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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 
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gestão institucional nos referidos municípios e promovendo uma reflexão mais 
crítica  sobre os desafios educacionais no setor público. 
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