmico aos administradores é de que, em longo 

prazo, todos ganhem – acionistas, trabalhadores, fornecedores, clientes, 

comunidade, meio ambiente. O desempenho de cada componente do sistema 

deverá ser avaliado em termos de sua contribuição para o objetivo do sistema, e não 

para produção ou lucro pessoal. Não se deve incentivar a competição entre as 

partes, pois o importante é contribuir para a otimização de todo o sistema. 

Quanto maior for a interdependência entre os componentes, maior será a 

necessidade de comunicação e cooperação entre eles. 

Quando se muda o objetivo ou são ampliadas as fronteiras do sistema, as 

funções dos componentes que levam à otimização poderão mudar. As mudanças 

deverão ser administradas de modo eficaz, para que se obtenha otimização e os 

resultados reflitam a harmonia entre as partes do sistema. 

 Vale ressaltar que a visão sistêmica de Maslow (1970), McGregor (1960), 

Argyris (1993), Ouchi (1986), Deming (1990) se expandiu no contexto pós-guerra 

(Segunda Guerra Mundial), com as demandas de reconstrução de sistemas privados 

e públicos, principalmente. O momento político favoreceu a introdução do 

pensamento sistêmico na administração, diante dos efeitos destrutivos da Guerra 

nas diversas áreas governamentais e civis. 

 O papel dos governos e da sociedade civil entrou na agenda de discussões, 

enquanto o Plano Marshall, criado pelos norte-americanos para promover a 

recuperação do Japão, destruído pela Guerra, operava projetos emergenciais 

naquele país. O Dr. Edwards Deming participou do referido Plano, extrapolando a 

sua missão estatística e penetrando o campo gerencial com o pensamento 

sistêmico. 

 Do mesmo modo, Abraham Maslow e os demais pensadores da psicologia 

humanista que buscavam uma visão integrada do ser humano e da sociedade, 
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encontraram o ambiente favorável ao novo paradigma diante dos fatos históricos 

ocorridos, que evidenciaram as falhas dos modelos existentes. 

 A evolução da industrialização também influenciou o desenvolvimento do 

pensamento sistêmico, uma vez que a sociedade pós-industrial trouxe, em seu bojo, 

o temor do desemprego, com o surgimento do fenômeno da automação. Tornou-se 

necessário enxergar a interdependência no sistema: o ganho em determinadas 

áreas poderia ocasionar perdas em outras, fato gerador de instabilidade social. 

 Todos esses acontecimentos somados criaram o ambiente propício a 

mudanças, inclusive no âmbito gerencial. Outros pensadores, dentre eles Pietro 

Ubaldi (1983), Fritjof Capra (2001), Pierre Weil (2000), também abordaram a visão 

sistêmica de forma ampliada, extrapolando os campos organizacional e social, 

expandindo o conceito de holismo para uma dimensão espiritualista e universal. 

 No contexto educacional, o pensamento sistêmico é recente em termos de 

pesquisas e produção acadêmica e sua introdução em Ensino parece estar 

vinculada a sistemas de avaliação e de gestão educacionais. 

 

 

3.2 A gestão pública no Brasil: aplicação à realidade educacional 
 

 

De modo geral, a segunda metade do século XX caracterizou-se por um 

período de grandes transformações tecnológicas, sociais e econômicas, que 

impuseram novos padrões de gestão às organizações públicas e privadas. 

No setor privado, a competitividade decorrente dessas transformações trouxe 

como conseqüência a necessidade de sistemas gerenciais mais flexíveis, adaptáveis 

às demandas crescentes e às turbulências do mercado (GUIMARÃES, 2000). 

No setor público, o desafio consistiu na transformação das estruturas 

burocráticas hierarquizadas em organizações flexíveis e empreendedoras. 

Esse processo de racionalização organizacional implicou a adoção, nas 

organizações públicas, de padrões de gestão já desenvolvidos no ambiente das 

empresas privadas, com as adequações necessárias (FERLIC et al., 1996; SPINK, 

1998). As iniciativas de inovação na administração pública brasileira representam 
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esforços na busca da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos. 

Para tanto, foi necessário o rompimento com os modelos tradicionais de administrar 

estas instituições e a introdução de uma nova cultura de gestão. 

De acordo com Guimarães (2000), os modelos da nova administração pública 

têm evoluído a partir da era da eficiência e efetividade, passando pela fase do 

downsizing e descentralização, pela busca da excelência orientada para o serviço 

público. Os modelos descritos pelo autor representam momentos evolutivos 

gerenciais no ambiente público, com ênfase na abordagem das competências, seu 

objeto de estudo. 

 Pode-se pretender, conforme o autor, a “busca da excelência orientada para 

o serviço público” como uma evolução natural no campo gerencial. Nessa 

concepção, a gestão de desempenho está intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento de competências coerentes com as estratégias da organização, 

considerando os profissionais do setor público atores fundamentais desse processo. 

Curiosamente, a introdução dos sistemas de gestão no setor público no Brasil 

tem sido precedida de sistemas de avaliação institucional que, por sua vez, 

permitem aflorar certas fragilidades e oportunidades de melhoria do serviço público. 

No tocante à educação pública, a década de 1990 trouxe uma série de 

sistemas avaliativos e instrumentos de medição da eficácia educacional no País. Em 

circunstâncias raras, observou-se a implementação de algum sistema gerencial 

antecedendo às intervenções avaliativas. 

Supõe-se que essas avaliações institucionais tenham gerado uma 

consciência de que os resultados educacionais poderiam melhorar, de que era 

possível buscar a excelência por meio do engajamento dos diversos atores 

envolvidos no processo educativo em sistemas gerenciais. 

De fato, a gestão educacional no setor público, hoje, tende a um movimento 

de busca da excelência mediante o envolvimento e o desenvolvimento de todos os 

envolvidos (profissionais, estudantes, famílias, governo, parceiros). Os sistemas 

tradicionais baseados no rigor da eficiência e da eficácia, a partir das exigências das 

camadas hierárquicas superiores, têm cedido espaço a concepções mais 

democráticas e abrangentes, com ênfase no desenvolvimento das pessoas. 
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A gestão orientada para o serviço público pode representar a própria busca 

pela excelência, uma vez que esta pressupõe o desenvolvimento contínuo de 

competências e a adequação dos instrumentos gerenciais à organização ou ao 

sistema em questão. 

O processo de evolução, até mesmo no campo gerencial, é complexo e 

dinâmico. De acordo com Marques e Castanho (2004, p. 102), 

 
há uma operação ativa de construção e desconstrução necessária à 
busca de novos referenciais. Isto é processo. E processo que, por 
ser histórico, é dinâmico e não estático, tem movimento e sendo 
assim, nos permite a caminhada em direção à utopia social. 

 

 Esse dinamismo pode ser percebido na educação pública brasileira, 

principalmente na última década, com as constantes intervenções e ajustes nos 

modelos de gestão e avaliação educacionais. Naturalmente, o processo de busca de 

novos referenciais e de modelos de gestão e avaliação educacionais não é linear e 

apresenta complexibilidades e dilemas inerentes a qualquer processo de mudança:  

“A busca por outros caminhos e a lembrança daqueles já trilhados constituem o 

alicerce da inovação”.(MARQUES; CASTANHO, 2004, p. 102) 

O aspecto inovador, presente em qualquer processo de mudança 

paradigmática, provoca reações explícitas ou subliminares, em nível de pensamento 

ou de atitudes, saudáveis ao processo de construção coletiva e à democratização de 

sistemas gerenciais públicos no País. 

No campo da educação pública brasileira, as discussões em torno da 

adequação e da utilização de modelos gerenciais tem sido permeadas pelo 

reconhecimento da complexibilidade dos sistemas educacionais em virtude dos 

diversos processos e pessoas envolvidos. 

De acordo com Gonçalves, Camilo, Braz, (2005, p. 71), 

 
esforços estruturados têm levado ao reconhecimento de modelos de 
gestão contemporâneos, que surgem na prática oganizacional e em 
estudos avançados, lidando com a identificação d conceitos mais 
fundamentais, tanto culturais como de caráter científico, e com 
práticas e ações reconhecidas que estão sendo adotadas em 
algumas organizações numa dinâmica para sustentar resultados de 
melhoramento contínuo. São desempenhos esperados em ambientes 
onde influem aspectos humanos, tecnológicos, econômicos e 
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organizacionais – onde se insere a questão da gestão, quando se 
parte da consideração da liberdade e das opções de cada uma e de 
todas as pessoas envolvidas com empreendimentos, no caso da 
educação, voltados para o atendimento das necessidades da própria 
organização, dos estudantes, mantenedores, famílias, professores, 
funcionários, órgãos de classe e comunidades.  

 

Os autores abordam outra questão fundamental no âmbito educacional, que 

contribui para sua complexibilidade e atua como elemento diferencial nos seus 

serviços: os aspectos emocionais e éticos presentes nos processos de gestão do 

ensino e das instituições. 

No primeiro caso, o processo de formação das pessoas envolve a relação 

docente-discente, na qual o transmissor e o receptor de conhecimentos e valores se 

revezam continuamente e são impactados todo o tempo por uma carga emocional. 

No caso da produção industrial, o fornecedor e o receptor do produto não se 

sujeitam a trocas emocionais tão intensas e diretas. 

Quanto aos aspectos éticos, os sistemas educacionais são mais passíveis de 

regulação por órgãos públicos e de controle bem mais rigorosos do que na gestão 

de processos industriais. 

 
Nesse processo, repassar e assimilar o conhecimento na relação 
docente-discente é um contínuo, com desdobramento imediatos e 
futuros. Dir-se-á que os produtos encarnados de parte a parte e os 
retrabalhos ou descartes atingem o emocional dos participantes. 
Além disso, tem-se que ponderar que a carga ética nos serviços 
educacionais, bem como nos serviços médicos e jurídicos, é bem 
maior que em outros serviços e áreas industriais. (GONÇALVES; 
CAMILO; BRAZ, 2005, p. 73) 

 

De fato, introduzir um modelo gerencial em um sistema educacional constitui 

tarefa bem mais complexa que introduzi-la num ambiente fabril. Além dos aspectos 

mencionados, há outros decorrentes do momento histórico, político e social que 

interferem na dinâmica das instituições educacionais, principalmente públicas, no 

País. 

No Brasil, os gestores escolares públicos (diretores ou equivalentes) são 

escolhidos, de modo geral, pelos representantes políticos eleitos (governadores, 

prefeitos), o que naturalmente “fideliza” e personaliza tais relações. Desse modo, a 

implementação de qualquer modelo gerencial revela grande dependência das 
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lideranças políticas no âmbito educacional público. Esse fato também gera o risco da 

descontinuidade no processo de consolidação do modelo gerencial adotado, uma 

vez que as lideranças políticas envolvidas estão temporariamente nos cargos 

eletivos, exercem grande influência no processo e os seus sucessores eleitos nem 

sempre demonstram interesse pelo tema. 

O contraponto para a grande influência política no campo da gestão 

educacional pública seria o fortalecimento crescente dos outros personagens 

componentes do sistema escolar (professores, funcionários, estudantes, pais, 

familiares, parceiros, comunidade), denominados, inicialmente, stakeholders, 

expressão idiomática norte-americana traduzida para o português como Partes 

Interessadas”. 

 
A expressão idiomática ‘stakeholders’ tem a conotação de pessoas 
ou atores que sustentam, apóiam e mobilizam as forças que 
garantem o bom funcionamento dos diversos processos de um 
determinado sistema. Nesse movimento contínuo, essas pessoas 
podem atuar, ora como apoiadores, ora como elementos inseridos 
nos processos, mas sempre mobilizados para garantir a existência 
saudável do sistema. (PARDINI, 2005) 

 

A participação crescente das Partes Interessadas na gestão dos sistemas 

educacionais tem sido, no País, a prática mais eficiente para a democratização do 

poder no ensino público, além da possibilidade de atuarem como guardiãs da ética e 

dos fundamentos e valores dos modelos gerenciais adotados. É pertinente salientar 

a importância dessas Partes Interessadas se tornarem cada vez mais informadas e 

críticas sobre os processos aos quais se vinculam de forma direta ou indireta. 

Quanto aos modelos de gestão adotados no Brasil, conforme citado no início 

do capítulo, tiveram sua origem nas empresas privadas e, em muitos casos, 

basearam-se em paradigmas mecanicistas e cartesianos. A educação pública não 

foi exceção. Os modelos adotados na década de 1980 foram decorrentes, em sua 

maioria, de abordagens excessivamente tecnicistas e pragmáticas, conforme 

afirmam Gonçalves, Camilo e Braz (2005, p. 76): 

 
[...] vários modelos alternativos de condução da educação, adotados 
nos últimos 100 anos, são de origem mecanicista e fechados à 
evolução. Eles têm sido buscados e experimentados, vez por outra, 
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como alternativa para lidar com a crescente necessidade de 
modernização da abordagem à condução da educação e acabam 
enrijecendo as seqüências de trabalho do corpo docente e discente, 
criando barreiras à inovação [...]. 

 

A partir da última década, as instituições educacionais brasileiras, em especial 

as públicas, têm retomado a discussão sobre a gestão numa visão mais critica e 

ampliada, voltada para a satisfação das necessidades e expectativas de todas as 

Partes Interessadas. 

 
Entende-se que o sucesso dos empreendimentos, principalmente 
das escolas, das organizações de mercado e do governo, tem sua 
sobrevivência dependente do nível de satisfação das respostas aos 
requisitos que todos conseguem obter, principalmente do ponto de 
vista do cliente e do cidadão usuário. Quando se analisa o que tem 
contribuído dessas organizações, depara-se com a questão de como 
o trabalho das pessoas é conduzido no seu interior e projeta seu 
comportamento exterior [...]. A forma que os dirigentes usam para 
conduzir cada um e o conjunto dos processos e as atividades na 
organização constituem seu modelo de gestão. (GONÇALVES; 
CAMILO; BRAZ, 2005, p. 76) 
 
 

Os modelos que vêm sendo adotados atualmente na educação apresentam 

como tendência o fato de não serem prescritivos, de garantirem a liberdade na 

utilização de métodos, instrumentos e ferramentas gerenciais adequados a cada 

contexto e situação. Essa liberdade, exercida com responsabilidade pelas lideranças 

e demais Partes Interessadas, poderá representar um horizonte promissor para a 

evolução gerencial, a partir do aprendizado contínuo das instituições educacionais 

públicas no País. 

 
Melhores resultados obtidos continuamente, por meio de práticas de 
gestão esclarecidas, aproximam uma organização da excelência. A 
busca da excelência, vista como uma trajetória realista, com altos e 
baixos, é mais bem considerada como um hábito. Significa perceber 
um conjunto de fundamentos orientadores e disponível nos ativos da 
cultura acessível. Significa agir de forma planejada, suficientemente 
flexível para permitir a evolução por meio de mudanças escolhidas 
advindas do aprendizado de cada organização, tanto no seu 
ambiente interno quanto no externo. (GONÇALVES; CAMILO; BRAZ, 
2005, p. 76). 
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É possível que os modelos gerenciais mais abertos, que preservem a 

liberdade de atuação de todos os envolvidos e harmonizem os esforços múltiplos 

para a consecução dos objetivos genuinamente educacionais, conduzam as 

instituições brasileiras de ensino a patamares mais elevados de desempenho. 

 
 
3.3 Os Sistemas Nacionais de Avaliação da Educação 
 
 

Tendo em vista a introdução dos diversos modelos avaliativos e gerenciais no 

setor público, torna-se fundamental a recente consciência do que se pretende como 

objetivo final dessas iniciativas. 

No tocante aos projetos educacionais, sejam técnicos ou gerenciais, é 

fundamental refletir e definir sobre os objetivos primordiais das instituições 

educacionais. 

Conforme Luckesi (2002, p. 106), 

 
[...] apesar desse fato constitutivo do ato de planejar, a prática do 
planejamento em nosso país, especialmente na Educação, tem sido 
conduzida como se fosse uma atividade neutra, sem 
comprometimentos. Por vezes, o planejamento é apresentado e 
desenvolvido como se tivesse um fim em si mesmo; outras vezes, é 
assumido como se fosse um modo de definir a aplicação de técnicas 
efetivas para obter resultados, não importando a que preço. 

 

É importante que se tenha em mente que qualquer modelo gerencial ou de 

avaliação institucional não são fins em si mesmos. Os objetivos finais estão 

relacionados aos propósitos da organização que, por sua vez, define os valores 

éticos e morais que fundamentam a sua aplicação. 

A participação cada vez mais intensa e efetiva das Partes Interessadas da 

educação pública nas atividades de gerenciamento trará legitimidade aos modelos 

avaliativos e gerenciais adotados no setor público, bem como os resultados 

advindos desses mecanismos inovadores, naturalmente vinculados à melhoria da 

qualidade educacional. 
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3.3.1 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi aplicado pela primeira vez em 

1998 e é destinado aos alunos em vias de concluir ou que já tenham concluído o 

Ensino Médio. 

Trata-se de um exame opcional para os estudantes do Ensino Médio, cujo 

objetivo fundamental é avaliar-lhes o desempenho ao término da escolaridade 

básica para aferir o desenvolvimento das competências fundamentais ao exercício 

pleno da cidadania. 

Seus objetivos específicos são: permitir a auto-avaliação dos alunos com vista 

às escolhas futuras, estruturar uma avaliação da educação básica para subsidiar os 

processos seletivos do mundo do trabalho e estruturar uma avaliação da educação 

básica que sirva como modalidade alternativa ou complementar aos exames de 

acesso aos cursos profissionalizantes pós-médios e ao Ensino Superior. 

Ainda é prematuro avaliar a eficácia do ENEM na educação brasileira. 

Entretanto, a introdução e consolidação dos conceitos de competência e habilidades 

associadas aos conteúdos do Ensino Fundamental e Ensino Médio têm trazido à 

educação básica uma visão contextualizada do processo ensino-aprendizagem. 

Esses conceitos são apresentados no Documento Básico do ENEM (MEC, 1999): 

 
[...] Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou 
melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações 
com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que 
desejamos conhecer. As habilidades decorrem das competências 
adquiridas e referem-se ao plano imediato do ’saber fazer’. Através 
das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-
se, possibilitando nova reorganização das competências. 

 

Essas competências globais se desdobram, no ENEM, em 21 habilidades, 

formuladas de modo articulado com os conteúdos curriculares do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. As habilidades oferecem a base à preparação das 63 

questões, de modo que cada habilidade seja testada por 3 questões. 
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Todo ano aumenta o índice de adesão de estudantes ao ENEM e 

aprimoramentos são realizados nos aspectos de conteúdo e formulação das 

questões. 

De acordo com Franco (2001, p. 20), 

 
[...] faz-se necessário que se leve em consideração que as políticas 
públicas de avaliação da educação tiveram grande desenvolvimento 
nos últimos anos. Já no que se refere às iniciativas de reforma 
educacional, as atenções do MEC concentraram-se inicialmente no 
Ensino Fundamental, só voltando-se para as questões do Ensino 
Médio mais recentemente. Muito embora haja evidência de que o 
componente de avaliação da política educacional tenha mantido 
interações e articulações com os demais aspectos da política 
educacional é inegável que, no caso do Ensino Médio, a avaliação 
deslanchou à frente da política. 

 
De fato, a avaliação do Ensino Médio tem precedido ou, talvez, sobrepujado 

as políticas públicas para o setor, uma vez que o número de alunos cursando o 

Ensino Médio vem sofrendo redução gradativa nos últimos anos (INEP; MEC, 2006). 

Todavia, os temas abordados são recentes do ponto de vista histórico e, 

independentemente da discussão sobre a precedência da avaliação ou das falhas 

na implementação das políticas educacionais, o fato de “descobrir” (no sentido 

original da palavra) os pontos fortes e as oportunidades de melhoria do Ensino 

Médio público brasileiro já representa um avanço para o setor, indicando alguns 

pontos nos quais as intervenções se fazem necessárias. 

 
 
3.3.2 O Exame Nacional do Ensino Superior (ENADE) 

 

 

O Exame Nacional de Cursos (ENADE), também conhecido como “Provão”, é 

um dos componentes da avaliação dos cursos superiores de graduação no País. A 

avaliação dos cursos superiores de graduação envolve três outras dimensões: a 

avaliação da titulação e do regime de trabalho dos professores, a avaliação das 

condições didático-pedagógicas e a avaliação das condições físicas das instituições, 

em especial de laboratórios e bibliotecas. 
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Em cada uma das três dimensões, o curso recebe o conceito “Insuficiente”, 

“Regular”, “Bom” ou “Muito Bom”, após a visita de comissões de especialistas 

designados pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. O foco 

concentra-se na avaliação do curso, e não dos alunos individualmente. Por essa 

razão, são apresentados resultados médios em uma escala de cinco níveis, de “A” a 

“E”, dependendo do desempenho médio dos alunos de cada Instituição de Ensino 

Superior (IES). Dessa forma, todos os cursos de graduação avaliados recebem 

quatro conceitos, cada um correspondente a uma das dimensões avaliadas. 

A avaliação dos cursos de graduação teve início em 1997 e a relação de 

cursos avaliados tem crescido anualmente. As comissões de especialistas, 

constituídas por professores universitários, atribuem os conceitos aos cursos nas 

dimensões de qualificação do corpo docente e de condições pedagógicas com base 

me critérios pré-definidos pelas comissões e pelo Ministério da Educação (MEC). 

O ENADE é compulsório para os estudantes do Ensino Superior que estejam 

cursando o último ano letivo, como exigência acadêmica para a emissão do diploma. 

O aluno recebe direta e privadamente o seu conceito no ENADE. Não há 

regulamentação legal proibindo que empregadores solicitem aos formandos os seus 

resultados na referida avaliação. 

Os resultados desse Exame são também importantes para o 

recredenciamento dos cursos de nível superior. Esses resultados, somados às 

demais dimensões da avaliação dos cursos superiores são encaminhados tanto à 

Secretaria de Ensino Superior do MEC quanto ao Conselho Nacional de Educação 

(CNE). Por essa via, os resultados da avaliação têm conseqüências diretas sobre as 

instituições mantenedoras e sobre os processos de financiamentos, além dos 

credenciamentos de novos cursos e recredenciamento dos já existentes. 

Conforme Franco (2001, p.22), 

 
[...] novas questões relevantes estão em vias de indicar o significado 
que o Provão terá em um futuro próximo. Dentre elas estão: o efetivo 
papel no recredenciamento dos cursos com piores resultados; a 
estratégia a ser escolhida diante do gigantismo do Provão face à 
gradativa inclusão de novos cursos; e o modo como o Provão 
transitará de um sistema baseado na classificação dos cursos a partir 
de critérios de ordenação interna para classificações que possam ser 
interpretadas a partir de referenciais externos ao desempenho dos 
alunos testados. 
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Apesar das divergências em torno do tema, o Exame Nacional do Ensino 

Superior vem aparentemente se consolidando e servindo de impulso adicional no 

sentido da busca pelo aprimoramento do Ensino Superior no País. 

 

 

3.3.3 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB – PROVA BRASIL) 

 

 

 Durante a década de 1990, foram criadas diversas instâncias de avaliação da 

educação no Brasil, abrangendo diferentes níveis de ensino. Os argumentos para 

tais iniciativas incluíram a avaliação como elemento promotor da melhoria da 

qualidade da educação, o papel da avaliação no acompanhamento das políticas 

educacionais e a associação entre a avaliação e promoção de políticas de eqüidade. 

 Apesar dos argumentos não constituírem objetos prioritários deste estudo, o 

aprofundamento do debate sobre avaliação educacional não pode prescindir da 

análise destes possíveis fatores propulsores dessas iniciativas. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) atribui à União a 

responsabilidade de assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento 

escolar no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no Ensino Superior, objetivando 

a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 

 Com esse objetivo, foi criado o Sistema de Avaliação do Ensino Básico 

(SAEB), na segunda metade da década de 1980. O SAEB, por sua vez, é regido 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) cujo objetivo é gerar e 

organizar informações sobre a qualidade, a eqüidade e a eficiência da educação 

nacional, de forma a permitir o monitoramento das políticas brasileiras, fornecendo 

subsídios para a melhoria da qualidade, da eqüidade e da eficiência da educação 

(MEC/INEP, 1995). 

 O SAEB é um sistema de avaliação de base amostral que testa amostras 

probabilísticas complexas das diversas unidades da Federação (Estados e o Distrito 

Federal). As séries testadas variaram ao longo do tempo, tendo ultimamente sido as 

4as e 8 as séries do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio. 
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 Até 1997, os alunos testados fizeram provas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências, esta última desdobrada em Física, Química e Biologia, no 

caso do Ensino Médio. Em 1999, foi incluída também a História e a Geografia. Cada 

aluno participante da amostra responde a questões relativas a apenas uma das 

áreas de conhecimento. 

 A partir de 1995, o SAEB foi se aperfeiçoando com a adoção da Teoria de 

Respostas ao Item (TRI), que possibilitou expressar em uma mesma escala a 

proficiência dos alunos de uma mesma série em cada área ou disciplina, ainda que 

os alunos respondam a provas com itens diferentes. 

 Além dos testes, o SAEB aplica quatro questionários contextuais: o 

questionário sobre a escola, o questionário do diretor, do professor e do aluno. 

Esses instrumentos levantam informações sobre a origem familiar dos alunos, seus 

hábitos e condições de estudo, bem como os estilos pedagógicos de seus 

professores e a forma de gestão das escolas. 

 O SAEB representou um avanço significativo em termos de avaliação 

educacional no Brasil, como afirma Franco (2001, p.17): 

 
O balanço dos resultados já divulgados no SAEB indica que houve 
progressos em termos de produção de interpretações educacionais 
das escalas de proficiência do SAEB. Os desafios para o futuro 
incluem a construção de modelos adequados para a explicação da 
proficiência em função dos indicadores contextuais. 

 

 Verifica-se que o surgimento do SAEB no Brasil coincidiu com o 

fortalecimento e a disseminação dos modelos de avaliação sistêmica norte-

americano e brasileiro, Malcolm Baldrige e PNQ, respectivamente. Talvez pelo fato 

de esses modelos terem chamado a atenção para uma gama de variáveis possível 

de ser utilizada em sistemas de avaliação institucional até então subutilizados. Os 

critérios de excelência utilizados em ambos os casos talvez tenham servido de 

inspiração para a construção de referenciais, para a escolha das variáveis indicadas 

para a medição dos aspectos desejados. 

 Como exemplo, pode ser citado o primeiro critério, liderança. Esse critério 

pode ter sido utilizado como referencial para a avaliação dos dirigentes de escolas, 

extraindo de seu escopo variáveis como: competências demonstradas, práticas 
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desenvolvidas, projetos implementados, inovações empreendidas, valores 

praticados, periodicidade das avaliações das equipes e da liderança, dentre outras. 

Tais variáveis estão contidas, literalmente ou de modo subliminar, nas publicações 

referentes aos modelos mencionados. 

 Desse modo, é possível que os demais critérios também tenham inspirado os 

atuais sistemas de avaliação institucional vigentes, pelo seu conteúdo e 

apresentação didática. 

 Vale ressaltar que o SAEB vem sofrendo mudanças, tendo sido apresentado 

no último exercício governamental como PROVA BRASIL, mantendo, contudo, os 

fundamentos e objetivos originais. 

 
 
3.3.4 As Avaliações Internacionais Comparativas 

 

 

Como parte do esforço de avaliação de seu sistema educacional, o Brasil vem 

participando, desde 1997, da avaliação internacional promovida pela 

UNESCO/OREALC, denominada “Program of International Student Assessment” 

(PISA), desenvolvida pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

Foram 11 os primeiros países participantes, membros da América Latina e o 

Caribe. Essa avaliação testou amostras aleatórias complexas (conglomeradas por 

turmas), estratificadas por tipo de rede de ensino (pública e privada) e por situação 

de urbanização (cidades com mais de 1 milhão de habitantes, regiões urbanas e 

regiões rurais), de alunos da 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. 

Os testes, em espanhol, foram preparados por equipes vinculadas ao 

Laboratório Latino Americano de Avaliação da Qualidade da Educação. Continham 

perguntas nas áreas de matemática e língua (português ou espanhol). Além dos 

testes, questionários para os diretores de escolas, professores, mães ou 

responsáveis pelos alunos e para os próprios alunos, objetivando levantar 

informações contextuais. 
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A fase de elaboração das matrizes da avaliação foi bastante complexa, 

considerando as especificidades culturais dos países que demandam a adequação 

dos instrumentos, gerando, consequentemente, diferenças de procedimentos. 

Os resultados de participação dos 11 países foi um incentivo para a 

ampliação do sistema para 31 países: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, 

Canadá, China, Coréia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, 

Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Luxemburgo, 

México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Reino Unido, República Tcheca, Rússia, 

Suécia e Suíça. Atualmente, são 41 países, incluindo o Uruguai e a Argentina, da 

América Latina, entre outros. Observa-se tendência de expansão da adesão de 

novos países. 

O projeto avalia amostras de jovens de 15 anos de idade que estejam 

matriculados em escolas públicas ou privadas. As provas incluem testes de múltipla 

escolha e questões abertas, que se relacionam à perspectiva de avaliar 

conhecimentos e habilidades que permitam contínua adaptação a um mundo em 

constantes mudanças. Os instrumentos foram construídos de acordo com o conceito 

de alfabetismo, enquanto um contínuo de habilidades em leitura, matemática e 

ciências. O projeto contou também com instrumentos contextuais para os alunos e o 

diretor da escola. 

O objetivo dessa avaliação foi levantar dados que permitissem o estudo dos 

resultados cognitivos em função de indicadores relacionados com a origem dos 

alunos, seus hábitos de estudo e as características das escolas onde estudam. A 

pré-testagem dos instrumentos do PISA ocorreu em 1999 e sua primeira aplicação 

em 2000. Os testes ocorrem trienalmente e apresentam determinadas ênfases em 

cada ciclo: línguas, em 2000; matemática, em 2003; e ciências, em 2006. Entretanto, 

as três áreas são sempre avaliadas, assim como o contexto socioeconômico dos 

alunos, o perfil dos professores, as condições materiais e de infra-estrutura dos 

estabelecimentos de ensino. 

Os resultados do Brasil nas avaliações internacionais não tem sido positivos, 

o que tem levado o Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais e Municipais 

de Educação a uma reflexão sobre as diversas variáveis influentes no processo 

ensino-aprendizagem: currículos, nível de capacitação dos professores, situação 
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socioeconômica dos alunos, infra-estrutura das escolas, métodos didáticos e 

pedagógicos, métodos gerenciais das instituições, participação dos pais, etc. No 

primeiro ciclo de avaliação do PISA, em 2000, o Brasil se classificou em penúltimo 

lugar e, em 2003, em antepenúltimo, fenômeno que pode indicar problemas 

qualitativos na educação brasileira pública e privada. O efeito gerado pelos sistemas 

comparativos internacionais tem representado um contraponto necessário na 

avaliação da qualidade do ensino brasileiro, às vezes ludibriado pelos avanços 

quantitativos refletidos nos índices de acesso à educação básica no País. 

As iniciativas de avaliação de rede nacional ou internacional têm apresentado 

um horizonte promissor, pelas reflexões e estudos que provocam entre os 

educadores e especialistas da área. Em vários países, são formuladas políticas 

alternativas para melhorar o desempenho educacional, a partir dos resultados das 

avaliações. 

As avaliações de sistemas educacionais podem servir a propósitos 

diferenciados, que vão desde a formulação de políticas educacionais até a 

formulação de políticas partidárias de oposição, quebrando a noção de que a 

avaliação é importante somente para gestores. 

Entretanto, o papel primordial está na contribuição que os sistemas de 

avaliação oferecem aos diagnósticos de aprendizagem, de desigualdades na 

escolarização de jovens de diferentes camadas sociais e de informação à sociedade 

com vistas à formação de um mercado educacional eficiente. 

 
 
3.4 A avaliação institucional sistêmica 

 

 

Conforme a conceituação dos capítulos anteriores, a otimização de um 

sistema é uma busca contínua de todos os seus integrantes, visando a resultados 

cada vez mais eficientes e eficazes. 

A avaliação institucional sistêmica pode representar, uma forma de aferição 

dos resultados dos diversos “componentes” do sistema, com o objetivo de conduzir 
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seus integrantes a uma reflexão sobre as possibilidades de melhoria e às práticas 

que otimizem os esforços em prol de sua evolução continuada. 

O processo de avaliação educacional deve ser compreendido como uma 

oportunidade de crescimento da organização. A avaliação institucional não é um fim 

em si mesma. 

Conforme Perrenoud (1999, p. 53), 

 
avalia-se sempre para agir. Mesmo as pesquisas pedagógicas feitas 
independentemente da avaliação escolar corrente têm, em geral, o 
objetivo de orientar uma inovação, fundamentar uma defesa pró ou 
contra tal reforma, aumentar a eficácia do ensino ou da seleção. 

 

 Os modelos empregados para a avaliação institucional, no campo da 

educação, independentemente do objeto a ser avaliado (docentes, discentes, 

currículo, infra-estrutura, gestão), podem estar alinhados no propósito de levar as 

instituições a uma reflexão, seguida de ação ou ações de mudança ou de melhoria 

nos aspectos necessários ou desejáveis. 

 Numa perspectiva mais ampla, as mudanças ou melhorias podem significar 

uma inovação, a introdução de algo que não existia no sistema, para beneficiar, de 

alguma forma, as Partes Interessadas. 

Nessa lógica, quanto mais variáveis forem introduzidas na avaliação 

institucional no campo da Educação, maiores são as possibilidades de ações de 

melhoria e de inovações que beneficiarão alunos, pais, professores, profissionais e 

todas as demais Partes Interessadas do sistema. 

No caso específico dos sistemas educacionais, esse mecanismo de avaliação 

não necessita limitar-se aos resultados tradicionalmente medidos pelas escolas, 

como o desempenho dos estudantes e docentes, mas pode envolver aspectos mais 

amplos, como a avaliação do nível de satisfação da comunidade em relação aos 

serviços prestados, dos profissionais em relação ao seu ambiente de trabalho, bem 

como de todos os participantes do sistema em relação a todos os seus produtos e 

subprodutos. 

É evidente que o desenvolvimento socioeconômico influencia na 

disseminação desses conceitos, uma vez que o acirramento da competitividade do 
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mercado e a elevação do nível de exigência da sociedade mobilizam os sistemas 

educacionais a uma busca continuada por melhorias. 

Essa “busca da excelência” com foco na responsabilidade de todos os 

integrantes do sistema exige um estudo adequado do desempenho de todas as 

partes como forma de questionar se as várias atividades e processos são coerentes 

com as metas e os objetivos da organização. 

À medida que a avaliação sistêmica, ou seja, de todos os componentes do 

sistema, vai se consolidando, torna-se possível o estabelecimento de alguns 

referenciais quantitativos e qualitativos, que permitem uma comparação entre 

sistemas da mesma natureza. 

No caso das escolas, é possível utilizar os resultados da avaliação sistêmica 

com o objetivo de detectar oportunidades de melhoria nas instituições avaliadas e 

também de identificar referenciais que estimulem a busca da excelência.  

Conforme Spanbauer (1995, p. 139), 

 
esse tipo de sistema avaliativo, juntamente com uma análise dos 
custos associados a cada processo, levará a uma forma mais eficaz 
de determinar se as escolas estão fazendo o trabalho que deveriam 
fazer. A aplicação adequada dessas técnicas levará também a uma 
gerência mais eficaz, a uma maior harmonia nas escolas e a 
melhores resultados nos sistemas de avaliação tradicionais. 

 

O modelo de avaliação sistêmica utilizado no BNQP, PBQP, PNQ e PMQP 

busca integrar todas as partes do sistema educacional, com o objetivo não apenas 

de aferir o desempenho de cada uma dessas partes, mas, principalmente, de sugerir 

reflexões pontuais e conjuntas sobre as possibilidades de melhoria desse sistema. 

Essas reflexões permitirão a introdução de práticas conscientes cada vez mais 

evoluídas, democráticas e adequadas às comunidades nas quais as escolas estão 

inseridas. 
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3.5 O modelo Malcolm Baldrige: considerações gerais 
 
 

O modelo de gestão integrada ou sistêmica desenvolvido a partir da década 

de 1980, nos Estados Unidos, vem se consolidando nos últimos dezessete anos e 

conquistando adesão entre os países latinos, especialmente o Brasil. O interesse 

crescente pela adoção do modelo sistêmico tem influenciado a construção de 

políticas públicas de avaliação e de reconhecimento institucionais no País. A 

implementação dos fundamentos e critérios do BNQP sugere uma reorganização 

gradativa dos sistemas de administração pública e privada, consolidando a gestão 

compartilhada e integrando os diversos aspectos desse sistema. 

O modelo Malcolm Baldrige apresenta fundamentos básicos, objetivos e 

critérios que orientam a busca pela excelência, tendo já sido adequado à área da 

educação, conforme se pode observar no ANEXO B. 

De acordo com as instituições envolvidas nesse processo, há uma ampliação 

do conhecimento gerencial e um avanço contínuo em direção a metas definidas, por 

meio da preparação e adesão a um conceito de gestão compartilhada. Também há o 

estímulo a mudanças nas atitudes de estudantes, profissionais, famílias e parceiros. 

Esse modelo gerencial pressupõe organizações ágeis e aprendentes, com novos 

paradigmas e responsabilidade pelo desempenho, com padrões claros para todos. 

Os principais fundamentos desse modelo estão descritos no ANEXO A deste 

trabalho. 

A disseminação do Baldrige National Quality Program for Education, uma 

adaptação do Baldrige National Quality Program (BNQP), do National Institute of 

Standards and Tecnology (NIST), ocorreu desde o primeiro intercâmbio, em 1994, 

na Penn State University, Pensilvânia, EUA. O NIST tem a missão de desenvolver 

medidas, padrões e tecnologias de produtividade que promovam a qualidade de vida 

naquele país. O BNQP e o NIST são agências federais, com foco nos consumidores, 

que promovem a competitividade, a qualidade e a produtividade nas organizações 

norte-americanas para beneficiar a todos os cidadãos. O Instituto também gerencia 

o Malcolm Baldrige National Quality Award, o maior Prêmio de Qualidade e 

Produtividade dos EUA. O BNQP exerce liderança mundial na promoção de modelos 
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sistêmicos de excelência e no aprendizado e compartilhamento de práticas, 

princípios e estratégias de sucesso, inclusive no contexto educacional. 

O BNQP inspirou, em 1990, a criação do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP) e a Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade (FPNQ), 

de abrangência nacional, cujos critérios se assemelham ao primeiro. O PBQP e a 

FPNQ, por sua vez, geraram desdobramentos no País. O primeiro a ser formado foi 

o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP, 1992). A partir de então, 

os programas estaduais, com base nos mesmos princípios e critérios, começaram a 

ganhar força no final da década de 1990. O Programa Mineiro de Qualidade e 

Produtividade (PMQP, 2001) foi criado com a missão de “contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais”. Os programas brasileiros de 

avaliação institucional no setor público passaram, a partir da década de 1990, a 

utilizar também como alternativa, o modelo sistêmico originário do BNQP, em 

versões anualmente revisadas e adequadas às especificidades regionais. 

Percebe-se a semelhança de fundamentos e critérios do BNQP com os 

programas criados a partir deste, apesar de o modelo brasileiro apresentar evolução 

e adequação ao contexto do País. Os métodos para atingir os resultados almejados 

não são prescritivos, resguardando-se a liberdade de ser e de fazer, condição 

importante para a preservação da identidade política, cultural e gerencial das 

instituições que adotam esse modelo, também conhecido como modelo sistêmico. 

Os fundamentos, conceitos e critérios do BNQP, atualizados e adaptados à 

área da educação constam no ANEXO B deste trabalho. O referido produto tem 

inspirado o desenvolvimento de um modelo de gestão e avaliação educacionais, 

pelos especialistas do PMQP. 

 
 
 3.6 O modelo PMQP: fundamentos e critérios para a Educação 

 

 

O modelo utilizado pelo Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade 

(PMQP) é oriundo do modelo similar da Fundação para o Prêmio Nacional da 
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Qualidade (FPNQ), que tem suas bases no modelo Malcolm Baldrige, com 

adequações e ajustes para a realidade brasileira. 

O Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade (PMQP, 2006) utiliza como 

referencial os critérios do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ, 2006). Ambos são 

revistos e atualizados anualmente, buscando plena adequação e melhoria contínua. 

O modelo sistêmico de gestão tem como base doze fundamentos: 

• Visão sistêmica 

• Aprendizado organizacional 

• Agilidade 

• Inovação 

• Liderança e constância de propósitos 

• Visão de futuro 

• Foco no aluno e em sua aprendizagem 

• Responsabilidade social 

• Gestão baseada em fatos 

• Valorização das pessoas 

• Abordagem por processos 

• Orientação para resultados 

 

Tais princípios ou fundamentos estão presentes tanto no PNQ quanto no 

PMQP. No contexto educacional, o sétimo fundamento foi interpretado como “foco 

no aluno e em sua aprendizagem”, em lugar de “foco no cliente e no mercado”. 

Entretanto, o documento oficial adaptado à área da educação encontra-se em fase 

de revisão, ainda não tendo sido publicado. A versão atual consta no ANEXO A 

deste trabalho, com a autorização dos responsáveis, técnicos do PMQP. 

Tanto no documento oficial quanto no documento em elaboração, cada 

princípio ou fundamento sintetiza o conceito e a prática do valor que se pretende 

estabelecer e todos se harmonizam na visão sistêmica. Os fundamentos desse 

modelo de gestão são os seguintes: 

 
• Visão sistêmica – A gestão sistêmica constitui uma forma de compreender 

a organização e de perceber a inter-relação entre os processos e pessoas, de modo 
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que o desempenho de cada componente afeta não apenas a organização, mas 

também suas Partes Interessadas. 

As organizações educacionais são constituídas de uma complexa gama de 

pessoas que se integram na busca de objetivos comuns. Um sistema educacional 

pode ser visto como um conjunto de subsistemas, com menor grau de complexidade 

do que o macrossistema, permitindo o gerenciamento de cada atividade. Todavia, os 

processos de tomada de decisão, o gerenciamento dos processos e a análise do 

desempenho organizacional devem considerar o conjunto e as inter-relações dos 

subsistemas. De acordo com Moscovici (1994, p. 23), 

 
a abordagem holística, baseada no conceito de hólos, termo grego 
que significa ’inteiro’, ’completo’, preconiza a feição sistêmica do 
mundo. Unidades aparentemente distintas tendem a organização 
dinâmica de totalidades interdependentes e que constituem ’partes’ e 
’todos’, simultaneamente. Contrapõem-se, deste modo, à visão 
fragmentada do homem, da natureza e do cosmo, adotada pela 
ciência ocidental nos últimos três séculos. 

 

A prática desse fundamento pressupõe que as pessoas compreendam o seu 

papel no todo e a inserção da organização na sociedade, a fim de que colaborem 

conscientemente para o atendimento das necessidades de todas as Partes 

Interessadas. 

 
• Aprendizado organizacional – De acordo com o PMQP (2006), o 

aprendizado organizacional representa a busca contínua por novos níveis de 

conhecimento pelos integrantes da organização. Esse aprendizado surge a partir da 

experiência, da pesquisa, do estudo e do compartilhamento de melhores práticas, 

estimulando a melhoria e a inovação. 

Esse fundamento se consolida a partir de uma intenção estratégica de 

compartilhamento das melhores teorias e práticas educacionais, de comparações 

construtivas com resultados e processos internos e externos, da ampliação do 

conhecimento sobre as necessidades das pessoas stakeholders e dos processos, 

do desenvolvimento conjunto de soluções e de melhorias sustentáveis. 
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Pressupõe também a avaliação periódica do sistema de gestão, que permite a 

atualização constante dos membros da organização sobre o seu trabalho e estimula 

a busca da excelência. 

 
• Agilidade – Conforme o modelo em estudo, a agilidade representa a 

capacidade de a organização se antecipar ou de responder rapidamente às 

mudanças de cenários e às necessidades dos estudantes e das demais Partes 

Interessadas. 

A mudança nas estruturas sociais, o avanço tecnológico, as novas 

descobertas em todos os campos sugerem às organizações educacionais a 

introdução de novos temas, de novos procedimentos regulatórios, de novas políticas 

e planos, considerando as necessidades das Partes Interessadas. 

A fluidez dos processos permite um tempo maior para o planejamento do 

atendimento das demandas dos estudantes e das Partes Interessadas. 

A resposta rápida agrega valor aos serviços e aos resultados do sistema 

educacional, reduzindo o tempo entre o planejamento, a introdução de inovações e a 

execução dos planos da organização. Estimula a melhoria das práticas 

educacionais, dos custos operacionais, do desempenho profissional e discente e 

colabora para o aprimoramento da imagem da instituição junto â comunidade. 

 
• Inovação – De acordo com o enfoque do PMQP (2006) promover a 

inovação significa introduzir mudanças significativas que melhorem as práticas 

educacionais, os processos da organização e criem valor adicional para as Partes 

Interessadas. 

Para que as organizações educacionais estejam na vanguarda de sua área 

de atuação, devem estimular, em todos os setores, a criatividade, o pensamento 

inovador, a coragem de romper paradigmas de modo consciente e responsável. A 

atitude da equipe de liderança é fundamental para o êxito desse fundamento. 

 
• Liderança e constância de propósitos – Esses princípios representam o 

grau de comprometimentos dos líderes com os valores e objetivos da organização e 
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a capacidade de construir e manter um sistema de gestão que estimule as pessoas 

a realizar um propósito comum e duradouro. 

O compromisso pessoal, o envolvimento efetivo e a perseverança da equipe 

de liderança servem de exemplo aos demais profissionais, estudantes e às Partes 

Interessadas da instituição educacional. O comportamento ético e transparente da 

equipe, a habilidade de planejamento, comunicação e análise, a criação de um 

ambiente acolhedor, propício à autonomia, à melhoria, à inovação, à agilidade e ao 

aprendizado constantes são fatores inspirados no ambiente de trabalho. 

A organização deve contar com líderes entusiasmados e capazes, em todos 

os níveis, de engajar as equipes para concretizar a visão da organização 

educacional. 

 
• Visão do futuro – A visão é a capacidade de enxergar positivamente a 

situação futura do sistema educacional, visando à sua sustentabilidade e à 

previsibilidade do desempenho desejado. Isso envolve a compreensão dos fatores 

que afetam os serviços educacionais em curto, médio e longo prazo e o 

conhecimento do cenário social e econômico, nos quais a comunidade escolar está 

inserida. 

Conforme os pressupostos do PMQP (2006) para a área educacional, a 

organização deve antecipar-se às novas tendências, às demandas emergentes dos 

estudantes e das Partes Interessadas, ao desenvolvimento tecnológico, aos 

requisitos legais, às mudanças estratégicas e aos anseios da sociedade, a fim de 

que se consolide sua visão. 

 

• Foco no aluno e na sua aprendizagem – Esse princípio representa a 

criação de valor de forma sustentada, visando desenvolver o potencial máximo de 

todos os estudantes e oferecer-lhes oportunidades variadas para que alcancem o 

sucesso escolar, desenvolvam seus talentos, se preparem para a vida profissional e 

logrem êxito também no campo pessoal, familiar e social. 

Os estudantes sinalizam o valor atribuído à instituição educacional, suas 

necessidades de aprendizagem, suas percepções, que devem ser aceitas e 
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interpretadas pelos profissionais, gerando oportunidades para a melhoria dos 

serviços educacionais. 

O modelo sistêmico de gestão compreende a organização com foco no aluno, 

ou seja, procura conhecer as necessidades e expectativas dos estudantes atuais e 

potenciais. Quando estas estão claras, é possível: a) definir elevados objetivos de 

desempenho para os estudantes; b) levar os professores à compreensão das 

diferenças de ritmos e formas de aprendizagem; c) enfatizar a aprendizagem ativa 

por meio da multiplicidade de técnicas, materiais e práticas pedagógicas; d) 

promover a avaliação continuada e adequada às diferenças individuais dos 

estudantes; e) medir o progresso em relação a referenciais externos relevantes; f) 

ter foco claro às principais transições: família-escola, escola-escola, escola-trabalho. 

A promoção da satisfação do estudante e de sua família, a conquista de sua 

fidelidade e a capacidade de diferenciação em relação às demais instituições de 

ensino são questões estratégicas para o aumento da capacidade atrativa da 

organização.  

 
• Responsabilidade social – Esse fundamento, na interpretação do modelo 

sistêmico de gestão educacional, trata do relacionamento ético e transparente da 

organização com o aluno e as Partes Interessadas, visando ao desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando os recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais. 

A prática desse fundamento pressupõe interação constante da instituição 

educacional com a comunidade e a sociedade como Partes Interessadas da 

organização, para identificação, compreensão e atendimento de suas necessidades. 

Esse relacionamento é construído com base no respeito e confiança mútuos, a partir 

do comportamento ético e transparência das partes. 

Esse princípio se aplica a todos os aspectos do relacionamento com alunos, 

fornecedores, órgãos mantenedores, financiadores, funcionários/servidores. O 

respeito à individualidade e ao sentimento coletivo, a liberdade de associação e a 

adoção de políticas não discriminatórias e de proteção de minorias devem sem 

premissas básicas deste fundamento. 
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Deve haver consciência do impacto ambiental, das atividades realizadas 

sobre o meio ambiente, apoio à preservação dos ecossistemas, conservação dos 

recursos não renováveis e racionalização dos recursos renováveis. 

 
• Gestão baseada em fatos – O processo de tomada de decisões, apoiado 

nesse princípio, deve estar apoiado na medição e na análise do desempenho, 

considerando as informações qualitativas internas e externas da instituição. 

A análise dos fatos e dados gerados em cada um dos processos da 

organização educacional e de outros levantados como referencial é etapa 

fundamental para que o processo de tomada de decisões seja eficaz. 

O sistema de informações de instituição deve ser sempre atualizado e 

fidedigno para o êxito da gestão baseada em fatos e dados. 

 
• Valorização das pessoas – Esse princípio reconhece a importância vital da 

capacitação, motivação e bem-estar dos profissionais para o bom desempenho da 

organização educacional. 

É importante criar um ambiente de trabalho favorável ao crescimento do 

potencial humano, ao desenvolvimento da autonomia com responsabilidade, das 

competências múltiplas. 

A valorização das pessoas pressupõe o interesse no desenvolvimento dos 

talentos e a manutenção das diversas competências na organização. 

Essa prática leva a um clima organizacional participativo e agradável que 

permite o alcance ao alto desempenho da organização e o crescimento das 

pessoas. 

 
• Abordagem por processos – Esse princípio trata da compreensão e 

gerenciamento da organização por meio de processos em interação visando à 

melhoria do desempenho e à agregação de valor para o aluno e para as Partes 

Interessadas. 

Para agregar valor aos serviços prestados pela organização educacional, é 

essencial conhecer os clientes ou usuários de cada processo e suas necessidades e 

expectativas. 
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As necessidades ou expectativas devem ser traduzidas em requisitos para os 

serviços educacionais e seu desdobramento para cada processo na cadeia de valor 

educacional. A identificação e a análise de processo levam à compreensão mais 

ampla do funcionamento da organização. É possível, então, a definição adequada 

de responsabilidades, o uso eficiente dos recursos, a prevenção e solução de 

problemas e a eliminação do retrabalho. 

Quando os fatores mais influentes são planejados para gerenciar os 

processos educacionais, há previsibilidade dos resultados para cada parte 

interessada e uma base segura para a implementação de inovação e melhorias. 

 
• Orientação para resultados – Esse fundamento significa o compromisso 

com a obtenção dos resultados almejados pela instituição, visando ao atendimento 

das necessidades do aluno e das Partes Interessadas. 

Com o propósito de atender às necessidades e expectativas do aluno e das 

Partes Interessadas e efetivar a visão de futuro da organização educacional, são 

elaboradas estratégias que se desdobram em metas e planos de ação que devem 

ser compartilhados com todos os envolvidos. A obtenção do compromisso das 

pessoas e equipes com os objetivos organizacionais é fundamental para a execução 

das metas e planos de ação. 

A gestão do desempenho das pessoas e equipes e a análise crítica do 

desempenho global são instrumentos de importantes, que permitem o 

monitoramento dos planos e o seu grau de alinhamento com os objetivos traçados. 

A organização que realiza a ação gerencial de monitorar os processos e de 

comparar os resultados com os referenciais pertinentes obtém sucesso de forma 

sustentada e agrega valor a todas as Partes Interessadas. 

 

• Critérios da gestão sistêmica – Os critérios do modelo sistêmico de gestão 

são conhecidos como critérios de “excelência”, palavra conceituada como uma 

atitude de busca contínua de melhoria, de acordo com os documentos do PNQ e 

PMQP. 
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São oito os critérios de excelência definidos e que foram consideradas as 

dimensões de análise para os instrumentos quantitativo e qualitativo deste trabalho. 

São eles: 

1. Liderança 

2. Estratégias e Planos 

3. Estudantes e Partes Interessadas 

4. Sociedade 

5. Informações e Conhecimentos 

6. Pessoas 

7. Processos 

8. Resultados 
 

Cada um dos critérios constitui um referencial para que a organização balize 

as suas ações relativas ao tema ou àquela dimensão de análise. 

De acordo com o documento oficial do PMQP, Rumo à Excelência, versão 

2006, os critérios são assim interpretados: 

A “Liderança”, critério 1, tem uma conotação mais abrangente do que a 

utilizada no senso comum. Relaciona-se à equipe da alta administração que conduz 

a organização a novos patamares de eficiência e eficácia, e não apenas a um líder 

específico, detentor do mais alto cargo da administração. 
 

Este critério examina o Sistema de liderança da organização e o 
comprometimento pessoal dos membros da alta direção no 
estabelecimento, disseminação e atualização de valores e diretrizes 
organizacionais que promovam a cultura da excelência, 
considerando as necessidades de todas as Partes Interessadas. 
Também examina como a alta direção analisa criticamente o 
desempenho global da organização. (PMQP, 2006, p. 23) 

 

O critério 2, voltado para “Estratégias e Planos”, relaciona-se ao processo de 

formulação das macroestratégias da organização para que obtenha elevado 

desempenho na sociedade. 
 

Este critério examina o processo de formulação das estratégias de 
forma a determinar o posicionamento da organização no mercado, 
direcionar suas ações e maximizar seu desempenho, incluindo como 
as estratégias, os planos de ação e as metas são estabelecidos e 
desdobrados por toda a organização e comunicados interna e 
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externamente. Também examina como a organização define seu 
sistema de medição do desempenho. (PMQP, 2006, p. 26). 

 

O critério 3, denominado “Clientes” em seu formato original e adaptado ao 

contexto educacional como “Estudantes e Partes Interessadas”, é definido da 

seguinte forma: 
 

Este critério examina como a organização identifica, analisa, 
compreende e se antecipa Às necessidades dos clientes e dos 
mercados, divulga seus produtos, marcas e ações de melhoria, e 
estreita seu relacionamento com os clientes. Também examina como 
a organização mede e intensifica a satisfação e a fidelidade dos 
clientes em relação a seus produtos e marcas. (PMQP, 2006, p. 29). 

 

O critério 4 trata da interação da instituição com a sociedade em sua forma 

mais ampla, abrangendo desde a sua responsabilidade socioambiental até o 

comportamento ético visando ao desenvolvimento social. 
 

Este critério examina como a organização contribui para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma 
sustentável, por meio da minimização dos impactos negativos 
potenciais de seus produtos, operações na sociedade e como a 
organização interage com a sociedade de forma ética e transparente. 
(PMQP, 2006, p. 31). 

 

O critério 5, denominado “Informações e Conhecimento”, trata da utilização e 

disseminação das informações comparativas pertinentes e à gestão do 

conhecimento das pessoas da organização, conforme se segue: 
 

Este critério a gestão e a utilização das informações da organização 
e de informações comparativas pertinentes, bem como a gestão do 
capital intelectual da organização. (PMQP, 2006, p. 33). 

 

O critério 6, denominado “Pessoas”, aborda as condições de desenvolvimento 

do potencial dos profissionais da organização, conforme a definição seguinte: 
 

Este critério examina como são proporcionadas condições para o 
desenvolvimento e utilização plena do potencial das pessoas que 
compõem a força de trabalho, em consonância com as estratégias 
organizacionais. Também examina esforços para criar e manter um 
ambiente de trabalho e um clima organizacional que conduzam à 
excelência do desempenho, à plena participação e ao crescimento 
pessoal e da organização. (PMQP, 2006, p. 36) 
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O critério 7, denominado “Processos”, abrange os processos organizacionais 

de modo amplo, desde aqueles relativos ao produto ou serviço principal, até os de 

apoio e de administração financeira dos recursos, visando à obtenção dos 

resultados almejados. 
 

Este critério examina os principais aspectos da gestão dos processos 
da organização, incluindo o projeto do produto com foco no cliente, a 
execução e entrega do produto, os processos de apoio e aqueles 
relacionados aos fornecedores, em todos os setores e unidades. 
Também examina como a organização administra seus recursos 
financeiros, de maneira a suportar sua estratégia, seus planos de 
ação e a operação eficaz de seus processos. (PMQP, 2006, p. 39). 

 

O critério 8, denominado “Resultados”, aborda os níveis de desempenho da 

organização em relação aos seus clientes, profissionais, fornecedores, processos e 

à sociedade de modo geral. Conforme o documento oficial, 
 

Este critério examina a evolução do desempenho da organização em 
relação a clientes e mercados, situação financeira, pessoas, 
fornecedores, processos relativos ao produto, sociedade, processos 
de apoio e processos organizacionais. Examina também os níveis de 
desempenho em relação às informações comparativas pertinentes. 
(PMQP, 2006, p. 43) 

 

Todos os critérios têm sido utilizados no contexto educacional com as devidas 

adequações conceituais e práticas, apesar de o documento formal ainda não ter sido 

publicado oficialmente, daí a razão da utilização das referências anteriores sobre 

critérios neste trabalho. 

Os critérios se subdividem em 27 itens, cada um apresentando requisitos 

específicos e sua pontuação máxima. Destes, 20 representam os itens de enfoque e 

aplicação (itens 1.1 a 7.4) e 7 os resultados (itens 8.1 a 8.7). 

Os itens, por sua vez, são desdobrados em cinco aspectos cada. Os aspectos 

1 e 4 relacionam–se à definição e execução das práticas de gestão, enquanto o 

aspecto 5 se relaciona ao controle das práticas de gestão e de seus respectivos 

padrões de trabalho. 

Os itens de resultados (8.1 a 8.7) são compostos por um único aspecto cada, 

que solicita a apresentação dos níveis atuais de desempenho da organização, das 
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tendências de progresso ou de sustentação dos níveis, num período que possibilite 

a análise dos resultados dos indicadores de desempenho e das informações 

comparativas pertinentes à organização. 

A pontuação máxima dos critérios varia conforme o grau de aprimoramento 

gerencial das organizações. O PNQ pratica a pontuação máxima de 1.000, o PBQP 

de 500, o PMQP de 500 para organizações mais aprimoradas do ponto de vista 

gerencial e 250 para organizações iniciantes (em fase de elaboração). 

Todos os fundamentos, critérios, itens e aspectos do PMQP estão detalhados 

no ANEXO A. São análogos do PNQ, referência em modelo de excelência no País. 

O desenho circular representa a integração dos oito critérios, numa visão sistêmica. 

É possível fazer a interpretação do desenho como análogo à visão humana 

(globo ocular). A liderança vem à frente, com uma visão ampla para fora e para o 

futuro, fundamentada por estratégias e planos que permitirão sua consolidação. 

Para que as estratégias e os planos se desdobrem, será necessária a participação 

das pessoas (força de trabalho) na organização e monitoramento dos processos. 

Esse esforço será refletido no atendimento às necessidades dos clientes (alunos e 

Partes Interessadas) e da sociedade, de uma forma mais ampla. Todas essas ações 

são permeadas por informações e conhecimento, num processo dinâmico e 

contínuo, e serão refletidas nos resultados da organização, que representam todos 

esses esforços. 

Observa-se que o desenho tem formato circular, que remete a movimento 

contínuo, harmônico. Os critérios se integram, como num “quebra-cabeça”, formando 

o desenho. Se uma das partes for retirada, o desenho torna-se incompleto, 

desarmônico. 

Outro aspecto interessante é o formato diferenciado de cada uma das partes, 

garantindo identidade própria a cada um dos critérios componentes do sistema. 

Todos os componentes são fundamentais para a dinâmica do sistema. 

A FIG. 1 constitui a réplica do desenho original da integração dos critérios, 

conforme o PNQ e PMQP. 
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FIGURA 1 – Representação do modelo de excelência do 

PNQ e PMQP: uma visão sistêmica da 
organização.  

Fonte: PMQP, 2006. 
 

 

Vale observar que o modelo original do BNQP apresenta sete critérios, no 

formato original, ainda utilizado nos Estados Unidos, conforme o ANEXO B (p.5). 

O modelo norte-americano se diferencia por conjugar, num único critério, 

clientes e sociedade. Essa diferença parece residir mais no aspecto semântico do 

que em sua aplicação prática. 

O modelo de excelência do PNQ e do PMQP tem sido utilizado como 

referência em gestão em várias instituições públicas e privadas do País. No caso 

específico das instituições de ensino, tem sido bastante difundido em Escolas dos 

Sistemas (SENAI, SEBRAE, SENAC) e, há alguns anos, em algumas escolas 

públicas estaduais e municipais do País. 

É importante destacar que, além de disponibilizar o modelo gerencial 

sistêmico, o PNQ e o PMQP mantêm um sistema de premiação para instituições, 

independentemente do modelo gerencial, que não é prescritivo em relação a 

práticas e instrumentos gerenciais. 
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A essência do modelo se caracteriza pela possibilidade contínua de 

aprendizado da organização, preservando-lhe a liberdade de escolha de seus 

métodos, ferramentas e práticas de gestão, na busca por patamares mais elevados 

de excelência. 

As instituições optam ou não pela participação no Prêmio Nacional de 

Qualidade (PNQ) ou nos Prêmios Estaduais, de acordo com os seus níveis de 

desenvolvimento gerencial e com os seus objetivos organizacionais. 

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia utiliza o modelo sistêmico há cerca de 

oito anos, já tendo sido premiada na faixa prata do PMQ. 

As premiações ocorrem mediante um processo de candidatura voluntária das 

instituições que adotam o modelo sistêmico, mediante a elaboração e 

encaminhamento de um Relatório de Gestão (cuja matriz é padronizada pelo PNQ 

ou PMQP, no caso), ao órgão responsável pelo Prêmio. Apreciado o Relatório, a 

organização recebe a visita de uma equipe de avaliadores credenciados, que 

comparam os dados encaminhados às observações in loco. A pontuação a cada 

aspecto do critério é atribuída após a verificação realizada pelos avaliadores, e o 

resultado final após a reunião de consenso dos avaliadores, confirmado por uma 

equipe de juízes credenciados pelo Prêmio. 

É importante ressaltar que a adoção do modelo sistêmico não implica 

candidatura ao Prêmio. As ações são distintas e independentes. 

Os critérios utilizados como variáveis nesta pesquisa foram inspirados nos 

conceitos utilizados no PMQP, porém sem o rigor e o detalhamento dos 

apresentados no modelo. 

 
 
3.7 Partes Interessadas na Educação: um conceito emergente 

 

 

O termo Partes Interessadas surgiu como tradução do original stakeholders 

que, por sua vez, representou uma contraposição à teoria dos shareholders. Para 

essa teoria, as organizações existem para gerar lucros, de forma a remunerar os 

acionistas/proprietários e garantir a sobrevivência deles. 
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A definição de stakeholders é bastante ampla. De acordo com Freeman 

(1984, p. 174), “[...] inclui qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou é afetado 

pelos objetivos organizacionais”. 

Nessa visão, todos os impactados pelos produtos ou serviços de uma 

organização devem ter seus direitos preservados para garantir a harmonia do 

processo. 

No caso específico da Educação, as Partes Interessadas envolvem os 

estudantes, suas famílias, os profissionais da instituição ou do sistema educacional, 

os parceiros, o órgão gestor ou regulador e, numa visão ampla, toda a comunidade 

na qual está inserida a organização escolar. 

Na visão tradicional, dos shareholders, a hegemonia da escola ou do sistema 

escolar pertencia aos seus proprietários (no caso das instituições privadas de 

ensino) ou ao órgão gestor ou regulador (Secretarias de Educação). A participação 

dos demais integrantes da organização escolar ocorria de modo mais tímido e 

reativo. A administração institucional era centralizadora e visava, principalmente, aos 

interesses dos dirigentes do sistema, na escala hierárquica, na qual o estudante 

surgia como último desdobramento do organograma institucional. 

A visão de stakeholders, ou de Partes Interessadas, trouxe um novo conceito 

de gerenciamento educacional. Nele, todos os atores do processo são considerados 

estudantes, pais, famílias, profissionais, parceiros, órgão gestor, acionistas, 

sociedade. 

Os interesses dos componentes do sistema são os mais diversos: 

aprendizado, segurança, salários, excelência profissional, cumprimento das leis, 

expansão de serviços e outros. Todos esses interesses devem ser administrados de 

modo a satisfazer as necessidades e expectativas de cada parte interessada, 

promovendo a produtividade e a harmonia do sistema. 

É função dos administradores educacionais (secretários, dirigentes, 

especialistas) atender às demandas de todas as Partes Interessadas do sistema ou 

instituição educacional. Para que isso se efetive, é essencial conhecer tais 

demandas, priorizá-las e atuar de modo a atendê-las, mantendo o equilíbrio do 

sistema. 
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O conceito de stakeholders ou Partes Interessadas deve ser legítimo na 

atividade corporativa, ou seja, considerados a partir de si mesmos e não como 

veículo para atender aos interesses de outros agentes, em especial dos acionistas. 

Independentemente das preferências dos administradores educacionais, é 

seu dever agir para defender os interesses da sociedade acionista e de todas as 

Partes Interessadas. Isso significa conhecer a verdadeira missão das escolas, as 

necessidades de aprendizagem dos alunos, as necessidades dos pais e o seu papel 

como educadores, as necessidades de formação e atualização dos professores e 

dos funcionários, as necessidades de relacionamento e parcerias com a sociedade e 

as demandas das comunidades onde as escolas estão inseridas. 

Portanto, conhecer com profundidade as demandas das Partes Interessadas, 

projetar suas expectativas e atuar de modo responsável no sentido de satisfazê-las 

é papel fundamental das lideranças, em suas várias instâncias. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Os desafios inerentes ao aprofundamento de todo e qualquer estudo que se 

pretenda desenvolver se intensificam quando se trata de um tema ainda embrionário 

no País, com referencial teórico escasso e práticas ainda recentes. 

Por esse motivo, o caminho metodológico adotado e a análise dos diversos 

aspectos envolvidos indicaram a estratégia considerada mais adequada aos 

objetivos propostos. 

 

 

4.1 Tipo e método de pesquisa 
 

 

Na definição do tipo de pesquisa, foi considerada a complexidade dos 

aspectos que envolvem uma avaliação institucional sistêmica. 

Conforme os critérios classificatórios de Vergara (2003), é possível identificar 

e qualificar os tipos de pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios de 

investigação. No que tange aos fins, a autora considera seis tipos, denominados: 

exploratório, descritivo explicativo, metodológico, aplicado e intervencionista. De 

acordo com Richardson (1999), podem ser utilizados os seguintes métodos de 

pesquisa: histórica, exploratória, descritiva, explicativa e pesquisa-ação. Percebe-se 

certa convergência entre os referidos autores. 

No caso desta pesquisa, considerou-se a possibilidade de realizar uma 

pesquisa de natureza exploratório-descritiva. 

A justificativa de tal escolha se deve ao fato de a pesquisa exploratória 

permitir “garimpar” conhecimentos ainda muito incipientes no campo da avaliação 

educacional sistêmica, uma vez que os verdadeiros protagonistas, alvos do 

processo avaliatório, são raras vezes convidados a se manifestar sobre este. 

No tocante aos meios, segundo Vergara (2003, p. 46-50), a pesquisa pode 

ser classificada como “Estudo de casos múltiplos”. 
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Em virtude das dificuldades de acervo bibliográfico na área da avaliação 

educacional sistêmica, optou-se por utilizar elementos da pesquisa documental, 

como a consulta aos documentos e dados oficiais do INEP-MEC sobre os 

indicadores educacionais dos municípios pesquisados, aos documentos produzidos 

pelas prefeituras municipais integrantes da pesquisa, ao Baldrige National Quality 

Program, à Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade e ao Programa Mineiro 

de Qualidade e Produtividade. 

Entretanto, a ênfase quanto aos meios recaiu sobre dois sistemas municipais 

de educação da região metropolitana de Belo Horizonte, pelo fato de representarem 

situações distintas em relação à experiência com o sistema de avaliação institucional 

sistêmica. 

Quanto à natureza das variáveis, a pesquisa pode ser classificada, conforme 

Roesh (1999), como qualitativa e quantitativa, em razão da influência dos 

paradigmas fenomenológico e positivista, respectivamente. Conforme a autora, a 

pesquisa qualitativa permite a compreensão do fenômeno social na perspectiva dos 

seus autores, enquanto a pesquisa quantitativa procura determinar correlações entre 

as variáveis, efeitos e causas por meio de instrumentos de medição e análises 

estatísticas. 

Para as duas populações pesquisadas, foram utilizados instrumentos da 

pesquisa qualitativa e quantitativa, na visão da complementaridade. 

O método qualitativo foi colocado em prática por meio dos Grupos de Foco, 

que ouviram os representantes das lideranças educacionais municipais locais a 

respeito do desempenho das escolas de seus respectivos municípios. 

Para não incorrer no equívoco da unilateralidade, ou seja, de ouvir apenas 

uma das Partes Interessadas, foram utilizados questionários, instrumento da 

pesquisa quantitativa, para captar as impressões das demais Partes Interessadas 

(estudantes, pais, profissionais) sobre o desempenho das escolas de seus 

respectivos municípios. 

A utilização dos métodos quantitativo e qualitativo é complementar, pelo fato 

de permitirem uma análise mais ampla dos fatos. De acordo com Richardson (1999, 

p. 88-89), 
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a coleta de dados, entrevistas, observações e discussões em grupo 
podem enriquecer as informações obtidas particularmente pela 
profundidade e pelo detalhamento das técnicas qualitativas. Na 
análise da informação, as técnicas qualitativas permitem verificar os 
resultados dos questionários e ampliar as relações descobertas. 

 

Pelos motivos mencionados, esta pesquisa tem caráter híbrido e utiliza uma 

abordagem documental-exploratória quanto ao tipo e qualiquantitativa quanto ao 

método de análise das variáveis. 

 
 
4.2 Ambiente da pesquisa 

 

 

Para compor o universo da pesquisa, foram definidos dois municípios da 

região metropolitana de Belo Horizonte, apresentando situações distintas em relação 

à experiência com avaliação institucional. 

O município de Santa Luzia, descrito no item 4.5, já experimentou, por duas 

ocasiões, o modelo de avaliação institucional sistêmica, tendo já obtido 

reconhecimento pelo desempenho dos órgãos do Poder Público Municipal, do 

Prêmio Mineiro de Qualidade (PMQ). 

O referido município conta, atualmente com 20 escolas municipais, das quais 

9 participaram da pesquisa, conforme o QUADRO 1. 

 

 
QUADRO 1 

Escolas municipais de Santa Luzia – Participantes da pesquisa 
 

INSTITUIÇÃO 
Escola Municipal Edvar Lima 
Escola Municipal Jaime Avelar Lima 
Escola Municipal José Augusto Resende 
Escola Municipal Marina Viana Castilho 
Escola Municipal Professora Caçota Diniz 
Escola Municipal Santa Luzia 
Escola Municipal Dulce Viana 
Escola Municipal Dona Quita 
Escola Municipal Maria das Graças 

 
 Fonte: Prefeitura de Santa Luzia, 2006. 
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O outro município que participou da pesquisa foi Ribeirão das Neves, descrito 

no item 4.6, que não tem experiência com o modelo de avaliação institucional 

sistêmica. Atualmente, o município conta com 48 escolas municipais, das quais 9 

participaram da pesquisa, conforme QUADRO 2. 

 

 
QUADRO 2 

 Escolas municipais de Ribeirão das Neves – Participantes da pesquisa 
 

INSTITUIÇÃO 
Escola Municipal Maria da Cruz Resende 
Escola Municipal Jair Amâncio 
Escola Municipal Maria Vieira Barbosa 
Escola Municipal Luiza Augusta Guimarães 
Escola Municipal Carlinda Rita da Silva 
Escola Municipal Profa. Luíza Maria de Souza 
Escola Municipal Hugo Augusto Guimarães 
Escola Municipal Belisária Avelar Martins 
Escola Municipal Sargento Valério 

  
Fonte: Prefeitura de Ribeirão das Neves, 2006. 
 

 

4.3 Seleção dos pesquisados 
 

 

Para os Grupos de Foco, foram selecionados diretores, especialistas e, em 

alguns casos, professores das escolas municipais descritas nos QUADROS 1 e 2. 

Tais instituições foram escolhidas pelas respectivas Secretarias Municipais de 

Educação, por serem consideradas representativas em termos da educação local. 

Os Grupos de Foco ocorreram em locais designados pelas respectivas 

Secretarias Municipais de Educação. Os profissionais foram liberados e 

comunicados com antecedência sobre a atividade. 

A escolha, entretanto, não pôde ser considerada aleatória, uma vez que os 

selecionados foram designados pelas respectivas Secretarias Municipais. 

Um aspecto importante a ser destacado na escolha dos participantes dos 

Grupos de Foco foi a tendência à visão mais ampla e sistêmica proporcionada pela 

condição dos dirigentes ou de especialistas exercendo atividades de liderança nos 

municípios pesquisados. 
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No tocante aos questionários, pretendeu-se captar as impressões das demais 

Partes Interessadas no processo educacional dos municípios pesquisados. Os 

questionários abordaram os mesmos critérios utilizados nos Grupos de Foco, 

buscando, todavia, uma linguagem e explicação acessíveis às Partes Interessadas 

(alunos, pais, profissionais), uma vez que, entre os selecionados, houve crianças a 

partir dos 10 anos de idade, bem como profissionais e pais com poucos anos de 

escolaridade. 

 

 

4.4 Instrumentos utilizados 
 

 

De acordo com Richardson (1999), é importante o cuidado extremo com os 

instrumentos utilizados na coleta de dados de uma pesquisa científica, para evitar 

dificuldades na consolidação da análise dos resultados. 

Seguindo essa recomendação, os questionários foram analisados e 

aprovados por uma equipe de especialistas em gestão sistêmica. Durante a sua 

estruturação, considerou-se o público-alvo dos dois municípios, o índice médio de 

escolaridade dos pesquisados, os aspectos socioculturais das respectivas regiões, o 

layout adequado ao público em questão. 

De acordo com Oppenheim (1993, apud Roesh, 1999), os principais fatores 

de eficácia dos questionários são: a) o tipo de instrumento; b) o método de 

abordagem dos respondentes; c) a seqüência das questões; d) o tipo de questão 

utilizada. 

Considerando a realidade socioeconômica e educacional dos pesquisados e o 

desafio de indagá-los sobre temas complexos, como os critérios de excelência, a 

equipe de consolidação do instrumento optou por sintetizar cada critério numa 

pergunta-chave, bastante representativa do critério e de mais fácil compreensão 

para os pesquisados. 

Houve cuidado também com o método de abordagem, mediante a escolha 

dos aplicadores, todos profissionais ilibados das escolas selecionadas, com 

experiência da realidade educacional local e com bom trânsito e respeitabilidade nas 
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comunidades escolares. Procurou-se manter a neutralidade na orientação dos 

pesquisados sobre os objetivos e habilidade no gerenciamento do tempo para a 

entrega dos questionários. 

A seqüência das questões seguiu o padrão adotado pelos documentos oficiais 

do PNQ e PMQP, no qual oito critérios são ordenados do seguinte modo: 1) 

Liderança; 2) Estratégias e Planos; 3) Estudantes e Partes Interessadas; 4) 

Sociedade; 5) Informações e Conhecimento; 6) Pessoas; 7) Processos; 8) 

Resultados. 

O critério 3 é apresentado nos documentos originais brasileiros como 

“Clientes”. Entretanto, o Baldrige National Quality Program já desenvolveu o 

Education Criteria for Performance Excellence (2003), ANEXO B, adequando o 

termo para “Estudantes e Partes Interessadas”, utilizado na pesquisa, ainda que 

objeto de estudo no Brasil pelos pesquisadores de assunto. 

 O questionário (APÊNDICE B) foi concebido a partir da escala Likert,1 

dimensionada para pontos, valorados do seguinte modo: foram utilizadas posições, 

de 1 a 10 onde os pesquisados assinalaram com um X suas opiniões – da 

concordância absoluta à discordância absoluta – a respeito dos critérios de 

excelência, colocados sob a forma de temas ou assuntos para os participantes. 

A utilização do instrumento revelou-se adequada em relação à forma e ao 

conteúdo, pois os inquiridos consideraram-no de fácil entendimento, após as 

orientações dos pesquisadores. 

Realizou-se também uma simulação prévia, um pré-teste anterior à aplicação 

do questionário, com um grupo de estudantes, que validou o instrumento do ponto 

de vista semântico. A validação técnica do conteúdo foi realizado por membros do 

Comitê de Educação do PMQP em setembro de 2005. 

Quanto ao instrumento Grupo de Foco (APÊNDICE A), sua elaboração e sua 

validação foram também realizadas pelo referido Comitê, no mesmo período. Sua 

aplicação ocorreu em outubro de 2005 em ambos os municípios. 

 

                                                      
1 Likert é uma escala de medida cognitiva, criada por Rensis Likert (1932), que consiste na 

apresentação de uma série de proposições, devendo o questionário indicar uma das posições, da 
concordância total à não-concordância total, o que denota uma gradação cuja essência está em 
combinar várias características qualitativas em uma variável quantitativa definida. (Cf. 
RICHARDSON, 1999). 
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4.5 Documentos 
 

 

Para a realização da pesquisa foram consultados os documentos produzidos 

pelos municípios selecionados, principalmente os relacionados à Educação 

Municipal, fornecidos pelas respectivas prefeituras. 

No âmbito mais amplo, foram consultados os dados oficiais disponibilizados 

eletronicamente pelo INEP-MEC, relativos ao atendimento educacional nos referidos 

municípios. Em algumas situações, os resultados oficiais dos municípios 

apresentaram discrepância em relação aos dados oficiais disponibilizados 

virtualmente. 

A pesquisa documental envolveu também consultas aos documentos 

produzidos pela Fundação Nacional para o Prêmio de Qualidade (FPNQ), pelo 

Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade (PMQP), pelo BALDRIGE 

NATIONAL QUALITY PROGRAM e pelo seu derivado Educational Criteria for 

Performance Excellence, pois tais documentos contêm os critérios de avaliação 

institucional utilizados neste estudo. 

 
 
4.6 Técnicas de análise dos resultados 

 

 

A opção pela realização da pesquisa qualitaquantitativa não constituiu 

impeditivo para que fossem utilizados os mesmos critérios ou unidades de análise. 

Em ambos os casos, os oito critérios de excelência compuseram a gama de 

variáveis. De outro modo, não seria prudente utilizar critérios diferenciados, uma vez 

que tornaria difícil qualquer idéia de correlação entre as modalidades de pesquisa. 

Tratando-se de uma pesquisa que combinou os tipos qualitativo e 

quantitativo, foi necessário analisar separadamente os resultados das pesquisas, 

juntando-os aos resultados oficiais de desempenho das escolas municipais, e 

verificar se houve correlação entre os resultados e os tipos de pesquisa, conforme 

orientam Alves-Mazzoti (2004) quando afirmam que a triangulação de métodos, 
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geralmente, refere-se à comparação de dados coletados por métodos qualitativos e 

quantitativos. 

Considerando a subjetividade presente nos sistemas de avaliação 

educacionais, não é prudente afirmar que as correlações positivas de fato 

representem um programa satisfatório e vice-versa. A observação dos resultados e 

de suas possíveis correlações podem, no máximo, servir de objeto para reflexões 

críticas mais profundas e de ponto de partida para estudos futuros. 

Todavia, percebeu-se melhor adequação do instrumento qualitativo aos 

objetivos pretendidos. Os Grupos de Foco apresentaram elevado nível de 

contribuição ao estudo, talvez pela possibilidade de aprofundamento de cada tema 

pesquisado. 

 

 

4.6.1 Análise quantitativa 

 

 

Para a análise do instrumento quantitativo, foram tabulados os resultados do 

questionário por meio do software SPSS e os percentuais de satisfação à 

insatisfação em cada critério revelaram a opinião de cada grupo de stakeholders ou 

Partes Interessadas dos municípios escolhidos, conforme demonstrado no item 5. 

Foram utilizados os oito critérios de excelência, organizados sob a forma de 

afirmativas, por meio dos quais o pesquisado pode manifestar-se, numa escala de 1 

a 10 da discordância absoluta à concordância absoluta. As afirmativas foram mais 

abrangentes, buscando contemplar os principais conceitos subjacentes a cada 

critério. 

Apesar de a amostra ter contemplado os principais grupos de stakeholders 

das escolas, a análise dos resultados privilegiou os critérios, e não a segmentação 

por grupos afins. 

Também foram consultados os resultados quantitativos de desempenho das 

escolas municipais, por se tratar de dados oficiais. Buscou-se traçar alguma 

correlação entre os dados da pesquisa e os resultados oficiais de cada município. 
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Os indicadores selecionados (promoção, evasão, distorção idade-série) são 

considerados os mais relevantes pelos organismos nacionais de medição de 

performance educacional; daí sua utilização neste estudo. 

 

 

4.6.2 Análise qualitativa 

 

 

A vertente qualitativa contribuiu para uma visão crítica do pensamento das 

lideranças. 

Para a realização da análise de conteúdo, foram tomados os procedimentos 

metodológicos necessários: objetividade, sistematização e inferência, conforme 

orientação do autor. 

Quanto à objetividade, buscou-se a síntese das idéias dos participantes dos 

grupos, em relação a cada critério, respeitando e considerando as discordâncias e 

as diferenças de abordagem. 

Em relação à sistematização, optou-se pela análise por categoria ou análise 

temática, bastante utilizada, conforme Richardson (p. 243-244): 

 
Entre as possibilidades de categorização, a mais utilizada, rápida e 
eficaz, sempre que se aplique a conteúdos diretos (manifestos) e 
simples, é a análise por temas de um texto e extrair as partes 
utilizáveis, de acordo com o problema pesquisado, para permitir sua 
comparação com os outros textos escolhidos da mesma maneira. 

 

O QUADRO 3 é uma demonstração da adaptação realizada para a análise de 

conteúdo do Grupo de Foco do município de Santa Luzia, cujo modelo idêntico foi 

aplicado ao município de Ribeirão das Neves. 
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QUADRO 3 
Análise de conteúdo dos Grupos de Foco 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: RICHARDSON, 1999. Adaptado pela autora. 
 

 

 

A organização dos critérios em categorias, denominados temas secundários, 

e a extração de comentários relevantes pertinentes aos referidos temas facilitou o 

processo de análise do conteúdo de cada tema, bem como a síntese de cada 

categoria. 

A organização visual do trabalho para o leitor também foi beneficiada pela 

categorização dos critérios em temas e pelos respectivos desdobramentos. 
 

TEMA 
PRINCIPAL TEMAS SECUNDÁRIOS COMENTÁRIOS 

Liderança Exemplos de comentários reais 
Estratégias e planos Exemplos de comentários reais 
Estudantes e Partes 

Interessadas Exemplos de comentários reais 

Sociedade Exemplos de comentários reais 
Informações e conhecimento Exemplos de comentários reais 

Pessoas Exemplos de comentários reais 
Processos Exemplos de comentários reais 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

 

Resultados Exemplos de comentários reais 
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5 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS E DE SEUS SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS 

 
 

Os dois municípios têm em comum o fato de pertencerem à região 

metropolitana de Belo Horizonte, de enfrentarem desafios sociais decorrentes da 

renda e dos índices de escolaridade da população. 

Uma breve exposição da realidade educacional de cada município poderá 

caracterizar os cenários onde a pesquisa foi realizada. 

 
 
5.1 Apresentação do município  de Santa Luzia 

 

 

O município de Santa Luzia, situado na região metropolitana de Belo 

Horizonte, tem uma população de 389.616 habitantes e uma área de 234 km², 

conforme dados divulgados pela atual gestão municipal. 

As atividades econômicas que se destacam estão relacionadas à indústria e 

ao comércio, que têm gerado demandas em relação à educação pública. 

Atualmente, o município conta com 22 escolas municipais e 18 escolas 

estaduais. As escolas municipais atendem ao Ensino Fundamental com 506 

professores em exercício, enquanto as estaduais, que atendem também ao Ensino 

Médio, com 1.631. 

O percentual de analfabetismo na população adulta (acima de 21 anos) é de 

11.28%. Quanto ao grau de escolaridade da população adulta, 34% têm menos de 

quatro anos de estudo, conforme o Censo Demográfico do IBGE (2000). 

 

• Educação básica – A educação pública municipal tem apresentado 

evolução acentuada nos últimos anos nos aspectos de infra-estrutura, métodos e 

recursos pedagógicos utilizados. 

Quanto à infra-estrutura, as escolas municipais são dotadas de prédios 

próprios, com atendimento adequado em termos de equipamentos e mobiliário. Foi 
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criado o Centro de Processamento da Merenda Escolar, com capacidade de 

produção de mais de 20 mil refeições ao dia. A alimentação é balanceada, e o 

conteúdo e valor nutricional são controlados por nutricionistas. A merenda escolar é 

acondicionada em vasilhas térmicas, que são levadas para as escolas em veículos 

apropriados. 

Essa iniciativa, baseada em pesquisa que detectou a população infantil com 

subnutrição, eliminou o problema de crianças e adolescentes sem condições físicas 

nutricionais para a aprendizagem nas salas de aula. 

Outras iniciativas educacionais relevantes foram a montagem de laboratórios 

de informática nas escolas, disponíveis à comunidade em horários alternativos, e a 

construção de espaços para práticas esportivas monitoradas para crianças, 

adolescentes e jovens em áreas onde não havia oferta de lazer à população. 

Quanto ao desempenho educacional, as tabelas a seguir demonstram os 

resultados obtidos nos quatro ciclos, que compreendem da 1ª à 8ª série do Ensino 

Fundamental. 

Considerando os desafios de avanço populacional na última década, 

enfrentados pelo município, que geraram um considerável contingente de 

estudantes a ser atendidos nas primeiras séries do Ensino Fundamental, os 

resultados da TAB. 1, principalmente os de evasão escolar, podem ser considerados 

bastante promissores. 

Observa-se que os índices de abandono escolar são inversamente 

proporcionais ao número de matrículas efetuadas nos últimos três anos, 

caracterizando tendência positiva de evasão (redução gradativa nos últimos três 

períodos).  

Os dados referentes à matrícula final diferenciam dos de matrícula efetiva, por 

subtraírem o número de alunos afastados por abandono. 

Os dados das TAB. 1 e 2 demonstram a redução gradativa dos índices de 

abandono escolar em Santa Luzia, bem como o aumento do número de matrículas 

no Ensino Fundamental, no último triênio. 
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TABELA 1 

Controle da evasão no Ensino Fundamental em Santa Luzia, 2006 
 

ANO 
REFERÊNCIA 

MATRÍCULA 
EFETIVA 

(MARÇO/04) 

NÚMERO 
DE ALUNOS 
AFASTADOS 

POR 
ABANDONO 

% 
ALUNOS 

AFASTADOS 
POR 

ABANDONO 

MATRÍCULA 
FINAL 

2003 15.477 385 2,5 14.887 

2004 16.293 310 1,9 15.536 

2005 16.859 254 1,5 16.271 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia 

 
 

 

Observa-se que o melhor resultado de desempenho dos alunos ocorreu em 

2003 e o pior em 2004, considerando o último triênio. Conforme informações da 

Secretaria Municipal de Educação, a migração do sistema de seriação para o 

sistema de ciclos impactou tais resultados. Em 2005, os resultados apresentam 

melhoria em relação ao período anterior como demonstrado na TAB. 2. 
 
 
 
 

TABELA 2 
Desempenho escolar do Ensino Fundamental de Santa Luzia, 2006 

 

ANO 
REFERÊNCIA 

MATRÍCULA 
EFETIVA 

(MARÇO/04) 

Nº  
ALUNOS 
APTOS 

% 
ALUNOS 
APTOS 

Nº 
ALUNOS 
RETIDOS 

% 
ALUNOS 
RETIDOS 

MATRÍCULA 
FINAL 

2003 8.929 6.539 79 1.724 21 8.512 

2004 8.067 6.261 70 2.075 30 7.593 

2005 9.209 6.617 75 2.204 25 8.821 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia. 
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Quanto ao desempenho escolar, percebe-se que o melhor resultado do último 

triênio ocorreu em 2003, havendo um decréscimo em 2004, seguido de melhoria em 

2005. Todavia, não há tendência caracterizada (para que se caracterize a tendência, 

são necessários resultados sucessivos nos últimos três períodos, positivos ou 

negativos). 
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Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação, os resultados 

educacionais têm sido impactados pelos investimentos realizados a partir de 2004, 

na área de infra-estrutura das escolas, na alimentação e na inclusão digital dos 

estudantes, aliados ao sistema continuado de capacitação docente e na capacitação 

gerencial das lideranças. 

Todos os professores municipais participam anualmente de seminários e 

cursos voltados para a sua área de atuação, aprimorando sua capacidade técnica e 

humana. 

 
GRÁFICO 1 – Representação gráfica dos índices de aprovação e retenção da rede 

municipal de educação de Santa Luzia, MG. 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia, 2006 
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As escolas municipais realizam encontros pedagógicos sistemáticos e são 

estimuladas ao intercâmbio com outras instituições, para a busca e 

compartilhamento de novos conhecimentos e melhores práticas. 

Os espaços esportivos criados possibilitaram às crianças, adolescentes e 

jovens de baixa renda a prática de esportes monitorados e reduziram as taxas de 

violência da região. Os professores-monitores promovem gincanas esportivas entre 

os times de futebol formados a partir do projeto, com ampla participação da 

juventude local. O desempenho escolar satisfatório e o índice de freqüência 

constituem requisitos mínimos para que o estudante participe do Programa esportivo 

do município, de acordo com a coordenação municipal. 

Do ponto de vista social, os alunos recebem merenda escolar de alto valor 

nutritivo, processada no município, gerando emprego e renda aos cidadãos 

residentes na região. A produção alimentar também é distribuída a famílias que 

apresentam crianças com índices de desnutrição em todo o município, conforme 

depoimentos dos responsáveis pelo Programa. 

Os laboratórios de informática que servem aos alunos e profissionais também 

são disponibilizados à comunidade em geral em sistema de atendimento 

monitorado, visando à inclusão digital de crianças e jovens do município. 

Na área da saúde, existe o Programa de Saúde Preventiva “Fazenda 

Esperança”, onde ocorre a produção manipulada e a distribuição de medicamentos 

naturais à população, mediante consultas previamente agendadas, dentro do 

paradigma holístico. 

A matéria-prima para a fabricação dos medicamentos é produzida no local, 

assim como o processamento artesanal dos seus componentes, de acordo com as 

informações da Prefeitura Municipal. 

As diversas Secretarias integrantes do Sistema Municipal foram reunidas 

geográfica e gerencialmente em espaço comum e amplo, com o objetivo de integrá-

las numa visão sistêmica, possibilitando o trabalho em equipe e o contato freqüente 

entre os colegas de trabalho de todas as áreas e destes com o Prefeito municipal e 

seus assessores diretos. 
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5.2 Apresentação do município  de Ribeirão das Neves 
 

 

O município de Ribeirão das Neves é constituído por três regiões distintas: a 

sede propriamente dita (Região Centro); Veneza e regiões subjacentes, que se 

localizam nas margens da BR-040; e Justinópolis, que engloba a regional de Areias 

e Nova Pampulha. Essas regiões são geograficamente independentes. Os 

interesses dos moradores de cada uma são específicos, o que, por sua vez, 

demanda uma ação política tríplice do governo. 

O município de Ribeirão das Neves está situado na região central do Estado 

de Minas Gerais e pertence à região metropolitana de Belo Horizonte, com outros 

municípios aglomerados em um raio menor do que 40 km, dentre os quais: Confins, 

Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Mário Campos, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, 

Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e 

Vespasiano. 

A estrutura econômica do município, insuficiente para absorver a mão-de-obra 

nele residente, faz com que a maioria de seus moradores se desloque diariamente 

para as cidades próximas, principalmente Belo Horizonte, onde há o principal 

mercado de trabalho. Esse fato torna Ribeirão das Neves a mais típica cidade-

dormitório da RMBH. Distancia-se da capital 23 km e os municípios estão ligados por 

linha regular de ônibus. As principais rodovias que servem ao município são o BR-

040 e a RMG-806.  

Quanto à infra-estrutura, o saneamento básico é precário e constitui um dos 

grandes desafios para a atual gestão municipal. O índice de desenvolvimento 

humano (IDH) é considerado o mais baixo da região metropolitana e reflete os 

graves problemas de infra-estrutura, educação e saúde da região. 

O município de Ribeirão das Neves é um dos núcleos urbanos do Estado de 

Minas Gerais cujo setor agropastoril é de pequeno porte, em virtude de a zona rural 

ser considerada pequena. Sua economia gira em torno de pequenas e médias 

indústrias, do comércio varejista e do atacado, com grandes empresas de produtos 

diversificados, daí o fato de o município ser um dos maiores produtores de 

hortigranjeiros da região metropolitana. 
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• Educação básica – O governo municipal atual apresentou como meta 

principal da política educacional melhorar a qualidade do ensino público, garantindo 

o acesso, a permanência e, conseqüentemente, o sucesso dos alunos da escola. O 

crescimento desordenado da população constitui um desafio, que tem sido 

historicamente considerado uma causa dos problemas na área da educação, 

principalmente dadas dificuldades de os poderes públicos municipal e estadual 

garantirem a expansão da rede ensino para atenderem adequadamente à demanda 

escolar crescente do município. 

Segundo dados do censo escolar de 2005, o município conta com 94 

unidades escolares públicas, sendo 46 da rede estadual e 48 da rede municipal. No 

entanto, a rede estadual atende 59.646 alunos do Ensino Fundamental Regular e 

Ensino Médio, e Educação de Jovens e Adultos, ao passo que a rede municipal 

atende 19.335 alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos. 

Consciente da importância das experiências na primeira infância, o município 

tem um grande desafio: municipalizar e ampliar o atendimento das crianças entre 0 e 

5 anos. 

Atualmente, o município atende 3.573 alunos do Ensino Infantil em escolas 

municipais e anexos, e 1.198 em instituições não governamentais conveniadas. 

Esse número é insignificante diante da população de crianças dessa faixa etária. 

A atual administração elegeu como prioridade no Ensino Fundamental, além 

da construção, ampliação e reforma das unidades escolares, bem como da 

reformulação dos projetos político-pedagógicos de suas escolas, a valorização dos 

profissionais da educação por meio de gratificação salarial e oferta de cursos, 

oficinas, palestras, dentro e fora do município. 

A rede de ensino municipal conta, hoje, com 9.452 alunos matriculados nas 

séries iniciais de Ensino Fundamental (1ª – 4ª) e 5.115 nas séries finais (5ª – 8ª).  
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TABELA 3 
Controle de matrícula em Ribeirão das Neves 

 
ENSINO 

FUNDAMENTAL EJA 

INSTITUIÇÃO ENSINO 
INFANTIL Séries 

Iniciais 
Séries 
Finais 

ENSINO 
MÉDIO Séries 

Iniciais 
Séries 
Finais 

Ensino 
Médio 

TOTAL 

Rede 
Municipal 4.771 8.389 3.653 – 1.063 1.459 – 19.335 

Rede Estadual – 19.556 19.049 13.264 598 3.663 3.516 59.646 

TOTAL 4.771 27.945 22.702 13.264 1.661 5.122 3.516 78.981 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão das Neves, 2005. 
 

 

 

È importante ressaltar que, embora a maioria das crianças entre 6 e 17 anos 

estejam freqüentando regularmente a escola, o censo do IBGE/2000 apontou que 

não só o índice de analfabetismo (16,3%) é elevado, como também é baixo o nível 

de escolaridade da população, que apresenta mais de 50% dos habitantes sem o 

Ensino Fundamental completo, conforme dados da Prefeitura Municipal. 

De acordo com esses dados, 123.176 habitantes acima de 15 anos (49,9%) 

têm menos de quatro anos de escolaridade. Essa situação deverá ser revertida com 

a ampliação do acesso de toda a população à educação. Para isso, será preciso 

construir prédios para as escolas da rede municipal, uma vez que, das 48 escolas, 

31 funcionam em casa alugadas e adaptadas. 

Os dados educacionais apresentados pelo município revelam melhoria 

significativa e gradativa dos dados de evasão escolar, no último triênio, 

caracterizando tendência (melhoria contínua nos três últimos períodos), conforme a 

TAB. 4. Quanto aos índices de aprovação e de retenção, são considerados bons 

índices de desempenho dos estudantes tendo em vista as condições 

socioeconômicas e de infra-estrutura locais. Em relação à distorção idade-série 

(percentual de alunos fora da faixa-etária prevista para as séries ou ciclos 

escolares), os índices também apresentaram melhoria, principalmente no último 

biênio, de 12,9% para 6,7%. 
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TABELA 4 
Dados estatísticos gerais de evasão, retenção, desempenho estudantil e distorção série-idade 

em Ribeirão das Neves 
 

ANO ÍNDICE DE 
EVASÃO 

ÍNDICE DE 
RETENÇÃO 

ÍNDICE DE 
APROVAÇÃO 

DISTORÇÃO 
SÉRIE-IDADE 

2003 5,4% 4,0% 96,0% 14,2% 

2004 6,5% 7,2% 92,8% 12,9% 

2005 2,9% 6,2% 93,8% 6,7% 

 
Fonte: Formulário do Censo Escolar de Ribeirão das Neves, 2006. 

 

 

Dados da Secretaria Municipal de Educação revelam que a matrícula escolar 

cresce anualmente na ordem de 4%, o que representa, a cada ano, o ingresso na 

rede municipal de aproximadamente 3 mil novos alunos. A rede pública registrou um 

salto em seu atendimento de 68.258 alunos em 2001 para 78.981 em 2005, um 

aumento de 10.723 alunos no período. 

 

 

53.657
61.931 61.243 61.911 59.646

14.601 15.647 18.269 19.517 19.335

2001 2002 2003 2004 2005

Rede Estadual
Rede Municipal

 
 
GRÁFICO 2 – Matrícula geral – Ribeirão das Neves-MG  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão da Neves, 2005. 

 

 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, o grande 

desafio na educação fundamental não se concentra apenas no aspecto qualitativo, 

mas também quantitativo, tendo em vista o grande contingente de alunos ingressos 
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anualmente no Sistema Municipal. A gestão atual da Prefeitura estabeleceu como 

prioridade a superação destes desafios, por considerá-los essenciais para o 

desenvolvimento global do município. 

 

 

5.3 Análise comparativa dos resultados oficiais de desempenho dos 
municípios pesquisados 

 
 
A análise dos resultados dos indicadores selecionados é relevante para os 

municípios pesquisados, uma vez que representam os dados oficiais da educação 

pública municipal. Entretanto, a análise comparativa fica limitada em razão da 

subjetividade inerente aos processos avaliatórios de natureza pedagógica e das 

diversas variáveis socioeconômicas que interferem no desempenho educacional 

público. 

Conforme pesquisa documental realizada nos municípios em questão, os 

resultados dos principais indicadores educacionais estão demonstrados na TAB. 5. 

Pelos resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Educação, 

percebe-se elevados índices de desempenho dos estudantes (promoção) no 

município  de Ribeirão das Neves no último triênio, apesar da redução gradual neste 

indicador. Tal fato pode ser atribuído à introdução do sistema de ciclos na educação, 

que reduz os índices de retenção, e ao próprio caráter de subjetividade, elemento 

sempre presente nas avaliações escolares. Tanto na primeira, quanto na segunda 

etapa do Ensino Fundamental, há um decréscimo no índice de aprovados, 

caracterizando uma tendência nesse sentido. 

Diante dos comentários dos dirigentes, principalmente nos critérios 

“Estudantes e Partes Interessadas” e “Sociedade”, durante o Grupo de Foco, 

percebeu-se a falta de estrutura familiar e socioeconômica dos alunos do município, 

resultando em dificuldades de aprendizagem, que estão evidenciadas nos resultados 

oficiais de desempenho. 
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O quadro da evasão escolar no município apresenta melhoria gradativa no 

último triênio, exceto a segunda etapa do Ensino Fundamental, em 2004, chegando 

a 6% em 2005 e a 3%, no mesmo ano, na primeira etapa.  

Em relação à distorção série-idade, a melhoria gradativa da primeira etapa do 

Ensino Fundamental é acentuada (11%, 5%, 1%) nos últimos três anos, o que 

representa significativa evolução. Entretanto, a segunda etapa do Ensino 

Fundamental apresenta situação preocupante no último triênio (32%, 35%, 30%, 

respectivamente). Tal fato pode retratar a realidade relatada pelos dirigentes no 

Grupo de Foco. 

Quanto ao município  de Santa Luzia, os dados de desempenho apresentam 

redução gradativa no último triênio, tanto na primeira quanto na segunda etapa do 

Ensino Fundamental, conforme os dados da tabela anterior. Tais indicadores, como 

no outro município, podem também estar relacionadas ao grau de exigência e 

subjetividade inerentes ao processo de avaliação pedagógica, assim como podem 

também indicar problemas na aprendizagem dos alunos. 

Sobre os indicadores de evasão escolar, percebe-se um resultado muito 

positivo, uma vez que todos estão abaixo de 1,9%, com tendência de melhoria, tanto 

na primeira etapa do Ensino Fundamental (1,6%, 0,9%, 1%) quanto na segunda 

(1,4%, 1%, 0,6%). Tais resultados indicam um gerenciamento eficaz sobre a 

permanência dos alunos nas escolas. 

Em relação à distorção série-idade, os dados fornecidos pelo município não 

permitem uma análise de tendência ou da situação atual, uma vez que os índices 

disponibilizados referem-se ao ano de 2003. Entretanto, os dados oficiais do INEP 

(2006) permitem uma análise comparativa dos resultados deste e dos demais 

indicadores. 
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TABELA 5 
Registro dos indicadores educacionais dos municípios pesquisados no último triênio 

 

INDICADOR SANTA LUZIA RIBEIRÃO DAS NEVES 

Índice de promoção e retenção 
dos alunos do Ensino 

Fundamental (4 primeiras 
séries) 

82% – 18% – 2003 
75% – 25% – 2004 
77% – 23% – 2005 

 

99% – 1% – 2003 
97% – 3% – 2004 
89% – 11% – 2005 

 

Índice de promoção e retenção 
dos alunos do Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª séries) 

71% – 29% – 2003 
64% – 36% – 2004 
66% – 34% – 2005 

 

88% – 12% – 2003 
84% – 16% – 2004 
80% – 20% – 2005 

 

Índice de evasão escolar (4 
primeiras séries) 

1,6% – 2003 
0,9% – 2004 
1,0% – 2005 

 

5% – 2003 
5% – 2004 
3% – 2005 

 

Índice de evasão escolar (5ª a 
8ª séries) 

1,4% – 2003 
1,0% – 2004 
0,6% – 2005 

 

8% – 2003 
12% – 2004 
 6% – 2005 

 

Distorção série-idade) 4 
primeiras séries) 

8,7% – 2003 
ni – 2004 
ni – 2005 

 

11% – 2003 
  5% – 2004 
 1% – 2005 

 

Distorção série-idade (5ª a 8ª 
séries) 

32% – 2003 
ni – 2004 
ni – 2005 

 

32% – 2003 
35% – 2004 
30% – 2005 

 

 
Fonte: Secretarias Municipais de Educação de Santa Luzia e Ribeirão das Neves, 2006. 
  

 

 

Comparativamente ao desempenho geral do Brasil, da Região Sudeste e de 

Minas Gerais, os municípios pesquisados apresentam a situação descrita na TAB. 6. 

A partir dos dados oficiais disponibilizados, existem evidências de que os 

indicadores de aprovação dos municípios pesquisados são melhores 

comparativamente aos do Estado de Minas Gerais e do Brasil, em 2003 e 2004. No 
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caso de Ribeirão das Neves, esse indicador também supera o da Região Sudeste, 

nos mesmos períodos. 

 Quanto às taxas de reprovação, os municípios pesquisados são melhores do 

que os resultados nacionais e, no caso de Ribeirão das Neves, também de que os 

de Minas Gerais e da Região Sudeste. 

 A respeito das taxas de evasão ou de abandono escolar, percebe-se que os 

municípios pesquisados apresentam melhores resultados do que a média do Brasil. 

No caso de Santa Luzia, os resultados são melhores do que os da Região Sudeste e 

de Minas Gerais, de forma significativa, em 2003 e 2004. 

 Quanto aos indicadores de distorção idade-série ou série-idade, percebe-se a 

gravidade da situação brasileira (aproximadamente um terço da população escolar 

não apresenta idade compatível com a série freqüentada), apesar do processo de 

melhoria gradativa constatado. Os dois municípios em questão apresentam 

melhores índices do que a média nacional e, no caso de Santa Luzia, também das 

médias da Região Sudeste e de Minas Gerais. O município de Ribeirão das Neves 

apresentou melhoria acentuada no período de 2005, em relação a esse indicador. 

 O efeito comparativo dos indicadores, apesar fato dos municípios se 

apresentarem, na maior parte das vezes, em situação privilegiada, revela também 

um quadro preocupante da realidade educacional brasileira: 25% dos nossos 

estudantes não são aprovados anualmente, mais de 9% dos estudantes abandonam 

as escolas todos os anos e 35% estão fora da faixa etária prevista para a série 

escolar que freqüentam. 

 Portanto, apresentar indicadores melhores do que a média nacional pode não 

representar, necessariamente, bons resultados educacionais, haja vista a situação 

evidenciada. Por outro lado, o fato de os indicadores de desempenho se 

apresentarem estáveis ou em processo de melhoria, como nos casos estudados, 

pode demonstrar esforços e avanços educacionais empreendidos pelos respectivos 

municípios. 
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TABELA 6 

Registro geral dos principais indicadores de desempenho educacional do Brasil, Região Sudeste, 
Minas Gerais, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, no último triênio 

 

LOCALIDADE INDICADOR 
APROVAÇÃO 

INDICADOR 
REPROVAÇÃO 

INDICADOR 
EVASÃO 

INDICADOR 
DIST. IDADE-SÉRIE ANO 

BRASIL 
SUDESTE 

MINAS GERAIS 
SANTA LUZIA 

RIB. DAS NEVES 

76,7% 
86,1% 
83% 

85,5% 
87,1% 

14% 
10% 

10,7% 
12,2% 
5,3% 

9,3% 
3,9% 
6,3% 
2,3% 
7,6% 

39,1% 
23,3% 
28,7% 
15,2% 
27% 

2003 

BRASIL 
SUDESTE 

MINAS GERAIS 
SANTA LUZIA 

RIB. DAS NEVES 

75,4% 
85,6% 
82,9% 
84,3% 
87% 

15% 
10,6% 
10,9% 
13,7% 
6,8% 

9,6% 
3,8% 
6,2% 
2% 

7,6% 

36,2% 
21,9% 
25,6% 
13,1% 
25,1% 

2004 

BRASIL 
SUDESTE 

MINAS GERAIS 
SANTA LUZIA 

RIB. DAS NEVES 

ni 
ni 
ni 
ni 
ni 

ni 
ni 
ni 
ni 
ni 

ni 
ni 
ni 
ni 
ni 

34,7% 
20,2% 
24,4% 
14,1% 
14,9% 

2005 

 
Fonte: INEP/EDUDATABRASIL – Sistema de Estatísticas Educacionais, 2006. 
 

 

 

As possíveis diferenças entre a TAB. 5 e a TAB. 6 podem ter como origem as 

fontes de informação. Para a construção da TAB. 5, foram utilizadas informações 

oficiais provenientes das respectivas Secretarias Municipais de Educação, enquanto 

para a elaboração da TAB. 6 foram utilizados dados fornecidos pelo 

INEP/EDUDATABRASIL (2006). 
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6 PESQUISA QUALITATIVA – GRUPOS DE FOCO 
 

 

6.1 Avaliação dos serviços públicos educacionais dos municípios 
pesquisados, por grupos focais de gestores, de acordo com os critérios do 
modelo sistêmico de gestão 

 

 

De acordo com os esclarecimentos do item 4.6.2, foram utilizados 

separadamente os quadros adaptados de Richardson (1999) para a análise de 

conteúdo do Grupo de Foco de cada município participante da pesquisa, 

considerando cada critério de excelência do modelo sistêmico de gestão, conforme 

se segue: 

 
 
6.1.1 Quadros de análise temática dos resultados do Grupo de Foco de Santa 

Luzia 

 

 

No critério de excelência Liderança, os dirigentes afirmam estar conduzindo 

de forma positiva as comunidades escolares. Tem havido reconhecimento e 

credibilidade por parte dos pais à liderança dos dirigentes. Todavia, os diretores 

parecem perceber uma “transferência” sutil do papel das famílias para a escola, 

diluindo a sua responsabilidade sobre a educação elementar dos filhos. As 

lideranças atribuem essa mudança à complexidade da sociedade atual, 

principalmente nas questões socioeconômicas, morais e políticas. 

Os dirigentes revelaram-se autoconfiantes e conscientes de seu papel; 

entretanto, têm identificado uma gradativa mudança do foco educacional para o foco 

social, a partir da demanda das famílias. Reconheceram, também, a valorização que 

sentem por parte da Prefeitura Municipal. 

Ressaltaram a iniciativa da Prefeitura em promover parcerias entre os órgãos 

públicos, facilitando o trabalho das lideranças. 
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QUADRO 4 
Análise do critério Liderança, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 

 
TEMA 

PRINCIPAL 
TEMA 

SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Liderança “... as pessoas esperam o melhor do diretor, o aluno busca uma 
escola acolhedora e a família também quer isso...”  
“... a comunidade acredita em nosso trabalho...” 
“... os pais estão jogando a responsabilidade da família para a 
escola...” 
“... a gente (diretor) precisa da família presente, e eu tenho 
batalhado muito na escola com isso...”  
“... eu vejo a credibilidade que a família tem com a escola.” 
“... é uma coisa legal na liderança da Prefeitura, essas parcerias 
entre os órgãos públicos...” 
“... é importante o exemplo da Prefeitura envolvendo todas as 
Secretarias.” 
“... o nosso exemplo é fundamental...” 

 

 

Quanto ao critério 2, os dirigentes afirmaram que as estratégias, planos e 

metas são elaborados com a participação dos profissionais e têm atendido às  

necessidades deles. 

Os participantes destacaram a atitude colaborativa entre eles no 

compartilhamento de estratégias e planos gerenciais e pedagógicos. 

Enfatizaram a importância de um prêmio para as escolas criado em 2004 e as 

mostras pedagógicas como mecanismos de incentivo à melhoria contínua dos 

resultados. 

Afirmaram que há uma avaliação constante em cada escola sobre os 

resultados atingidos e sobre o que fazer para melhorá-los, bem como a liberdade 

para ajustar as estratégias e metas à realidade de cada escola. 

De acordo com os depoimentos, ficou evidente o hábito de planejar e de 

traçar metas em equipe para a condução do trabalho pedagógico no município, pois 

aparece nos depoimentos de modo recorrente. 
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QUADRO 5 
Análise do critério Estratégias e Planos, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 

 
TEMA 

PRINCIPAL 
TEMA 

SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Estratégias e 
Planos 

“... a partir do primeiro momento de cada ano letivo nós nos 
reunimos com os supervisores das escolas e traçamos todo 
esse trabalho onde as metas são colocadas...” 
 “... outro grande desafio para os dirigentes hoje das escolas é a 
necessidade real de ter um plano pedagógico e não só 
gerencial, porque deles é cobrado a todo momento.” 
“ a responsabilidade em relação aos resultados é muito menor 
quando você não participa da criação das metas”. 
“... o trabalho é feito de uma forma compartilhada, as decisões 
são tomadas em conjunto; a gente senta com o pessoal no início 
do ano para estar criando as nossas metas, os nossos objetivos 
e as nossas ações e durante todo o ano a gente reavalia aquilo 
e propõe outras metas de trabalho...” 
“... o planejamento participativo é um ponto forte de nosso 
trabalho...” 
“... s nossas idéias são aproveitadas no planejamento...” 

 

 

Quanto ao critério 3, a equipe demonstrou conhecimento das demandas e 

necessidades dos alunos e de suas famílias. Destacou-se o aumento da 

responsabilidade das escolas em razão das mudanças sociais e da necessidade de 

os profissionais estarem preparados para as novas demandas educacionais. 

Os participantes reiteraram a preferência dos alunos pelas escolas municipais 

e pelo trabalho realizado com os pais, no sentido de envolvê-los no processo 

educacional. 

Os canais de relacionamento mencionados consistiram nas reuniões de pais 

e no contato direto com os alunos e suas famílias. 

O Programa de Merenda Escolar, produzido e distribuído pela Prefeitura, 

mereceu destaque por parte dos integrantes, por ter sido considerado relevante na 

redução da desnutrição infantil no município. 

Houve interesse por parte de alguns dirigentes no aumento do tempo de 

permanência dos estudantes nas escolas, para atividades diversas, visando à 

melhoria qualitativa do trabalho pedagógico. 

A questão da transferência da responsabilidade das famílias para a escola, no 

tocante à educação dos filhos, aparece novamente como tema recorrente. 
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QUADRO 6 

Análise do critério Estudantes e Partes Interessadas, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO 

COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Estudantes e 
Partes 

Interessadas 

“... organizamos um trabalho diferenciado, um trabalho específico para 
atender esses alunos que precisam de uma atenção especial para que 
aprendam conforme precisam aprender.” 
“... o aluno busca uma escola que seja acolhedora, que o ajude nesse 
processo de aprendizagem e a família também quer isso...” 
“... essa crença que se fala escola pública que os alunos saem sem 
aprender faz com que essa liderança busque o contrário do que se fala, 
ou melhor, atender bem aos alunos...” 
“Os pais quando colocam os filhos na quinta série pensam assim: o 
meu filho já cresceu, ele já tem um pouco de responsabilidade e jogam 
a responsabilidade para as escolas.” 
“eles(pais) estão achando que a responsabilidade de educar é só da 
escola e do governo. Precisam fazer a parte deles também.” 
“ a família acredita que a escola é o foco de salvação, uma vez que ela 
precisa sair para cumprir as obrigações sociais; então ela acha que a 
escola tem condições de assumir os outros papéis e ela confia na 
escola tanto que, quando a gente chama, ela fala assim: eu já não sei 
mais o que fazer, elas acham que a escola tem essa solução. É 
importante cada um assumir a sua parte.” 
“... as famílias mudaram, a estrutura familiar mudou, não cabe aqui 
fazer julgamento; eu penso que a escola tem de estar preparada para 
receber esse educando oriundo dessas famílias. 
“... as nossas famílias da zona rural, como elas gostam da escola, como 
elas estão dentro das escolas; então, isso é maravilhoso...” 
“... mesmo os alunos que dão problemas de disciplina são freqüentes, 
eles vão à escola todos os dias porque eu acho que lá é o local onde 
eles podem extravasar, onde eles podem se impor, mesmo com as 
normas e regras da escola...” 
“... eu acho que em relação a esses alunos (com dificuldades) a escola 
poderia estar aberta para eles em qualquer turno...” 
... a expectativa que nós temos é essa expectativa de atender bem aos 
nossos alunos.” 

 

 

Em relação ao critério 4, os integrantes do grupo demonstraram participação 

efetiva nos programas socioambientais das comunidades nas quais estão inseridas 

as escolas. 

Destacou-se a intensa programação de natureza ecológica desenvolvida 

pelas escolas, a responsabilidade socioambiental, os projetos desenvolvidos de 

reciclagem, conscientização, plantio, arborização, coleta seletiva. 

Os dirigentes demonstraram entusiasmo com a participação dos profissionais, 

estudantes, familiares e parceiros públicos e privados nos projetos em 

desenvolvimento. 

 

 



 
 

 
 
 

 

97

QUADRO 7 
Análise do critério Sociedade, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 

 
TEMA 

PRINCIPAL 
TEMA 

SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Sociedade “... eu vou falar da nossa prática desde 2001, de cuidado com o 
meio ambiente... a gente faz coleta seletiva dentro da escola e 
todo o material reciclável vai para um projeto de parceria com 
uma empresa... a gente uma vez por ano vai em passeata 
convocando a comunidade para cuidar do Rio das Velhas, que é 
próximo da nossa Escola...” 
“... a gente faz uma gincana o mês inteiro, que é a gincana do 
reciclado...” 
“... a gente que ficar com a ECOGERAIS, e é um trabalho que 
gera benefícios para Escola. Essa semana nós recebemos R$ 
140,00 e pagamos a assinatura de uma revista que fala de 
Gestão Educacional...” 
“... quando a gente fez gincana, nós conseguimos R$ 800,00 de 
material reciclado e esse dinheiro volta pros alunos de alguma 
maneira: pagou ônibus de passeio...” 
“... nós temos lá o OPTÁCIO. A gente faz a limpeza no bairro, 
preocupados com o perigo da dengue, etc. Criamos também um 
projeto chamado RECICLÉIA, que fizemos com a comunidade e 
fazemos até hoje a coleta de garrafas PET. O dinheiro foi 
revertido pra compra do material das máquinas que são usadas 
para construir vassouras por um grupo de mães da Escola...” 
“ E, dentro da Escola, mesmo sendo uma região muito carente, 
nós continuamos cultivando, com muito esforço, um jardim. 
Então, nós temos hoje rosas maravilhosas parecendo as da 
novela, dentro do Conjunto Palmital, e os meninos cuidam das 
roseiras e vigiam as roseiras...as famílias são muito 
envolvidas...” 
“... a gente faz o trabalho, a escola é a via de comunicação, os 
professores realizam o trabalho com os alunos e integram as 
informações. Então, a gente envia as comunicações quanto ao 
trabalho às famílias e entra em contato com os setores de obras 
da Prefeitura para fazer o recolhimento periódico do lixo todo.” 
“... as empresas são parceiras e estão de portas abertas para o 
nosso trabalho...” 

 

 

De acordo com os depoimentos dos participantes sobre o critério 5, o Sistema 

Municipal de Educação possui métodos para o levantamento e a organização das 

informações pedagógicas e gerenciais das escolas, bem como há divulgação 

satisfatória dessas informações. 

Apresentaram práticas de gestão relativas à atualização de informações e sua 

utilização para a tomada de decisões. 

Apresentaram também métodos existentes para analisar o desempenho das 

escolas, as políticas de ampliação desses métodos e sua dinâmica de aplicação. 

Existe um Sistema Municipal de Avaliação de Desempenho do Ensino 
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Fundamental (SIMAEF) e o município participa da Avaliação de Desempenho 

Estadual (SIMAVE). 

Houve manifestação de um diretor sobre o desejo de ampliação do Sistema 

de Informações Comparativas para que o município se posicione em relação às 

escolas de Ensino Fundamental de todo o País. 

 

 
QUADRO 8 

Análise do critério Informações e Conhecimento, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Informações e 
Conhecimento 

“... quinzenalmente nós temos reuniões pedagógicas dentro da 
escola para trocar experiências, informações...” 
“Nós temos um calendário. No final de cada trimestre, nós 
reavaliamos os nossos processos. São feitos relatórios dessas 
reuniões. As orientações partem da Secretaria (Municipal de 
Educação), mas o ’como fazer’ é de cada escola. Cada uma tem 
a sua liberdade e responsabilidade”. 
“... nós temos um Workshop, ele acontece há quatro anos, 
acontece três dias na semana, cada dia oito horas, para os 
educadores. Acontece na nossa escola, ele é aberto a todas as 
redes, este ano foram cento e quarenta participantes. É um 
trabalho que virou marca da escola e os professores não querem 
perder esse espaço. 
“... esse ano a Prefeitura inovou, ela manda o dinheiro pra Caixa 
Escolar, a escola faz o plano com o professor, ele escolhe a 
palestra e a gente contrata o palestrante”. 
“Nós temos o SIMAEF, que é o Sistema Municipal de Avaliação 
do Ensino Fundamental, exclusivo da Rede Municipal. 
Avaliamos os alunos do 4º ano do 1º ciclo e 8º ano do 2º ciclo.”  
“... o SIMAEF é muito bem elaborado, mas ele não permite nos 
comparar com outras Redes no Brasil. Eu acho que vai ser um 
ganho muito grande pra Rede essa comparação, essa análise, 
conhecer as outras realidades por um mesmo instrumento.” 

 

 

No critério 6, os participantes deram ênfase ao programa de capacitação de 

profissionais, elaborado de acordo com as demandas apresentadas pelo Sistema 

Municipal de Educação, que pode ser considerada uma prática avançada de gestão. 

O grupo caracterizou a avaliação de desempenho profissional como fator 

positivo e focado na melhoria dos resultados dos alunos. 

Conforme os depoimentos, os padrões de trabalho são gerenciados pelos 

diretores, supervisores e pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, de forma 

participativa. 
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O clima organizacional mostrou-se positivo entre os profissionais do Sistema 

Municipal e com os profissionais do Sistema Estadual. 

 

 
QUADRO 9  

Análise do critério Pessoas, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Pessoas “Todo o investimento que a Secretaria Municipal tem com todos 
nós diretores da Rede Municipal, ela estende aos da Rede 
Estadual. Então, os mesmo cursos de liderança, de gestão que 
nós diretores passamos, eles também são convidados a 
participar.” 
“Então, qual foi a prioridade das nossas capacitações? Fizemos 
um levantamento com os professores e eles pediram tudo em 
cima desse projeto. Isso foi por causa do resultado dos alunos, e 
é leitura e interpretação, que é a defasagem atual da escola. É a 
defasagem dos nossos alunos, então eles viram a necessidade 
de todas as capacitações em cima dessa aprendizagem.” 
“O nosso primeiro objetivo, nessa proposta, é um plano de 
capacitação do município para trabalharmos em cima desse 
foco, para melhorarmos o nosso resultado.” 
“Além das capacitações que são feitas, dos cursos que são 
feitos, a gente convida um professor de outra escola para vir 
falar pros professores, assim como os nossos vão pra outras 
escolas.” 

 

 

Considerando o critério 7, os participantes afirmaram que a proposta 

educacional municipal é formulada de acordo com as necessidades e as demandas 

dos estudantes, confirmando as falas do critério anterior. 

Conforme depoimentos, os projetos são gerenciados por meio de indicadores 

de desempenho e tem havido melhoria contínua nos projetos educacionais. 

Os participantes demonstraram integração entre o monitoramento dos 

processos das escolas com a Secretaria Municipal e com o Sistema Estadual de 

Educação. 

Houve ênfase na gestão pedagógica, com descrições de como ocorre o fluxo 

dos processos pedagógicos nas escolas. 

Os processos de apoio, como a merenda escolar, possuem método próprio, 

com produção e distribuição realizadas pela Prefeitura, reduzindo o trabalho da 

escola e o custo final do produto. Apresentaram exemplos da existência de canais 

com fornecedores (Prefeitura e parceiros) e bom relacionamento do ponto de vista 
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hierárquico (horizontal e vertical), conforme depoimentos dos participantes. Tais 

processos de apoio podem ser considerados inovadores em nível nacional. 

Houve manifestação favorável ao processo de avaliação docente e dos 

dirigentes escolares. 

Percebeu-se, também, a existência de um controle de custos educacionais, 

pelo depoimento do diretor sobre custo-aluno e custo-profissional. 

Houve menção à elaboração de instrumentos gerenciais por uma diretora de 

escola, caracterizando certo grau de liberdade para o monitoramento dos processos 

educacionais nas unidades escolares. 

 

 
QUADRO 10  

Análise do critério Processos, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 
 

TEMA 
PRINCIPAL TEMA SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Processos “... a prefeitura nos cobra muito também o acompanhamento das atividades-
meio. Por exemplo, a nossa merenda vem do Centro de Processamento de 
Merenda, mas é cobrado do diretor da escola que a cozinha esteja impecável, se 
está boa, se está ruim, se é suficiente, se os meninos estão gostando.” 
“.... nós vamos às escolas fazer monitoramento desse trabalho e detectamos as 
situações que não estão realmente dentro da proposta pedagógica. Nós 
cobramos, e isso fica muito evidente quando não é feito, porque as dificuldades 
maiores afloram.” 
“... este espaço de reuniões pedagógicas da escola acontece também como 
método democrático na vida do professor...” 
“... as definições são organizadas juntamente com eles (professores): nós vamos 
fazer dessa forma... as experiências, as dinâmicas, as reuniões de pais...” 
“... é a primeira vez que o Estado participa conosco da Mostra Pedagógica... nós 
somos uma Rede. Nós somos todos da educação. Então, assim, ontem teve até 
uma diretora de Estado que chorou, porque ela se sentiu inserida... eles não 
eram excluídos, mas não chegavam até a gente.” 
“... a partir dos resultados do SIMAEF, nós fazemos uma avaliação, juntamente 
com os supervisores pedagógicos e a partir disso traçamos novas metas. 
Chamamos cada diretor com seu supervisor para avaliarmos esse processo.”  
“... dentro do Sistema Municipal de Ensino não é somente o aluno que é avaliado 
não, porque existe essa concepção de avaliação, infelizmente, isso é cultural, 
“que é só o meu aluno que tem que ser avaliado”, nós também. E não é 
demagogia. O professor também é avaliado. Nesse momento, o diretor é 
avaliado também.” 
“... a Prefeitura envia material de limpeza, produtos de escritório, por exemplo, a 
gente tem uma planilha de tudo que a gente faz. Na hora que eu recebo eu já 
assino, eu tenho consciência do que recebi porque a gente confere. Dentro da 
escola existe também o formulário da própria escola onde o consumo é 
controlado, o que chegou, o que saiu e o que resta. Então, há um controle sim.” 
“... nós temos este custo por aluno, nós temos o custo mensal e depois o 
consumo individual de quanto este aluno representa para a Prefeitura, de quanto 
este funcionário representa para a Prefeitura.” 
“... a gente consegue montar os nossos instrumentos de acordo com as nossas 
necessidades...”’ 
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Finalmente, em relação ao critério 8, os participantes enfatizaram os índices 

de satisfação da sociedade local com a educação municipal. 

Reiteraram a atitude de preferência e de fidelidade dos alunos e pais às 

escolas municipais e sobre o desafio de atender a toda a demanda, que é, de 

acordo com os participantes, o dobro da demanda de alunos para o Sistema 

Estadual. 

Destacaram o preparo sólido dos alunos da rede municipal e a tendência de 

melhoria contínua dos resultados pedagógicos, citando exemplos vitoriosos de 

alunos egressos. 

Como tema recorrente, foi citado novamente o ambiente organizacional 

favorável, o crescente relacionamento com as escolas estaduais, o nível de 

competência dos profissionais da rede municipal e a visão sistêmica da 

administração municipal. 

Pareceu haver uma percepção conjunta dos bons resultados dos alunos da 

Rede Municipal e do impacto destes na comunidade local. É interessante observar 

que os participantes destacaram índices numéricos, evidenciando algum sistema de 

medição de indicadores. 

A manifestação sobre o Relatório de Gestão e a “faixa prata do Prêmio da 

Qualidade” indicam que o Sistema Municipal de Educação já foi reconhecido em seu 

desempenho. 

Houve menção ao “Prêmio de Gestão Escolar” e a afirmação de que foi 

elevado o índice de adesão das escolas municipais a esse mecanismo de 

reconhecimento. 

 



 
 

 
 
 

 

102

QUADRO 11 
Análise do critério Resultados, conforme Grupo de Foco de Santa Luzia 

 
TEMA 

PRINCIPAL 
TEMA 

SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Santa Luzia 

Resultados “Nós fizemos uma análise no início do ano, sempre a gente tem 
a pesquisa inicial e final. O grau de satisfação chegou em torno 
dos 85% à 90%...” 
“... nós temos casos de que o aluno hoje da cidade de Santa 
Luzia já está saindo da escola particular para estudar em rede 
Municipal. Então, este é um referencial para nós.” 
“... na nossa Escola nós temos um índice bem satisfatório.” 
“Nós tivemos um aluno que venceu um concurso a nível 
estadual de redação sobre o Poder Judiciário.” 
“... se você pegar esse levantamento vai ver o grande número de 
alunos das escolas estaduais que estão procurando a rede 
municipal e das escolas particulares que estão procurando a 
rede municipal.” 
“Em 2003 tivemos uma experiência que gerou pra gente um 
documento muito importante, que foi um Relatório de Gestão da 
Prefeitura... ganhou faixa prata do Prêmio da Qualidade... a 
educação teve nesse processo um papel muito importante. O 
mais importante que esse trabalho nos oferece é o resultado 
todo da avaliação.” 
“... várias escolas participaram do Prêmio de Gestão Escolar a 
nível estadual, a nível nacional... a nível de Minas Gerais, a 
cidade que obteve maior número de escolas inscritas foi Santa 
Luzia.” 
“... existe essa preferência... Eles não vêem mais por causa da 
localidade, porque na escola onde eu trabalho a demanda é 
muito grande...” 
“... Eu quero medir isso de alunos que saíram da nossa Escola, 
fizeram o Ensino Médio e estão na faculdade ou já terminaram, 
para saber como estão lá fora e nos dando um retorno muito 
bacana...” 

 

 

 

Diante dos conteúdos manifestos pelo grupo, podem ser percebidos os 

pontos fortes, bem como alguns problemas, principalmente por meio dos 

depoimentos recorrentes. 

Quanto aos pontos fortes, foram destacados, principalmente, o trabalho 

sistêmico da Prefeitura (critérios Liderança, Estratégias e Planos, Informações e 

Conhecimento, Pessoas) em situações de interface Prefeitura/Secretaria Municipal, 

Secretaria Municipal/Escolas, Prefeitura/Estado. Foram também comentados o modo 

participativo, como é conduzido os Planos Estratégico (Estratégias e Planos, 

Informações e Conhecimento, Processos), o atendimento às necessidades 

pedagógicas e nutricionais dos estudantes (critério Estudantes e Partes 
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Interessadas), o cuidado com as questões socioambientais (critério Sociedade), a 

existência de parcerias com o setor público e com a iniciativa privada (critérios 

Liderança, Sociedade, Processos) e o acompanhamento sistemático dos resultados 

de desempenho dos estudantes (critérios Informações e Conhecimento, Pessoas, 

Processos, Resultados). 

Quanto aos problemas mencionados, destacou-se a participação deficitária 

das famílias no processo educacional dos estudantes (critérios Liderança, 

Estudantes e Partes Interessadas). É curioso perceber, entretanto, que as famílias 

não são citadas no critério Resultados como uma das causas para o bom 

desempenho dos alunos. Por outro lado, são participativas no que tange às 

questões socioambientais, como citado no critério Sociedade. Outro problema 

apontado por um dirigente foi a falta de referenciais externos comparativos para que 

as escolas se percebam e se posicionem dentro de um sistema mais amplo (critério 

Informações e Conhecimento). Foi também mencionada a necessidade de realizar o 

controle de alunos egressos para medir os impactos do que aprenderam na escola 

no Ensino Superior ou no ambiente de trabalho (critério Resultados). 

Tais análises podem ser observadas no quadro seguinte: 
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QUADRO 12 
Síntese dos principais pontos destacados pelas lideranças escolares do município  de Santa Luzia 

 
Pontos Fortes 

 (positivos) 
Pontos de Melhoria 

(negativos) CRITÉRIOS 

Visão sistêmica da Prefeitura 
 
 
 
Construção participativa dos 
Planos Estratégico e Escolar 
 
Atendimento às 
necessidades pedagógicas e 
nutricionais dos estudantes 
 
Cuidado das Escolas com 
questões socioambientais 
 
Parcerias públicas e privadas 
 
Acompanhamento dos 
resultados de desempenho 
discente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação deficitária das 
famílias 
 
Falta de referenciais 
 
Falta de controle dos alunos 
egressos 

Liderança, Estratégias e Planos, 
Informações e Conhecimento, 
Pessoas. 
 
Estratégias e Planos, Informações e 
Conhecimento, Processos. 
 
Estudantes e Partes Interessadas. 
 
 
 
Sociedade 
 
Liderança, Sociedade, Processos. 
 
 
Informações e Conhecimento, 
Pessoas, Processos, Resultados. 
 
Liderança, Estudantes e Partes 
Interessadas. 
 
Informações e Conhecimento 
 
Resultados 
 

  

 

Observa-se que os aspectos positivos são preponderantes nos depoimentos 

dos dirigentes e os aspectos negativos tratam de práticas gerenciais mais refinadas, 

exceto a questão da participação das famílias, considerada fundamental na 

educação integral dos alunos. 

 

 

6.1.2 Quadros de análise temática dos resultados do Grupo de Foco de 

Ribeirão das Neves 

 

 

Em relação ao critério 1, os participantes enfatizaram a necessidade de 

estarem próximos da comunidade escolar, das demandas múltiplas das 

comunidades e de aprimorarem as habilidades de relacionamento necessárias para 
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liderar suas escolas. 

Consideraram o relacionamento com a Secretaria Municipal de Educação 

próximo e satisfatório. Reiteraram a importância do compromisso das lideranças com 

suas instituições. 

Os depoimentos se voltaram para o relacionamento dos líderes das escolas 

com suas comunidades para a necessidade de dedicação pessoal e para o resgate 

dos valores éticos e morais nessas comunidades. 

 
QUADRO 13 

Análise do critério Liderança, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO 

COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Liderança “Agora há um contato junto, uma oportunidade pra conversar qualquer 
problema das escolas, qualquer tipo de conflito. Facilita mais o trabalho 
tanto da liderança quanto dos professores. Como aqui a Secretaria, 
esse espaço que temos aqui agora” (espaço onde foi realizada a 
reunião do grupo focal). 
“... a comunidade quando ela chegou, ela quer falar com a diretora, os 
alunos querem falar com a diretora, mas já é uma característica da 
gente também junto da Secretaria.” 
“... eu percebo também uma outra característica que é a dedicação 
mesmo. Aquela dedicação exclusiva. Porque se está aberto o diálogo, 
então a coisa forma em prol de uma educação de qualidade.” 
“ Eu vejo a direção no total, eu vejo isso como um ponto de apoio, ela é 
a mola mestra que funciona a escola: se está bom, o apoio está ótimo, 
se não está bom, o apoio está deixando a desejar em alguma função.” 
“ Eu procurei descentralizar, porque se eu pegar tudo pra mim, tanto da 
comunidade, como dos professores, como os outros segmentos, eu não 
dou conta mesmo, não consigo. Eu chego na escola às 8 da manhã e 
saio 8 da noite. Mas eu procuro descentralizar.” 
“... se não houve compromisso de todos a coisa não anda. Então, o 
compromisso é da pessoa, não é do cargo, o compromisso demonstra a 
responsabilidade da pessoa e não do cargo que ela exerce. O 
importante é saber liderar e não apenas mandar, com base no 
compromisso pessoal...”  
“... é simples você ter um cargo diretor e achar que só por esse fator 
pode ficar quietinho e nada fazer; aí as coisas não acontecem.” 
“... os valores nossos foram de princípio, resgatar a auto-estima, 
respeito, participação dos pais, alunos e professores.” 

 

 

Quanto ao critério 2, os participantes afirmaram que hoje há a participação 

das lideranças escolares na construção coletiva das estratégias e planos gerenciais 

e pedagógicos. Os depoimentos evidenciam que essa prática é recente na educação 

pública municipal. 

Demonstraram satisfação em participar de reuniões para o estabelecimento 

dos planos político-pedagógicos das escolas. Reiteraram a grande responsabilidade 
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dos diretores na condução da nova estratégia gerencial da educação municipal. 

Houve evidências de que não havia anteriormente um relacionamento intenso 

das escolas com a Secretaria Municipal de Educação e autonomia na elaboração 

dos Planos das escolas. 

 
QUADRO 14  

Análise do critério Estratégia e Planos, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Estratégias e 
Planos 

“... nós não tínhamos no passado portas abertas aqui para reunir 
todos os diretores, professores, para fazer um PDE, proposta 
pedagógica, e nem pessoas...” 
“... depois que eu comecei a fazer o PDE, aqui junto com a 
turma, eu já inaugurei a minha Proposta Pedagógica.” 
“... nesta gestão é que está começando a falar em Plano Político 
Pedagógico. Porque através do Plano Político Pedagógico é que 
se define a missão, os valores, a visão do futuro.” 
“... agora a gente tem saído muito para vir aqui no curso, 
reuniões e tudo isso tem ajudado a gente bastante a trabalhar 
dentro da Escola.” 
“Estão na verdade passando a descentralizar e dar autonomia, 
cada Escola está criando sua identidade, a sua história, a 
filosofia de trabalho; é a oportunidade.” 
“... estamos construindo o nosso PDE...” 

 

 

Sobre o critério 3, os participantes demonstraram conhecimento de suas 

comunidades escolares, das expectativas de seus alunos. Enfatizaram a gravidade 

das questões sociais e do desafio de encontrar soluções para os problemas dos 

alunos. 

Abordaram a questão da infra-estrutura das escolas como inadequada ao 

conforto dos alunos, bem como a questão geográfica (três regiões distintas), como 

aspectos desafiadores do município. 

A questão social apareceu com freqüência, bem como a questão dos valores 

éticos e morais. Apresentaram-se como temas recorrentes. 

Houve alusão ao tema saúde como fator inibidor da aprendizagem dos alunos 

(física e psicológica) e o relato de problemas e programas existentes nessa área. 
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QUADRO 15 

Análise do critério Estudantes e Partes Interessadas, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Estudantes e 
Partes 

Interessadas 

“... há a necessidade do contato, seja dentro da Escola, de estar 
junto com os professores e os alunos...” 
“... lidando com os diversos tipos de aluno que temos no nosso 
município. Nós temos diversas diferenças, temos nossa cidade 
dividida em três e, em cada região, pessoas totalmente 
diferentes, com visões diferentes, três regiões independentes 
uma da outra. Então, há a preocupação de estar atendendo o 
aluno em cada região, conforme a necessidade.” 
“... você deve ter compromisso com sua turma (o professor).” 
“... tive que me desdobrar e, ao mesmo tempo, mostrar firmeza 
também... Jogar com os alunos de 5ª a 8ª série, à tarde, na 
recreação. Então, foi aquele negócio de falar: a diretora está 
brincando com os meninos...Ela é legal, gosta da gente...”  
“... se os professores não eram respeitados também não 
respeitavam o aluno, e os pais também não respeitavam os 
professores. Então os valores resgatados foram: auto-estima, 
respeito, a valorização deles também, porque se a auto-estima 
estiver baixa, a valorização dos professores também estará, 
porque eles (alunos) não saberão dar valor.”. 
“... hoje, no nosso município, temos escolas sem estrutura, 
municipais funcionando em casa alugadas, enquanto escolas 
estaduais se encontram com salas ociosas.” 
“Por exemplo, no meu bairro onde a gente trabalha é assim, 
porque é uma carência muito grande, as mães chegam 
drogadas na escola... então, as crianças repetiam muito na 
escola...” 
“Aí, com esse apoio que a gente está tendo da Prefeitura, com 
psicólogo, assistente social, dentista... a gente está tendo um 
retorno muito grande.” 
“... o problema está com a mãe, não está com a criança.” 
“... nós temos o apoio do PSF (Programa de Saúde da Família), 
também do Posto de Saúde, que é o médico da família...” 
“... esse menino que estava repetindo dois, três anos já não 
repete mais. Por quê? Às vezes, era um problema psicológico, 
um tratamento de verme, que atrapalhavam sua 
aprendizagem...” 
“... eu acho que as questões sociais dos alunos são sérias, muitos têm 
pais separados, problemas muito sérios e esperam muito de nós...”. 

 

 

Em relação ao critério 4, os participantes demonstraram compromisso com os 

alunos e suas famílias e preocupação com a questão ambiental. 

A precariedade do saneamento básico foi destacada como uma barreira para 

um trabalho mais eficiente de responsabilidade ambiental. 

Todos demonstraram o desejo de intensificar o trabalho de cuidado com o 

meio ambiente e com o preparo das famílias no apoio aos alunos. 
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Destacaram o esforço da Prefeitura em atender à demanda das três áreas 

populosas que compõem o município, tema recorrente que pareceu ser um 

considerável desafio para o município. 

 

 
QUADRO 16 

Análise do critério Sociedade, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Sociedade  “... fazemos o trabalho de coleta de lixo, mas não tendo o saneamento 
básico fica mais difícil...” 
“... já melhorou bastante o interesse deles (alunos) pela questão 
ambiental. Cuidamos desse aspecto na Escola, com vários projetos”. 
“... há o problema de crianças aidéticas, que precisamos aprender a 
lidar melhor...”  
“... temos o apoio da comunidade, mas o saneamento básico precisa 
acontecer para motivar as pessoas com o meio-ambiente.” 
“... o combate à violência é tratado na escola. Já está melhorando, mas 
muitos alunos não têm bom rendimento porque falta o apoio da 
família...” 
“... três cidades em uma torna tudo mais difícil...” 

 

 

Em abordagem ao critério 5, o grupo afirmou que é recente a utilização de 

informações sobre o desempenho das escolas. Consideram fundamental o acesso e 

a troca de informações para a melhoria dos resultados. 

Relataram experiências de aprendizado e troca de informações entre as 

escolas e destas com a Secretaria, nesta última gestão municipal. 

Houve manifestação sobre a necessidade de referenciais, de diagnósticos, 

para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
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QUADRO 17 
Análise do critério Informações e Conhecimento, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 

 
TEMA 

PRINCIPAL 
TEMA 

SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Informações e 
Conhecimento 

“... até o ano passado vinha a avaliação do município  separada do 
estado... Avaliaram umas seis só. E aqui fizeram todas as séries. Só 
que eu, por exemplo, não tenho acesso a esses gráficos de resultados. 
Não tive acesso. Agora vai ser uma coisa só. Até porque nós 
pretendemos trabalhar junto com o Estado no currículo...” 
“... nós trabalhamos assim: eu tenho uma amiga que tem ma 
escolinha... eu faço as provinhas, os trabalhinhos com eles... nós 
trocamos um tipo de experiência, sabe? As vezes, eu vou avaliar a 
turma dela, ela vem avaliar as nossas turmas e vamos fazendo uma 
parceria.” 
“... nós precisamos ter referencial para comparar nossos resultados.” 
“... foi feito um diagnóstico só para os meninos do 2º ano do 1º ciclo, 
que foram avaliados menino por menino, e esse resultado foi trazido 
para nós... se não tivesse ocorrido este diagnóstico talvez eu não teria 
percebido na escola, essa defasagem.” 
“... quando você precisa de ajuda você tem que mostrar o que está 
acontecendo... eu tenho que mostrar o problema.” 

 

 

 

Sobre o critério 6, a equipe destacou o sistema de capacitação que começa a 

ser implantado e sua importância para os profissionais da rede municipal. 

Não houve alusão a cursos ou eventos de capacitação ocorridos no passado, 

mas destacou-se a importância da iniciativa para todas as categorias profissionais 

da Educação. 

 
 

QUADRO 18 
Análise do critério Pessoas, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 

 
TEMA 

PRINCIPAL 
TEMA 

SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Pessoas “... temos a preocupação de estar capacitando os nossos 
funcionários pra ter uma educação de qualidade no município, 
sempre tendo um curso de capacitação em todas as áreas, tanto 
para os professores quanto para os dirigentes, os técnicos da 
Secretaria de educação; então acho isso muito importante, estar 
preocupando os funcionários da Rede.” 
“... estamos fazendo cursos que a Prefeitura está oferecendo 
agora e, com suporte do referencial, os resultados vão 
melhorar.” 
“... os cursos que estão sendo oferecidos agora estão de acordo 
com as nossas necessidades.” 
“... vamos trabalhar em sintonia com o Estado e isto vai ser 
muito bom para nós, profissionais e também para os alunos.” 
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Sobre o critério 7, os participantes destacaram uma mudança nos processos 

gerenciais a partir da atual gestão e a participação crescente das lideranças e dos 

professores nas melhorias pedagógicas propostas e sua adequação às 

necessidades locais. 

Citaram reuniões de acompanhamento e a postura acolhedora das lideranças 

da Secretaria Municipal de Educação como fatores facilitadores dos processos 

educacionais e motivadores para os profissionais envolvidos na educação local. 

 

 
QUADRO 19 

Análise do critério Processos, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Processos “... Bem, o que aconteceu, no começo da administração. Foi feito um 
sistema de comunicação das escolas com a Secretaria, que facilitou 
muito os processos dentro e fora da Escola.” 
“... nós temos que conseguir, mesmo na troca administradores, sempre 
uma diretora, funcionária da própria escola, professores, para facilitar os 
processos; pessoas que entendam a realidade daquela comunidade 
escolar.” 
“E, pra gente até é uma maneira de repensar. Eu falo: uma maneira 
para o professor repensar... mas é uma motivação também, porque 
você, com os temas transversais, com a preparação para a vida, tem 
uma construção de critérios de matérias...” 
“... Parece que tudo está ficando mais organizado, não só a parte 
pedagógica, mas a administração em geral.” 

 

 

 

Finalmente, sobre o critério 8, a equipe participante destacou a melhoria 

gradativa dos resultados e, principalmente, os desafios para a melhoria do 

desempenho educacional, decorrentes dos seguintes fatores: condições 

socioeconômicas precárias das famílias, diferentes demandas das três populações 

que compõem o município, falta de apoio dos pais nas atividades extraclasse, falta 

de infra-estrutura adequada das escolas. 

Os resultados não foram avaliados quantitativamente pelo grupo participante. 

Houve uma expectativa positiva da equipe em relação à melhoria dos 

indicadores educacionais de aprovação e evasão de alunos na atual administração. 

Não houve manifestação sobre resultados quantitativos ou referenciais 

comparativos já utilizados, mas percebe-se certa expectativa nesse sentido. 
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Novamente, o ambiente e o apoio familiar surgiram como fatores necessários 

ao sucesso escolar dos alunos. 

 

 
QUADRO 20 

Análise do critério Resultados, conforme Grupo de Foco de Ribeirão das Neves 
 

TEMA 
PRINCIPAL 

TEMA 
SECUNDÁRIO COMENTÁRIOS 

Avaliação da 
Educação 

Pública 
Municipal de 
Ribeirão das 

Neves 

Resultados “... os resultados são bons, se considerarmos as dificuldades e 
os desafios do município...” 
“... estão melhorando muito de algum tempo pra cá...” 
“alguns têm dificuldade por falta de apoio total em casa e nós 
temos ajudado de toda a forma.” 
“... em nossas reuniões planejamos um apoio intensivo a esses 
alunos, mas é preciso uma estrutura melhor das Escolas para 
atender às necessidades deles.” 
“a nova administração está dando uma atenção especial a 
Educação, mas os desafios são muito grandes.” 
“Acho que se conseguíssemos mobilizar as famílias, os 
resultados dos alunos seriam muito melhores.” 
“Não tenho informações de comparação dos nossos resultados 
com outros municípios.” 
“... aqui ainda é cidade dormitório: Os pais saem cedo e não 
convivem com os filhos. Por isso, os resultados deles (alunos) às 
vezes não são bons. Não depende só das aulas e dos 
professores; é importante o apoio das famílias para eles (alunos) 
se saírem bem...” 

 
 

 Os depoimentos dos participantes desse Grupo focal revelaram os principais 

desafios do município, especialmente no contexto educacional público. As questões 

mais desafiadoras foram expressas, mais de uma vez, como temas recorrentes: a 

infra-estrutura precária de várias escolas municipais, que funcionam em casas e 

prédios adaptados (critérios Estudantes e Partes Interessadas, Resultados); a falta 

de apoio dos pais e das famílias aos estudantes (critérios Estudantes e Partes 

Interessadas, Sociedade, Resultados); a falta de saneamento básico, afetando a 

saúde e a qualidade de vida dos alunos e de suas famílias (critério Sociedade); os 

problemas de saúde física e psicológica dos alunos (critérios Estudantes e Partes 

Interessadas, Sociedade); e as dificuldades de ordem geográfica (as três regiões 

que compõem o município são distantes entre si) que dificultam o atendimento às 

necessidades específicas de cada escola (critérios Sociedade, Informações e 

Conhecimento, Estudantes e Partes Interessadas). Foi também citada a violência 
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urbana como problema social (critério Sociedade). No âmbito pedagógico, foi 

mencionada a falta de referenciais comparativos que situassem os resultados de 

desempenho das escolas e destas com outros sistemas (critérios Informações e 

Conhecimento, Resultados). 

 Quanto aos pontos fortes, foi mencionado o sistema de comunicação da atual 

gestão municipal com as escolas (dirigentes, profissionais e estudantes), que tem 

motivado as lideranças (critérios Liderança, Estratégias e Planos, Processos, 

Resultados). Foram também citados o investimento pedagógico em capacitação 

profissional (critérios Estratégias e Planos, Pessoas), as parcerias recentes entre os 

sistemas estadual e municipal de educação (critérios Informações e Conhecimento, 

Pessoas) e os resultados de desempenho dos alunos, apesar de não quantificados 

(critério Resultados). 

 Essas informações estão organizadas no QUADRO 21 e refletem maior 

ênfase da equipe participante nos problemas educacionais vivenciados, apesar das 

expectativas positivas e dos pontos fortes destacados. 

 



 
 

 
 
 

 

113

QUADRO 21 
Síntese dos principais pontos destacados pelas lideranças escolares 

do município  de Ribeirão das Neves 
 

Pontos Fortes 
 (positivos) 

Pontos de Melhoria 
(negativos) CRITÉRIOS 

Comunicação da atual gestão 
educacional municipal com 
as escolas. 
 
 
 
 
 
 
Investimento pedagógico 
(capacitação profissional) da 
atual gestão municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Início da parceria Estado-
município  na área da 
Educação 
 
Resultados de desempenho 
dos alunos (não 
quantificados) 

 
 
 
Infra-estrutura das Escolas 
(prédios inadequados) 
 
Falta de apoio dos pais e 
das famílias aos estudantes 
 
 
 
 
Falta de saneamento básico 
 
Problemas de saúde física e 
psicológica dos alunos 
 
Dificuldades geográficas 
(três regiões distintas no 
município) 
 
Falta de referenciais 
comparativos 
 
Violência urbana 
 

Liderança, Estratégias e Planos, 
Processos, Resultados. 
 
Estudantes e Partes Interessadas, 
Resultados. 
 
Estudantes e Partes Interessadas, 
Sociedade, Resultados. 
 
Estratégias e Planos, Estudantes e 
Partes Interessadas, Pessoas. 
 
Sociedade 
 
Estudantes e Partes Interessadas, 
Sociedade. 
 
Sociedade, Informações e 
Conhecimento, Estudantes e Partes 
Interessadas. 
 
Informações e Conhecimento, 
Resultados. 
 
Sociedade. 
 
Informações e Conhecimento, 
Pessoas. 
 
 
Resultados. 
 

 

 

 

 A organização das principais informações desse Grupo de Foco reflete 

visualmente os problemas que as lideranças educacionais consideram mais 

impactantes no desempenho educacional, assim como o elevado nível de 

expectativa em relação à gestão atual da Prefeitura e da Secretaria Municipal de 

Educação. 
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6.1.3 Análise comparativa dos resultados dos Grupos de Foco 

 

 

Tendo em vista as especificidades contextuais de cada município, a análise 

de conteúdo dos Grupos de Foco demandou extrema sensibilidade e prudência. 

Além da síntese descritiva elaborada para cada um dos oito critérios de 

excelência, considerados “temas secundários”, tendo em vista que o tema principal 

definido foi a avaliação da educação pública municipal, pode-se presumir, a partir 

das manifestações dos participantes, as tendências ou ênfases dentro de cada 

critério, em cada Grupo de Foco. 

Tais ênfases representam a tônica do conteúdo do discurso dos participantes, 

uma síntese das abordagens dos dirigentes. Vale ressaltar que, sendo os oito 

critérios muito amplos em sua conceituação, houve necessidade de restringir um 

pouco a abordagem para torná-la possível no tempo limite (3 horas e 30 minutos), 

sem, contudo, prejudicar o resultado final dos relatos e das discussões em torno dos 

temas. 

Os critérios que apresentaram situações mais diferenciadas em relação à 

ênfase foram: 

 • “Estratégias e Planos”, em que os representantes do município de Santa 

Luzia citaram experiência de desdobramento das estratégias e dos planos, enquanto 

os representantes do município de Ribeirão das Neves demonstraram estar 

iniciando o processo de construção de um sistema de planejamento. 

 • “Sociedade”, momento em que os dirigentes de Santa Luzia destacaram 

trabalhos de parcerias com o empresariado local, enquanto os de Ribeirão das 

Neves destacaram os desafios geográficos, de saneamento básico e social. 

 • “Informações e Conhecimento”, quando os dirigentes de Santa Luzia 

relataram a participação do município em sistemas de avaliação de desempenho e a 

busca de informações comparativas, enquanto os dirigentes de Ribeirão das Neves 

revelaram estar iniciando esse processo, por meio de encontros entre as escolas, 

com o objetivo futuro de trabalhar com referenciais comparativos. 

 • “Processos”, momento no qual os participantes de Santa Luzia destacaram 

os processos de apoio que impactam os resultados, como a distribuição e o controle 
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nutricional da merenda escolar e as interfaces com os fornecedores e parceiros, 

enquanto os participantes de Ribeirão das Neves destacaram a reorganização dos 

processos pedagógicos e administrativos realizados pela atual gestão municipal, 

manifestando expectativa de mudanças e de melhorias e a importância do 

gerenciamento de processos que está sendo implementado pela Prefeitura local. 
 
 

QUADRO 22 
Tendências ou ênfases dentro de cada critério, em cada Grupo de Foco 

 
(Continua) 

TEMAS SECUNDÁRIOS 
 

GRUPO DE FOCO DE SANTA 
LUZIA 

GRUPO DE FOCO DE RIBEIRÃO 
DAS NEVES 

Liderança 

Ênfase no papel social das 
lideranças escolares na integração 
família-escola. Relato da 
importância da Prefeitura como 
líder do macroprocesso de gestão 
municipal, envolvendo as 
Secretarias de forma Sistêmica. 

Ênfase no papel social dos líderes 
escolares, na integração família-
escola e no compromisso de cada 
diretor (a) para o resgate dos 
valores. 
Relato da necessidade de resgate 
dos valores e da necessidade de 
descentralização para o êxito do 
trabalho da liderança. 
 

Estratégias e Planos 

Ênfase na definição participativa 
das estratégias educacionais, das 
Mostras pedagógicas, dos 
mecanismos de incentivo utilizados 
pela prefeitura e da avaliação 
contínua de resultados 
educacionais, para ajustes dos 
Planos. 

Ênfase na comparação entre o 
passado e o presente da 
administração municipal. Relatos 
sobre a oportunidade atual de 
planejar em conjunto, nas 
experiências recentes de 
construção dos Planos de 
Desenvolvimento das Escolas 
(PDE). 

Estudantes e Partes Interessadas 

Ênfase na consciência da 
complexidade do papel das escolas 
diante do cenário socioeconômico 
atual. 
Relatos dos Programas Merenda 
Escolar e da preferência dos pais 
pelo Sistema Municipal de 
Educação em razão do 
atendimento às necessidades dos 
alunos. 

Ênfase no interesse dos 
profissionais no relacionamento 
com os alunos e famílias.  
Relatos sobre a inadequação dos 
prédios escolares (infra-estrutura) 
para o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas, esportivas 
e artísticas com os alunos. 
Interesse no trabalho mais intenso 
com as famílias, tendo em vista os 
elevados índices de desagregação 
familiar no município. 
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(Conclusão) 

TEMAS SECUNDÁRIOS 
(ASPECTOS) 

GRUPO DE FOCO DE SANTA 
LUZIA 

GRUPO DE FOCO DE RIBEIRÃO 
DAS NEVES 

Sociedade 

Ênfase nos programas de 
educação ambiental praticados 
pelas escolas, em sua abrangência 
e nas parcerias com o 
empresariado local. 

Ênfase nos desafios sociais, nos 
problemas gerados pela falta de 
saneamento básico e nas 
dificuldades dos alunos em 
decorrência da falta de apoio 
familiar. 
Relatos da complexidade de 
administrar “três cidades em uma”. 

Informações e Conhecimento 

Ênfase nos métodos de avaliação 
de desempenho das escolas 
municipais (SIMAEF), na 
participação das escolas em 
sistemas de avaliação de 
desempenho e na importância do 
Sistema de Informações 
Comparativas. 

Ênfase e atitude coletiva de troca 
de experiências e informações 
entre os diretores e no diagnóstico 
que atualmente vem sendo 
realizado sobre as escolas 
municipais e na consciência da 
importância da medição dos 
resultados e do compartilhamento 
de informações. 

Pessoas 

Ênfase no Programa de 
Capacitação do Sistema Municipal 
de Educação. 
Relatos sobre a gestão 
participativa entre as escolas 
públicas e a Secretaria Municipal 
de Educação. 
Relatos sobre capacitações 
realizadas em parceria com o 
Estado e sobre o diagnóstico de 
necessidades para definição de 
cursos. 

Ênfase no momento atual da 
administração pública municipal em 
relação a capacitação profissional. 
Relatos de cursos oferecidos pela 
Prefeitura na atual gestão. 

Processos 

Ênfase nos indicadores 
educacionais e no gerenciamento 
dos processos de apoio (merenda 
escolar). 
Relatos sobre o relacionamento 
com fornecedores e parceiros. 
Relatos sobre a gestão dos 
processos pedagógicos, sobre o 
sistema de avaliação de 
desempenho das escolas 
municipais, sobre a parceria entre 
os sistemas municipal e estadual 
de educação. 

Ênfase na mudança gerencial da 
administração atual. Relatos sobre 
a predisposição da Secretarias 
Municipais de Educação no 
momento atual, em se relacionar 
com as escolas. Destaque para a 
consciência da importância do 
gerenciamento participativo dos 
processos pedagógicos. 

Resultados 

Ênfase nos resultados pedagógicos 
positivos e na “fidelização” da 
comunidade local, obtida em 
função dos resultados, das escolas 
municipais. Relatos sobre o 
desempenho satisfatório dos 
alunos da rede municipal, sobre a 
competência dos profissionais do 
Sistema Municipal, sobre a visão 
sistêmica da administração atual. 

Ênfase nos resultados pedagógicos 
satisfatórios, considerando os 
desafios sociais do município. 
Relatos sobre o compromisso dos 
profissionais com o desempenho 
dos alunos e sobre a necessidade 
de envolvimento das famílias no 
processo pedagógico. Relatos 
sobre a atenção dispensada à 
educação pela atual administração. 
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7 PESQUISA QUANTITATIVA – QUESTIONÁRIOS APLICADOS ÀS PARTES 
INTERESSADAS 

 

 

Tendo em vista o significativo número de escolas participantes da pesquisa 

(18) e as rotinas diferenciadas dos estudantes, profissionais e pais integrantes das 

comunidades escolares, considerou-se adequada a aplicação de um questionário às 

Partes Interessadas, observando os mesmos critérios utilizados nos Grupos de 

Foco. 

Os dirigentes das escolas foram orientados em relação à importância de seu 

papel no atendimento às demandas das Partes Interessadas. De acordo com 

Benedetti, M.H., Hanashiro, D.M.M., Popadiuk, S. (2003, p. 17), 

 
“[...] clientes, fornecedores, acionistas, proprietários e empregados 
apresentam diferentes interesses que necessitam ser atendidos... 
Líderes são pessoas dotadas de um conjunto de conhecimentos, 
habilidades, valores e outros atributos... aplicam-nos para agregar 
valor à organização, por meio de resultados que satisfaçam os seus 
stakeholders. 

 

As orientações a respeito do questionário foram transmitidas aos dirigentes 

após a reunião dos Grupos de Foco. Os aplicadores foram indicados pelos diretores 

das escolas, de acordo com o perfil demandado (especialistas) para a tarefa. 

A versão dos critérios de excelência utilizada foi simplificada, tendo em vista o 

público-alvo selecionado. 

 

 

7.1 Caracterização dos participantes da pesquisa quantitativa e detalhamento 
da coleta de dados 

 

 

Do total de 302 questionários aplicados, somente 286 foram considerados 

válidos, sendo desconsiderados 5,29% (16 questionários) por responderem apenas 

a opção ni (não informado).  
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Dos questionários válidos, 61% dos entrevistados pertencem ao município de 

Ribeirão das Neves e 39% pertencem ao município de Santa Luzia (GRAF. 3) 

Foram encaminhados 25 questionários por escola, num total de 450 

questionários. 

 
 

GRÁFICO 3 – Participantes da pesquisa nos municípios de Ribeirão das Neves 
e Santa Luzia 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

No município de Santa Luzia, dos 111 entrevistados, 40% representam 

profissionais que trabalham nas escolas, 39% são alunos, 20% são pais e 1% não 

informou a categoria à qual pertencia (GRAF. 4).  

 

 

Categorias dos participantes no município de 
Santa Luzia

40%

39%

20%
1%

Profissionais

Alunos

Pais

ni

 
GRÁFICO 4 – Categorias dos participantes da pesquisa no município de 

Santa Luzia 
Fonte: Dados da pesquisa 

Participantes da Pesquisa - Município

61%

39%

Ribeirão das Neves
Santa Luzia
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Dos 175 entrevistados no município de Ribeirão das Neves, 42% representam 

profissionais que trabalham nas escolas, 29% são alunos, 21% são pais e 8% não 

informaram a categoria à qual pertenciam (GRAF. 5) 

Percebe-se que o percentual de pais e profissionais que participaram da 

pesquisa nos dois municípios é bastante próximo, ao passo que o percentual de 

alunos é, aparentemente, 10% maior em Santa Luzia (8% dos participantes de 

Ribeirão das Neves não informaram a categoria). 

Os questionários foram aplicados em horário letivo, o que facilitou a 

participação dos profissionais e dos alunos. Sugeriu-se que os alunos pesquisados 

fossem completamente alfabetizados e tivessem, no mínimo, 10 anos de idade. 

Quanto aos pais, sugeriu-se que os questionários fossem respondidos na própria 

escola, para evitar extravios (não-devolução). Sugeriu-se também que os 

colaboradores que manifestassem o desejo de opinar tivessem a oportunidade de 

fazê-lo via questionário. 

 
 

Categorias dos participantes no município de 
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ni

 
GRÁFICO 5 – Categorias dos participantes da pesquisa no município 

de Ribeirão das Neves 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Dos 43 alunos entrevistados das escolas de Santa Luzia, 16% têm entre 10 e 

15 anos e 9% entre 16 e 20 anos; os 75% restantes estão na faixa etária entre 21 e 

65 anos. 
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 Considerando que os municípios são responsáveis pelo Ensino Fundamental, 

25% se encontram na faixa etária-padrão, enquanto 39% apresentam distorção 

idade- série, em relação ao Ensino Fundamental. (GRAF. 6) 

 

 

 

Idade - Alunos

16%

9%

9%

26%

14%

26%
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De 31 a 40 anos
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ni

 
GRÁFICO 6 – Idade dos alunos pesquisados no 

município de Santa Luzia 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

No município de Ribeirão das Neves, dos 51 alunos, 45% têm entre 10 e 15 

anos e 13% entre 16 e 20 anos; os 42% restantes estão na faixa etária entre 21 e 65 

anos.  

Considerando que os municípios são responsáveis pelo Ensino Fundamental, 

45% se encontram na faixa etária-padrão, enquanto 55% apresentam distorção 

idade- série, em relação ao Ensino Fundamental. (GRAF. 7) 

Percebe-se que a faixa etária predominante entre os participantes da 

pesquisa em Santa Luzia está acima dos 21 anos (75%), enquanto em Ribeirão das 

Neves predominaram as crianças e os adolescentes até 15 anos (45%).  
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Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (ESA), cursando o Ensino 

Fundamental, também participaram da pesquisa, uma vez que não houve orientação 

contrária. 
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GRÁFICO 7 – Idade dos alunos pesquisados no 

município de Ribeirão das Neves 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Dos 22 pais que responderam o questionário em Santa Luzia, 12% tem entre 

25 e 30 anos, 21% entre 31 e 40 anos, 18% entre 41 e 50 anos, 3% entre 51 e 70 

anos, sendo que 46% não informaram a idade (GRAF. 8) 
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GRÁFICO 8 – Idade dos pais pesquisados no município 

de Santa Luzia 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos 37 pais de Ribeirão das Neves que responderam o questionário, 16% 

têm entre 25 e 30 anos, 40% entre 31 e 40 anos, 12% entre 41 e 50 anos, 8% entre 

51 e 70 anos, sendo que 24% não informaram a idade (GRAF. 9). 
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Observa-se que a faixa etária predominante entre os pesquisados de Santa 

Luzia está entre 31 e 40 anos (21%), coincidindo com a faixa etária predominante 

em Ribeirão das Neves (40%). Todavia, o percentual de participantes que não 

informou a idade foi bastante elevado, tanto em Santa Luzia (46%), quanto em 

Ribeirão das Neves (24%), impedindo o acesso a informações precisas sobre esse 

aspecto. 
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GRÁFICO 9 – Idade dos pais pesquisados no município 

de Ribeirão das Neves  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em Santa Luzia, dos 44 profissionais, 20% estão na faixa etária entre 20 e 30 

anos, 23% entre 31 e 40 anos, 14% entre 41 e 50 anos, 9% entre 51 e 70 anos, e 

34% não informaram. Percebe-se que 43% dos profissionais estão na faixa etária 

abaixo dos 40 anos, correspondendo à maioria da força de trabalho. (GRAF. 10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 10 – Idade dos profissionais pesquisados no 

município de Santa Luzia 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Dos 74 profissionais entrevistados em Ribeirão das Neves, 23% estão na 

faixa etária entre 20 e 30 anos, 21% entre 31 e 40 anos, 15% entre 41 e 50 anos, 

8% entre 51 e 70 anos e 33% não informaram. Percebe-se que 44% dos 

profissionais estão na faixa etária abaixo dos 40 anos, correspondendo à maioria da 

força de trabalho. (GRAF. 11) 

Observa-se que dos profissionais respondentes de Santa Luzia, 43% estão 

abaixo dos 40 anos, quase idêntico ao percentual de Ribeirão das Neves (44%). 

Entretanto, é elevado o índice dos que não informaram a idade (34% em Santa 

Luzia e 33% em Ribeirão das Neves), fato que impede a análise dos percentuais 

reais. 

 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 11 – Idade dos profissionais pesquisados no 

município de Ribeirão das Neves 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Em Santa Luzia, os professores correspondem a 34% entrevistados da 

amostra e os estudantes, a 14%. Os profissionais de serviços gerais correspondem 

a 16% dos entrevistados. Os demais cargos são ocupados por um número menor de 

profissionais. Percebe-se que 25% pessoas pesquisadas não desejaram identificar o 

cargo que ocupam. (GRAF. 12) 
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Quantidade de participantes da Pesquisa de acordo com a profissão 
nas escolas do município de Santa Luzia
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Em Ribeirão das Neves, os professores correspondem a 18% entrevistados 

da amostra pesquisada e os estudantes, a 26%. Os profissionais de serviços gerais 

correspondem a 14% dos entrevistados. Os demais cargos são ocupados por um 

número menor de profissionais. Percebe-se que 32% pessoas pesquisadas não 

desejaram identificar o cargo que ocupam (GRAF. 13) 

 

GRÁFICO 12 – Estratificação dos participantes do questionário por atividade 
profissional, em Santa Luzia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 
 

 
 
 

 

125

Quantidade de participantes da Pesquisa de acordo com a profissão 
nas escolas do município de Ribeirão das Neves
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Houve diferença significativa entre o percentual de professores e estudantes 

participantes da amostra nos dois municípios pesquisados. Enquanto em Santa 

Luzia os professores predominaram (34%) e os estudantes representam minoria 

(14%), em Ribeirão das Neves ocorreu o inverso: 18% eram profissionais e 26% 

eram estudantes. 

As diferenças entre os cargos verificada nos gráficos 12 e 13 ocorreram em 

virtude da não especificação destes como requisito para participação na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 – Estratificação dos participantes do questionário por atividade 
profissional, em Ribeirão das Neves. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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7.2 Avaliação dos serviços públicos educacionais pelas Partes Interessadas 
segundo os critérios do modelo sistêmico de gestão 

 

 

7.2.1 Resultados do Questionário – Santa Luzia 

 

 

Em relação ao critério Liderança, houve elevado número de pesquisados (%) 

que demonstraram satisfação com o atual sistema de liderança e sua interação com 

as comunidades escolares, conforme demonstra o GRAF. 14. Dentre os 

pesquisados, 15% responderam em nível intermediário e não houve discordância 

absoluta(0). 
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Percebeu-se alto grau de concordância dos pesquisados (85%) em relação à 

forma de como são elaboradas e desdobradas as estratégias educacionais nas 

escolas do município, conforme demonstra o GRAF. 15. Percebe-se que 14% dos 

pesquisados opinaram na faixa intermediária e 1% discordou. 

GRÁFICO 14 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Liderança, nas 
escolas de Santa Luzia. 
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Em relação ao critério Estudantes e Partes Interessadas, houve elevado 

número de respostas revelando concordância plena (79%) e um número 

representativo de respostas na faixa intermediária (19%) revelando aprovação à 

forma de conhecer e atender os alunos e às Partes Interessadas; 2% não 

informaram a respeito do critério. 

Um fato interessante a ser considerado é que o sistema de atendimento 

nutricional aos estudantes, via merenda escolar, é pioneiro no Estado, e o sistema 

de práticas esportivas monitoradas também é pioneiro na região metropolitana. 

Entretanto, o impacto dessas ações não se reflete nas respostas dos pesquisados, 

apesar do elevado índice de concordância absoluta (79%). 

GRÁFICO 15 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Estratégias e Planos, 
nas escolas de Santa Luzia.
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O critério Sociedade, apesar o elevado número de respostas de concordância 

absoluta (76%), revelou o maior índice de respostas situadas na faixa intermediária 

ou de discordância relativa (19%) sobre o gerenciamento dos impactos 

socioambientais no município; 5% apresentaram discordância. 

Observa-se alguma discrepância entre a percepção das lideranças em 

relação às Partes Interessadas, pois, na visão dos diretores escolares, esse é um 

aspecto bastante relevante na gestão, promovendo parcerias com o setor privado e 

com a sociedade civil. 
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GRÁFICO 16 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Estudantes e Partes 
Interessadas, nas escolas de Santa Luzia. 

GRÁFICO 17 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Sociedade, nas escolas 
de Santa Luzia. 
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Quanto à gestão das Informações e Conhecimento, houve elevado grau de 

concordância dos pesquisados (86%) quanto à organização e disseminação das 

informações educacionais e de troca de conhecimento no município, conforme 

demonstra o gráfico seguinte; 12% dos pesquisados opinaram na faixa intermediária 

e não houve discordância. 

O conteúdo do critério foi interpretado pelos pesquisadores aos pesquisados, 

uma vez que não se percebeu muita familiaridade das comunidades escolares com 

esse tema, exceto entre os dirigentes, especialistas (supervisores, orientadores) e 

professores 
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O critério Pessoas obteve alto grau de concordância (85%) em relação à 

organização do trabalho e ao sistema de desenvolvimento e capacitação profissional 

na esfera educacional de Santa Luzia, conforme demonstra o GRAF. 19; 13% dos 

pesquisados opinaram na faixa intermediária e 1% discordou. 

Conforme informações dos dirigentes municipais, houve um investimento 

significativo em capacitação profissional nos últimos anos, o que pode ter sido 

considerado pelos pesquisados. 

Gráfico 26 GRÁFICO 18 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Informações e 
Conhecimento, nas escolas de Santa Luzia. 
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O critério Processos apresentou o maior índice de concordância entre os 

pesquisados (92%), revelando a aprovação das Partes Interessadas sobre a 

organização dos processos pedagógicos, administrativos e de apoio das escolas, 

conforme demonstra o GRAF. 20; 7% dos pesquisados tiveram opiniões na faixa 

intermediária, não houve discordância e 1% dos pesquisados não opinou a respeito. 

Observa-se que o alto índice de aprovação dos pesquisados à forma como 

tem sido conduzido os processos educacionais reitera a afirmação das lideranças 

escolares sobre a evolução nesse critério.  

Os dirigentes da Secretaria Municipal e das Escolas ressaltaram a visão 

sistêmica dos processos, facilitando seu gerenciamento e promovendo fluidez entre 

as interfaces destes com outros processos, diretorias e órgãos.  

Os processos pedagógicos foram apresentados pelos pesquisadores com 

maior ênfase do que os processos administrativos, pelo fato de representarem 

atividades finalísticas (relacionadas à atitude-fim da organização). 

GRÁFICO 19 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Pessoas, nas escolas 
de Santa Luzia. 
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No critério Resultados, houve elevado índice de concordância ou satisfação 

das Partes Interessadas sobre os resultados ou desempenho dos estudantes e das 

instituições educacionais do município (86%). Não houve discordância em relação 

ao referido critério e algumas respostas se situaram na classe intermediária (13%); 

1% dos pesquisados não opinou a respeito. A avaliação desse critério parece 

reiterar a opinião das lideranças sobre a melhoria dos indicadores de desempenho 

em função dos investimentos educacionais realizados no município. 
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GRÁFICO 20 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Processos, nas escolas 
de Santa Luzia. 

GRÁFICO 21 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Resultados, nas escolas 
de Santa Luzia. 
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7.2.2 Análise geral dos resultados de Santa Luzia 

 

 

O número médio de respostas demonstrando concordância plena aos critérios 

de avaliação foi 104, que representa satisfação de 93,7% dos pesquisados. 

O número médio de respostas que revelaram discordância parcial ou absoluta 

em relação aos critérios avaliados foi de 16 por critério, correspondendo a 6,2% dos 

pesquisados. 

O número médio de respostas não informando a respeito dos critérios foi uma 

por critério, considerado desprezível. 

 Percebe-se que o índice de satisfação (93,7%) é elevado, o índice de 

discordância (6,2%) é pequeno e o índice de abstenções (ausência de informações) 

é desprezível. 

 A avaliação dos pesquisados parece reiterar as informações fornecidas pelo 

município sobre as ações implementadas na área educacional. O grau de satisfação 

mais elevado ocorreu no critério Processos (92%) e o menor, no critério Sociedade 

(76%). 

 O critério Sociedade apresentou o maior índice de discordância (5%), apesar 

de ser considerado baixo em termos globais. Tendo em vista o depoimento dos 

dirigentes educacionais locais sobre as atividades e parcerias relativas às questões 

socioambientais, o resultado obtido pode denotar um desconhecimento dos 

pesquisados sobre a questão ou a não-participação de sua instituição em tais 

projetos. De alguma forma, o dado pode apresentar alguma discrepância em relação 

às informações fornecidas pelas lideranças. 

 Numa análise geral dos resultados, percebe-se elevado índice de satisfação 

das comunidades escolares com os serviços educacionais prestados pelo município. 
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7.2.3 Resultados do Questionário – Ribeirão das Neves 

 

 

O percentual de pesquisados que demonstraram concordância plena com o 

sistema de liderança (91%) evidencia a aprovação da comunidade escolar em 

relação à alta administração das escolas municipais, conforme identificado do 

GRAF. 22; 8% dos pesquisados não aprovam o sistema de liderança e 1% não 

opinou sobre o tema. 
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O GRAF. 23 revela elevada concordância quanto ao processo de formulação 

das estratégias no município e ao alinhamento destas às necessidades da 

comunidade (82%), apesar de não ser tão expressiva como no critério liderança. 

Houve, neste critério, o maior número de respostas situadas na classe intermediária 

(17%) e apenas 1% dos pesquisados discordou ou não informou a respeito. 

GRÁFICO 22 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Liderança, nas 
escolas de Ribeirão das Neves 
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Quanto ao critério Estudantes e Partes Interessadas, os pesquisados de 

Ribeirão das Neves demonstraram elevado índice de concordância com o 

atendimento às necessidades dos estudantes e da comunidade escolar (91%), 

conforme demonstra o GRAF. 24; 7% não concordaram com a forma como é 

conduzido o processo de atendimento ao critério e 2% discordaram ou não 

informaram sobre o critério. 

Esse resultado foi curioso, se confrontado com os depoimentos das 

lideranças sobre a precariedade da estrutura física das escolas, a necessidade de 

se construir espaços de lazer e de cultura para os alunos. 

 

GRÁFICO 23 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Estratégias e Planos, nas 
escolas de Ribeirão das Neves. 
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Em relação ao critério Sociedade, os participantes da pesquisa revelaram o 

menor índice de concordância de todos os critérios analisados (78%). O índice de 

concordância relativa foi maior do que nos demais critérios (17%), o que pode 

revelar um certo desconforto com a situação socioambiental das escolas e da 

comunidade; 3% dos pesquisados discordaram da forma como é tratado o 

relacionamento das escolas com as questões socioambientais e 3% não opinaram a 

respeito. 

Percebe-se que a avaliação das Partes Interessadas do município reforça, 

apesar do elevado índice de satisfação, as informações sobre os desafios 

municipais na área de infra-estrutura, saneamento básico e saúde, se comparado o 

critério aos demais. 

GRÁFICO 24 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Estudantes e Partes 
Interessadas, nas escolas de Ribeirão das Neves. 
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O GRAF. 26 revela elevada concordância (83%) em relação aos métodos de 

identificação e organização das informações educacionais. Entretanto, houve um 

número significativo de pesquisados cujas respostas se situaram na classe 

intermediária (15%).  

Esse critério foi o que mais demandou explicações por parte dos 

pesquisadores, visando à compreensão do tema pelos pesquisados, talvez pela 

pouca familiaridade da comunidade escolar com o tema. 
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GRÁFICO 25 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Sociedade, nas escolas 
de Ribeirão das Neves.

GRÁFICO 26 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Informações e 
Conhecimento, nas escolas de Ribeirão das Neves. 
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Em relação ao critério Pessoas, houve elevado número de pesquisados 

concordando com o atual sistema de cargos e de capacitação e satisfação de 

servidores (89%), como demonstrados no GRAF. 27; 9% responderam concordância 

relativa e 2% demonstraram discordância. 

Foi esclarecido aos pesquisados que o critério Pessoas trata da capacitação e 

do desenvolvimento profissional e pessoal de toda a força de trabalho: lideranças, 

especialistas, professores e profissionais em geral. 

Quanto ao sistema de cargos, foi também esclarecida a diferença entre 

cargos efetivos (por concurso) e de recrutamento amplo (cargos de confiança, 

designados pelo Prefeito Municipal). Os cargos de direção de escola são, 

atualmente, de recrutamento amplo. 
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Quanto ao critério Processos, houve o maior índice de concordância plena 

comparativamente aos outros critérios, o que demonstra a satisfação das Partes 

Interessadas em relação aos processos pedagógicos, administrativos e de apoio das 

escolas municipais (92%), conforme o gráfico seguinte; 7% dos pesquisados 

revelaram concordância relativa e 1% discordou ou não opinou. 

GRÁFICO 27 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Pessoas, nas escolas de 
Ribeirão das Neves. 
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Os pesquisadores conceituaram o termo “processo”, com ênfase naqueles 

considerados impactantes do ponto de vista pedagógico: aulas, avaliações, 

atividades esportivas e culturais, supervisão escolar e orientação pedagógica. 
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O critério Resultados também apresentou alto índice de concordância ou 

satisfação sobre os resultados pedagógicos das escolas (87%), apesar de ter 

apresentado um índice de 13% de respostas na classe intermediária. 

Percebeu-se que as Partes Interessadas compreendem o critério Resultados 

à aprovação ou promoção de alunos para séries ou etapas seguintes. Os 

pesquisados foram orientados no sentido de refletir sobre os resultados de suas 

escolas de forma mais ampla, considerando resultados de alunos egressos na vida 

profissional ou no Ensino Médio, a posição da escola nas avaliações da Secretaria 

Municipal de Educação, a demanda de novos alunos da comunidade à escola. 

GRÁFICO 28 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Processos, nas escolas 
de Ribeirão das Neves. 



 
 

 
 
 

 

139

87%

13%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Resultados

Concorda

Intermediário
Discorda

ni

 
 

 

 

 

7.2.4 Análise geral dos resultados de Ribeirão das Neves 

 

 

O número médio de respostas que denotaram concordância absoluta em 

relação aos oito critérios de avaliação foi 152,5, representa 91,14% dos 

pesquisados. 

Quanto ao número médio de pesquisados que avaliaram manifestando 

discordância parcial ou absoluta, 22 referem-se a respostas por critério, o que 

representa 4,5% do número total de respostas. Os demais pesquisados não 

informaram sobre os critérios, correspondendo a 4,4% do total de participantes. 

A análise completa dos resultados revela elevado índice de satisfação das 

Partes Interessadas em relação aos serviços educacionais públicos municipais em 

Ribeirão das Neves. 

 Os elevados índices de satisfação observados podem sugerir, numa análise 

mais profunda, uma visão superficial das Partes Interessadas sobre o seu Sistema 

Municipal de Educação, apesar de não estarem dissonantes em relação aos 

resultados oficiais da educação no município. 

 As dificuldades relatadas pelos dirigentes das escolas e pelos responsáveis 

pela Secretaria Municipal de Educação não se refletem na opinião dos pesquisados. 

Como exemplo, verifica-se que no critério Estudantes e Partes Interessadas houve 

GRÁFICO 29 – Representação gráfica da percepção das Partes 
Interessadas sobre o critério Resultados, nas escolas 
de Ribeirão das Neves. 
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grande índice de concordância absoluta (91%). Na opinião dos dirigentes da 

Secretaria Municipal de Educação e dos diretores das Escolas participantes da 

pesquisa qualitativa, esse aspecto é considerado frágil, uma vez que a maior parte 

dos alunos não recebe o apoio familiar necessário e as escolas não conseguem 

atendê-los em suas especificidades. Outro aspecto levantado pelos dirigentes foi a 

inadequação dos prédios escolares (casas adaptadas), que não atendem às 

necessidades dos alunos em relação a práticas esportivas, acadêmicas e culturais. 

Essa questão básica parece também não ter sido considerada na avaliação dos 

pesquisados. 

 Pode-se pressupor, por outro lado, que não tendo sido aleatória a escolha das 

escolas a serem pesquisadas (foram definidas pela Secretaria Municipal de 

Educação), as instituições educacionais participantes apresentarem uma situação 

diferenciada em relação à maioria, em termos de infra-estrutura, de desempenho 

estudantil, de participação dos pais, etc. Todavia, parece pouco provável, diante da 

realidade apresentada nas visitas durante a pesquisa. 

 Deve-se também considerar a subjetividade inerente a qualquer processo 

avaliativo que justifique os resultados obtidos. Os avaliados podem, de fato, ter tido 

suas aspirações atendidas em relação aos critérios estabelecidos. Seria 

interessante, porém, questionar a causa do reduzido índice de exigência da 

população em relação aos serviços educacionais prestados, uma vez que as 

próprias lideranças municipais e educacionais reconhecem as oportunidades de 

melhoria em relação à educação pública local. 

 

 

7.2.5 Análise agrupada dos resultados do questionário aplicado às Partes 

Interessadas 

 

 

Do total de 286 pesquisados, 89% concordam que o critério Liderança das 

escolas analisadas possui um sistema de liderança estabelecido com base no 

comprometimento da direção com as Partes Interessadas e com os resultados; 11% 

dos pesquisados opinaram na faixa intermediária. 
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No critério Estratégias e Planos, 86% dos pesquisados concordaram que o 

processo de formulação das estratégias acontece de forma satisfatória, direcionando 

suas ações e melhorando o desempenho das escolas. 

No critério Clientes, analisado nesta pesquisa como Estudantes e Partes 

Interessadas, 88% dos pesquisados concordaram que as escolas identificam, 

analisam, compreendem e se antecipam às necessidades dos estudantes e das 

Partes Interessadas. 

No critério Sociedade, 77% dos pesquisados concordaram que as escolas 

contribuem para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, interagindo com 

a sociedade de forma ética e transparente. 

No critério Informações e Conhecimento, 84% dos pesquisados concordaram 

que as escolas examinam a gestão, utilizam satisfatoriamente as informações da 

organização e investem no conhecimento. 

No critério Pessoas, 87% dos pesquisados concordaram que são 

proporcionadas condições para o desenvolvimento e utilização plena do potencial 

dos profissionais das escolas em consonância com as estratégias organizacionais. 

No critério Processos, 92% dos pesquisados concordaram que os principais 

aspectos da gestão dos processos das escolas, incluindo a gestão dos recursos 

econômico-financeiros e fornecedores, ocorrem de maneira satisfatória. Observa-se 

que esse critério foi o mais bem avaliado pelas Partes Interessadas, indicando 

elevado índice de aprovação à condição dos processos administrativos e, 

principalmente, pedagógicos. 

No critério Resultados, 87% dos entrevistados concordaram que as escolas 

examinam a evolução do desempenho em relação a Estudantes e Partes 

Interessadas, gestão econômico-financeira, pessoas, fornecedores, processos e 

sociedade. 

Considerando o equilíbrio da amostra em relação ao número de cidadãos 

entrevistados por município, presume-se que: 

– Em média, 85% das Partes Interessadas dos serviços educacionais 

municipais demonstram satisfação com os serviços atualmente oferecidos pelas 

escolas municipais. 

– O critério Processos apresenta o maior índice de satisfação dos 
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pesquisados, com 92% de concordância em relação ao bom gerenciamento dos 

processos pedagógicos, administrativos, de apoio-financeiro das escolas municipais. 

– O critério Sociedade apresenta o menor índice de satisfação das Partes 

Interessadas, com 77% de concordância em relação à contribuição socioambiental e 

econômica e interação das escolas municipais com a sociedade. 

– 95% dos cidadãos pesquisados representam as Partes Interessadas mais 

envolvidas no processo educacional: 41% são profissionais, 33% são alunos e 21% 

são pais ou responsáveis. 

– Das categorias de profissionais que participam da pesquisa, presume-se 

que a maior parte não possui elevado índice de escolaridade. 
 

 

 

 

Uma análise mais profunda, que não representa objeto deste trabalho, poderá 

revelar uma atitude crítica menos rigorosa na avaliação dos critérios abordados 

pelas Partes Interessadas e pelas lideranças escolares, tendo em vista o perfil dos 

pesquisados, os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e humanos que 

interferem na percepção do fenômeno. 
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GRÁFICO 30 – Representação conjunta dos resultados da avaliação das Partes 
Interessadas sobre os critérios definidos nos municípios pesquisados. 
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8 CONCLUSÃO 
 
 
8.1 Influência do modelo sistêmico de gestão nos resultados educacionais 

verificados 
 
 
Quanto aos resultados oficiais de desempenho obtidos por meio da pesquisa 

documental, não foram percebidas diferenças significativas que indicassem o 

impacto do referido modelo de gestão. Ambos os municípios apresentam resultados 

de elevado desempenho dos estudantes, reduzidas taxas de evasão, melhoria da 

distorção idade-série, quando comparados aos resultados estaduais e nacionais.  

Conforme os resultados obtidos por meio do instrumento quantitativo 

Questionários, não foi possível observar um impacto diferenciado do modelo 

sistêmico de gestão no município que adota tal alternativa gerencial por meio das 

manifestações das Partes Interessadas. Os resultados dos dois municípios 

pesquisados também não apresentaram diferenças significativas. Percebeu-se, de 

modo geral, elevado grau de satisfação das Partes Interessadas pesquisadas. 

Entretanto, as informações extraídas dos Grupos de Foco demonstraram 

abordagens diferenciadas das lideranças escolares. Enquanto os dirigentes do 

município  de Santa Luzia enfatizaram os pontos fortes e os avanços da educação 

municipal, os dirigentes de Ribeirão das Neves deram maior relevância aos 

problemas da educação municipal, apesar da elevada expectativa em relação à 

gestão atual. 

Foram detectados pelos gestores participantes dos grupos focais os 

problemas prioritários e os pontos fortes dos sistemas municipais de educação que 

representam, de acordo com a sua percepção.  

O instrumento qualitativo (Grupo de Foco) revelou-se mais eficiente para 

produzir informações diferenciadas, permitindo uma visão mais profunda da 

realidade educacional de cada município no âmbito público. 

Os depoimentos dos dirigentes revelaram que o município que adota o 

modelo sistêmico apresenta-se, em alguns aspectos, em fase mais avançada de 
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gestão (Estratégias e Planos, Estudantes e Partes Interessadas, Sociedade, 

Informações e Conhecimento), sugerindo, talvez, alguma influência da adoção do 

referido modelo nas políticas públicas educacionais. 
 

 

8.2 Considerações finais 
 
 

A utilização dos critérios do modelo sistêmico de gestão do PMQP revelou-se 

adequada aos objetivos propostos. O fato de abranger, de modo holístico, os 

diversos aspectos que compõem a organização, permitiu que as instituições 

educacionais pesquisadas fossem analisadas pelas Partes Interessadas 

(considerando especialmente os gestores escolares) em todas as suas dimensões 

(administrativa, pedagógica, humana, social, política), através dos referidos critérios. 

Constatou-se uma maior adequação do instrumento qualitativo (Grupos de 

Foco) para a obtenção de informações relacionadas aos critérios do modelo 

gerencial utilizado. Nos grupos focais, os depoimentos e discussões trouxeram “à 

tona” problemas que talvez, numa abordagem tradicional e fragmentada, não 

emergissem como questões impactantes no desempenho educacional. Pode ser 

citada como exemplo a questão da precariedade do saneamento básico, destacada 

pelos gestores do município  de Ribeirão das Neves, como um fator inibidor da 

qualidade de vida dos estudantes e, consequentemente, de seu bom desempenho 

escolar. O critério “sociedade”, no caso, provocou a discussão nessa direção. Outro 

exemplo a ser citado é a tendência de “migração” da responsabilidade dos pais e da 

família para as escolas, abordada pelo Grupo Focal de gestores de Santa Luzia. A 

discussão em torno da questão foi provocada por meio do critério “Liderança”. 

Os oito critérios de excelência demonstraram ser eficazes para introduzir ou 

provocar reflexões em torno dos diversos componentes dos sistemas educacionais 

pesquisados. Naturalmente, alguns critérios foram mais ou menos explorados pelos 

Grupos participantes. Todavia, todos foram abordados espontaneamente pelas 

equipes, não tendo sido percebidas resistências dos participantes em comentar 

qualquer um dos critérios apresentados. 
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O resultado final dos depoimentos e discussões dos grupos focais propiciou 

uma visão ampla de cada um dos sistemas educacionais pesquisados e de suas 

respectivas dinâmicas de funcionamento. Em alguns casos, houve um 

aprofundamento de determinados temas, indicando possivelmente a relevância 

destes para as lideranças educacionais dos dois municípios. A utilização das 

informações extraídas poderá auxiliar as Prefeituras envolvidas no aprofundamento 

do diagnóstico educacional e no estabelecimento de prioridades para o setor. 

O estudo também permitiu a introdução de um elemento interessante na 

avaliação institucional: o olhar das pessoas que, de fato e de direito, protagonizam o 

processo educacional (estudantes, professores, pais, funcionários, dirigentes). 

Foi interessante o contato direto com as Partes Interessadas e a captação de 

sua percepção sobre o desempenho educacional de seus respectivos municípios. 

Com o efeito comparativo entre os dois municípios pesquisados não se 

pretendeu classificá-los em alguma categoria gerencial, mas, sim, permitir um novo 

olhar sobre um tema que, usualmente, é objeto de estudos exclusivamente 

quantitativos: a avaliação de desempenho educacional. 

A introdução do elemento qualitativo pode ser apontada como o fator 

diferencial deste estudo, bem como o instrumento quantitativo utilizados para “ouvir” 

as Partes Interessadas, pouco utilizado pelos organismos que realizam as aferições 

de desempenho institucionais e definem os rumos da educação. 

O elevado índice de satisfação das Partes Interessadas obtido nas pesquisas 

pode indicar uma demanda ainda tímida das comunidades escolares em relação aos 

serviços públicos educacionais prestados pelos municípios, uma vez que as 

informações prestadas pelos gestores e pelas próprias Secretarias apontam para 

uma série de fragilidades e desafios. 

Foi curioso perceber como os dados oficiais de desempenho dos estudantes 

divergem da realidade relatada pelos dirigentes dos Grupos de Foco. Seria natural 

que, com tantos desafios enfrentados pelos estudantes, desde os de natureza 

familiar, emocional até os de natureza socioeconômica, houvesse um impacto 

significativo destes no desempenho escolar. O que se verifica, entretanto, é um 

elevado índice de promoção dos estudantes, que talvez não se correlacione tão 

intimamente com o seu desempenho acadêmico numa avaliação mais ampla. 
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Parece haver uma distorção entre a realidade dos alunos relatadas pelos dirigentes 

e os resultados de desempenho destes, fenômeno que merece ser estudado com 

maior profundidade. 

Outro fato constatado foi a ampliação da missão das escolas, que exercem, 

hoje, um papel tanto social quanto educacional. De fato, é vital que as instituições de 

ensino se voltem para a comunidade e busquem, nesta inter-relação, a construção 

de um modelo coletivo de gestão no qual os estudantes, pais, professores, 

funcionários, parceiros e órgão gestor atuem de forma harmônica, como prescreve a 

visão sistêmica e o conceito de Partes Interessadas. 

Todavia, não se deve perder o foco no aprendizado do estudante, que 

representará fator diferencial de sucesso em sua vida futura. Constatou-se que os 

relatos dos dirigentes se concentraram mais nas ações sociais das escolas do que 

no seu papel de formadoras e informadoras de pessoas. Não foram discutidos com 

maior profundidade pelos grupos a adequação dos currículos, o processo ensino-

aprendizagem, o grau de conhecimento técnico, gerencial e humano dos 

professores, o resultado acadêmico dos alunos, uma vez que as questões de 

natureza social dominaram a maior parte da agenda das reuniões. 

Mesmo a transferência sutil da responsabilidade dos pais e das mães de 

família às escolas, também foi abordada como conseqüência natural da pós-

modernidade. A escola, hoje, se vê responsabilizada por atividades de apoio extra 

classe, que deveriam ser atribuídas aos pais ou responsáveis, preservando a 

importância da família como célula mater da sociedade. Essa família vai, aos 

poucos, se eximindo de sua missão e transferindo-a aos dirigentes e professores 

das instituições educacionais o seu legítimo papel. As escolas, por sua vez, 

absorvem passivamente este novo papel, exigindo cada vez mais de seus 

profissionais, para “compensar” o apoio insuficiente dos pais ou responsáveis. 

O professor, nesse processo, tem o seu papel ampliado, mantendo os 

compromissos, que lhes são compulsórios, de ensinar e gerar resultados 

acadêmicos. As condições existentes para que tais resultados sejam consistentes 

continuam deficitárias, sobrecarregando o professor e os demais profissionais 

envolvidos, na busca por soluções alternativas para amenizar os problemas de 

desempenho. Ao mesmo tempo, tem-se a consciência de que os resultados das 



 
 

 
 
 

 

147

avaliações institucionais governamentais decorrem, em sua maior parte, dos 

resultados acadêmicos dos alunos. 

Os profissionais da educação passam, então, a vivenciar o paradoxo de 

promover os alunos, apesar dos problemas de aprendizagem que se acumulam 

residualmente para as etapas seguintes ou retê-los nas etapas atuais e trabalhar as 

deficiências verificadas, sem a oferta das condições necessárias para a superação 

destes desafios. 

O modelo gerencial sistêmico utilizado permitiu aflorar esse e alguns outros 

problemas da educação pública, tratados ainda em nível de “sintomas” pelas 

instâncias governamentais brasileiras. As ações efetivas sobre as causas 

demandam reflexões mais profundas, que podem ser iniciadas com os seguintes 

questionamentos, lançados a partir da inquietude gerada a partir dos resultados 

deste trabalho: 

 – Qual é a missão essencial da escola? 

 – Como garantir que os resultados oficiais de desempenho das escolas 

refletem o aprendizado dos alunos? 

 – Quais os resultados da escola que impactarão decisivamente o futuro 

dos estudantes? 

 – Qual é o papel do professor na sala ou no ambiente de aula? 

 – Qual é o papel dos pais e da família na vida dos estudantes? 

 – Como a sociedade deve participar dos processos da escola, de modo a 

promover o ensino e a aprendizagem? 

 – O que significa qualidade na educação? 

 – Quais critérios devem ser considerados para medir o desempenho dos 

sistemas públicos educacionais? 

Talvez, a partir de uma consciência crítica ampliada das Partes Interessadas 

e da sociedade de modo geral, possa haver o vislumbre de um horizonte promissor 

para avanços qualitativos na educação brasileira. 
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8.3 Limitações da pesquisa 
 

 

O processo de realização deste trabalho foi bastante rico em termos do 

contato com as Partes Interessadas e, principalmente, com as lideranças do sistema 

educacional público municipal e do confrontamento de sua percepção com os dados 

quantitativos de desempenho dos municípios pesquisados. 

Alguns obstáculos surgiram e foram superados no decorrer do trabalho: a 

pouca disponibilidade de tempo por parte dos diretores de escola para estarem 

juntos em horário de trabalho, participando dos Grupos de Foco (em alguns casos, 

os diretores enviaram representantes); a aplicação do questionário para pais de 

alunos (uma vez que não foram realizadas reuniões de pais para esse fim); a 

obtenção de dados educacionais de anos anteriores a 2005 pelos municípios 

pesquisados; e o referencial teórico escasso sobre gestão sistêmica educacional. 

Outro fator limitador foi o número restrito de municípios participantes (dois 

municípios). Em virtude dos custos da pesquisa e da mobilização necessária de 

pessoas para a realização dos trabalhos, não houve possibilidade de agregar outros 

municípios da região metropolitana de Belo Horizonte para que o processo 

comparativo fosse mais rico e abrangente. 

Quanto ao referencial teórico, houve a prudência de se recorrer às origens do 

modelo sistêmico, resgatando seus autores tradicionais, precursores na 

disseminação do modelo sistêmico de gestão, ainda que o seu trabalho tenha 

atingido o apogeu acadêmico das décadas de 1980 e 1990. Foram incluídos autores 

brasileiros contemporâneos dedicados ao estudo do referido modelo gerencial com 

publicações recentes sobre o tema.  

Ocorre que as instituições educacionais públicas brasileiras começaram a 

adotar tal modelo como referencial de gestão com base em experiências 

internacionais somente a partir da última década. No momento atual, com algumas 

evidências de resultados e com a adoção de outros modelos gerenciais, há o 

despertamento do interesse pelos modelos de gestão escolar e, provavelmente, 

surgirão em breve mais artigos e publicações acadêmicas tratando da matéria. 
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Ainda em relação aos fatores limitadores, observou-se que a questão política 

pode atuar como um mecanismo inibidor de manifestações espontâneas de 

profissionais do sistema público, principalmente tratando-se de detentores de cargos 

em comissão. O atual sistema de recrutamento e seleção de cargos de liderança 

(secretários municipais, diretores de escolas) é realizado por meio de indicação 

política, gerando um comportamento natural de fidelidade ao gestor público em 

exercício. 

Pode-se também considerar limitador o fato da utilização dos dados obtidos 

nos Grupos de Foco, para a pesquisa, ainda que tenha havido concordância das 

partes pesquisadas em relação a esse aspecto, uma vez que os participantes têm 

um vínculo de confiança com os governantes municipais. 

Vale ressaltar outro fator limitador quanto ao tema abordado: tratando-se de 

um assunto muito abrangente e novo, percebeu-se o grau de desconhecimento das 

Partes Interessadas em relação à forma sistêmica de gerenciar, aos elementos 

componentes do modelo gerencial sistêmico e à sua integração, embora tenha 

havido fluência em relação aos critérios abordados, se considerados de modo 

prático, pelos grupos pesquisados. 

Apesar dos fatores mencionados, os dados obtidos foram importantes para 

trazer à luz aspectos positivos e fragilidades dos sistemas de educação 

pesquisados, bem como a percepção das pessoas diretamente envolvidas e 

impactadas pelos serviços educacionais públicos municipais das regiões 

pesquisadas.  

 

 

8.4 Sugestões para estudos futuros 
 
 

Tendo em vista a possibilidade de expansão dos modelos gerenciais mais 

abrangentes, sistêmicos, holísticos nas próximas décadas, sugerem-se estudos mais 

amplos, contemplando: 
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 • número maior de sistemas educacionais públicos pesquisados, permitindo 

estudos comparativos mais amplos, com alguma possibilidade de generalização 

sobre a percepção em relação a alguns critérios de análise; 

 • estudos comparativos entre a percepção de Partes Interessadas distintas 

(professores, estudantes, funcionários de apoio, pais, parceiros, órgão gestor), para 

a verificação de demandas específicas de cada parte interessada: 

 • estudos comparativos e de correlação sobre a aplicação do modelo 

sistêmico e resultados oficiais de desempenho em sistemas públicos e privados de 

ensino; 

 • estudos comparativos entre o modelo sistêmico de gestão do PMQP, 

adequado e aplicado a Minas Gerais, e o modelo original norte-americano Malcolm 

Baldrige. 

 • estudos comparativos entre os diversos modelos de gestão (gestão pela 

qualidade, gestão por competências, gestão sistêmica e outros modelos vigentes), 

com abordagens qualitativa e quantitativa. 

 

Os estudos sugeridos poderão contribuir para o conhecimento dos modelos 

alternativos de gestão e para as escolhas gerenciais de instituições públicas e 

privadas de ensino, visando à conseqüente melhoria contínua de desempenho da 

educação brasileira. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 
Fundamentos e Critérios, em adaptação à área da Educação pelo Programa 

Mineiro de Qualidade e Produtividade (PMQP, 2006) 
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ANEXO B 
Fundamentos e critérios para a área da Educação, conforme o Baldrige 

National Quality Program (BNQP, 2006) 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A 
Roteiro da condução dos Grupos de Foco dos municípios de Santa Luzia e 

Ribeirão das Neves 

 
Roteiro 

 
Tempo Tema Responsáveis 

8h Abertura e descontração: auto-apresentação dos 
participantes e das pesquisadoras. 

Rosane e Mª Geralda 
(Stª Luzia) 

Rosane e Marta 
(Ribeirão das Neves) 

8h10 
Apresentação do tema: Educação Municipal – 
impressões, opiniões e sugestões e da técnica do grupo 
Foco. 

Rosane e Mª Geralda 
(Stª Luzia) 

Rosane e Marta 
(Ribeirão das Neves) 

8h20 
1. Quais os requisitos necessários para um líder na 
escola? Como funciona o sistema de liderança nas 
escolas? 

Todos 

8h35 2. Vocês conhecem as estratégias e os planos da 
educação municipal? Quais são? E de sua escola? Todos 

8h50 

3ª) Como vocês avaliam o relacionamento das Escolas 
municipais com os estudantes? 
3b) As escolas buscam descobrir e atender às 
necessidades dos estudantes? Como? 

Todos 

9h05 4) Como é o relacionamento das Escolas Municipais com 
a comunidade? E com o meio ambiente? Todos 

9h15 
5) Como funciona o sistema de informações na escola? 
Os dados são divulgados? Como? Vocês utilizam 
informações comparativas? Por quê? Como? 

Todos 

10h10 

6a) Vocês percebem que o potencial das pessoas ligadas 
as Escolas é desenvolvido?  
6b) Existe um sistema de capacitação continuada dos 
profissionais? 
6c) O bem-estar das pessoas é considerado nas Escolas? 

Todos 

10h45 

7a) Os serviços da Escola (aulas, secretaria, eventos, 
etc.) atendem às demandas dos estudantes e da 
comunidade? 
7b) Como as Escolas se relacionam com seus 
“fornecedores”?  
7c) Vocês conhecem os custos das Escolas?  

Todos 

11 h 

8 a) Na opinião de vocês, quais são os principais 
resultados das Escolas municipais, nos últimos 3(três) 
anos? 
8 b) Quais são aspectos, na opinião vocês, que devem ser 
melhorados? 

Todos 

11h15 
Agradecimento aos participantes e explicação sobre o 
feedback que será encaminhado ao município, 
preservando a identidade dos participantes. 

Rosane (Stª Luzia) 
Rosane (Ribeirão das 

Neves) 
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APÊNDICE B 
Exemplo de questionário aplicado às Partes Interessadas da educação pública 

municipal, nos municípios de Ribeirão das Neves e Santa Luzia 
 

PESQUISA EDUCACIONAL 
 
 
Por gentileza, dê sua opinião sobre as escolas públicas municipais de seu município. 
Utilize a classificação de 1 a 10 para marcar a pontuação que mais se aproxima de sua opinião.  
O número 1 significa que você discorda totalmente da afirmativa e o 10 que concorda totalmente. 
Portanto, quanto maior sua pontuação, maior o nível de concordância. Os números intermediários 
indicam que você concorda ou discorda apenas em parte. 
Ao final do questionário, preencha os dados de identificação da pesquisa. 
Faça seu questionário com tranqüilidade, consciente de sua contribuição para a melhoria da 
educação em seu município. 
 

ESCALA QUESTÕES Discorda Intermediário Concorda 
LIDERANÇA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Os dirigentes demonstram seu comprometimento 
internalizando valores e diretrizes que promovem o convívio 
em um ambiente saudável para todos na escola. 

          

ESTRATÉGIAS E PLANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A escola tem objetivos, metas e ações planejadas para 
orientar as atividades junto aos alunos, famílias, professores, 
funcionários, comunidades e fornecedores. 

          

ESTUDANTES E PARTES INTERESSADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A escola busca relacionar-se abertamente com os 
estudantes para atender suas necessidades. 

          

SOCIEDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A escola organiza atividades sobre o meio ambiente, 
interagindo com a comunidade. 

          

INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A escola utiliza informações relevantes para conduzir o 
trabalho nos seus diversos setores. 

          

PESSOAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A escola desenvolve as competências de seus profissionais 
necessárias para o bom trabalho. 

          

PROCESSOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A escola desenvolve organizadamente as atividades 
administrativas e de sala de aula. 

          

RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A qualidade da educação proporcionada pela escola é 
demonstrada em vários aspectos e reconhecida pela 
comunidade e seus ex-alunos. 

          

 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 

 Profissional   Função:_____________________________________________ 
 Aluno    Série:_________________ Idade:__________________ 
 Pais 

 
 

 


