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RESUMO 

 

O processo de globalização em que se acham imersas as nações, as empresas, as 

profissões e as pessoas revela as desigualdades das condições de competição. A 

educação de qualidade é, mais do que nunca, um fator decisivo nessa conjuntura, 

pois pode ampliar a inovação, a pesquisa de qualidade e a produtividade. Estudos que 

buscam identificar fatores associados ao desempenho escolar vêm se ampliando nas 

últimas décadas, e em vários deles foram desenvolvidos modelos teóricos que visam 

à eficácia e à efetividade escolar. No final da década de 1990, decorrente dessa linha 

de estudos sobre eficácia e efetividade escolar, foi desenvolvido, no Chile, o Programa 

Gestão Escolar de Qualidade (PGEQ), o qual foi adaptado e introduzido no Brasil em 

2009. O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a contribuição do Programa 

Gestão Escolar de Qualidade para a melhoria da gestão escolar das escolas 

brasileiras que o implementaram. Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se, 

inicialmente, o método de estudo de caso em duas escolas que colocaram em prática 

o programa. Foram também utilizadas técnicas de coletas de dados com questionários 

fechados e estruturados, além da análise descritiva da base de dados das 

autoavaliações realizadas pelas escolas brasileiras que adotaram o PGEQ. Os 

resultados obtidos neste estudo propiciaram conhecimento sobre as contribuições que 

o PGEQ proporciona às escolas. Foram coletadas sugestões de melhorias para a 

metodologia do programa e verificado o grau de satisfação das escolas que o 

adotaram. 

 

Palavras-chave:  Educação. Gestão escolar. Gestão educacional. Eficácia e 

efetividade escolar. Programa Gestão Escolar de Qualidade. 

 

  



ABSTRACT 

 

The process of globalization in which nations, companies, professions and people are 

immersed reveals the inequalities of competition conditions. Quality education is, more 

than ever, a decisive factor in these circumstances, as it can broaden innovation, 

quality research, and productivity. Studies that seek to identify factors associated with 

school performance have been increasing in recent decades and, in several of them, 

theoretical models have been developed aiming at school effectiveness and 

productiveness. At the end of the 1990s, due to this line of studies on school 

effectiveness and productiveness, a School Quality Management Program was 

developed in Chile. The same program was adapted and introduced in Brazil in 2009. 

The objective of the present study was to evaluate the contribution of the School 

Quality Management Program to improve the school management of Brazilian 

institutions that decided to apply it. In order to reach the proposed goal, the case study 

method was initially used in two schools that had implemented the program. Data 

collection techniques with closed and structured questionnaires were also used, as 

well as a descriptive analysis of the database of self-assessments performed by the 

Brazilian schools which adopted the aforementioned program. The results obtained in 

this study provided knowledge about the contributions the program delivers to schools. 

Suggestions for improvement were collected for the methodology of the program and 

the degree of satisfaction of the schools that adopted it was verified. 

 

Key-words: Education. School management. Educational management. School 

effectiveness and productiveness. School Quality Management Program. 
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1 Introdução 

 

É cada vez mais clara a percepção do estado, das organizações e da sociedade civil 

de que a principal forma de garantir o desenvolvimento sustentável e duradouro para 

um país, propiciando qualidade de vida para sua população e redução das 

desigualdades, passa necessariamente pela melhoria da educação, em todos os 

seus níveis, a começar pela educação infantil e alfabetização. É evidente a relação 

entre educação básica de qualidade, qualificação profissional, produtividade, renda 

média per capita e desenvolvimento econômico e social. De acordo com Dana, “um 

trabalhador americano equivale a quatro trabalhadores brasileiros em geração de 

valor, em geração de renda. Um trabalhador japonês equivale a dois brasileiros e 

meio, mais ou menos isso também o italiano” (2015, como citado em Biazzi, Gomes, 

& Turci, 2015). A consequência é que o Brasil precisa de mais trabalhadores para 

produzir a mesma quantidade em relação aos países citados e outros, encarecendo, 

naturalmente, tanto custo quanto preço final dos produtos e serviços. 

 

No século XX, vários países tidos como desenvolvidos, e alguns em 

desenvolvimento (hoje chamados de emergentes), implementaram reformas 

profundas em seus sistemas educacionais. Esses países, atualmente, se 

diferenciam da maioria de outros no mundo que ainda necessitam avançar 

significativamente em seus modelos educacionais. Japão, Coreia do Sul, Inglaterra, 

Irlanda, Austrália, EUA, Canadá, Xangai (China), Hong Kong (China), Singapura, 

Finlândia são alguns dos países que passaram por reformas profundas em seus 

sistemas educacionais, resultando em melhoria efetiva na qualidade de vida das 

pessoas e em melhores índices de desenvolvimento humano.  

 

De acordo com Luck (2013), a melhoria da educação passa por mudanças 

relevantes, tanto em suas práticas pedagógicas, mas também em suas concepções 

norteadoras, com o desafio de superar o ensino conteudista1, com foco na aquisição 

de conhecimentos. A nova abordagem de ensino é voltada à promoção do 

desenvolvimento do potencial humano e de competências, tendo por fundamento um 

processo baseado nos quatro pilares da educação: aprender a aprender, aprender a 

                                                        
1 Ensino conteudista é o que valoriza uma quantidade enorme de informações aos alunos, sem que 

haja preocupação com o desenvolvimento do raciocínio, nem com a cultura geral (Fernandes, 1998). 
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fazer, aprender a conviver, aprender a ser (Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura [Unesco], 2010). 

 

Apesar de essa evolução já ocorrer em países particularmente considerados como 

desenvolvidos, observam-se apenas estágios iniciais de melhoria na estrutura 

educacional para a imensa maioria dos demais países, cujo desafio principal ainda 

é o acesso de suas crianças e adolescentes à escola. As taxas de analfabetismo 

(absoluto ou funcional) e evasão escolar (especialmente no ensino médio), nesses 

países, ainda são muito elevadas, sendo que, em muitos deles, boa parte da 

população é completamente alijada do acesso ao sistema educacional. 

 

São duas as formas de Analfabetismo. Há o Analfabetismo absoluto e o 

Analfabetismo funcional. O primeiro refere-se àquelas pessoas que não tiveram 

acesso à Educação, nunca puderam ir à Escola por mais de um ano. Henriques, 

Barros e Azevedo citam a definição da Unesco para analfabetismo funcional: 

 
A partir da década de 1970, a Unesco passou a utilizar o termo analfabetismo 
funcional, que corresponderia ao fenômeno no qual a pessoa sabe ler e 
escrever, mas não alcança o domínio social da leitura e da escrita, alertando 
para a necessidade de se estender a todos o acesso à escolarização básica, 
a fim de se garantir tal domínio (Henriques, Barros e Azevedo, 2006, p.21). 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015 o 

Brasil possuía 92% da população de 15 anos ou mais de idade considerados 

alfabetizados, ou cerca de 12,9 milhões de pessoas. Já os analfabetos funcionais 

compreenderiam 27% da população entre 15 e 64 anos.  

 

O Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a Associação Ação Educativa, 

publica, no Brasil, o Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF. O INAF divide o 

alfabetismo em cinco níveis: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e 

proficiente. Os níveis são caracterizados de acordo com a complexidade de leitura, 

interpretação (textos, tabelas, gráficos), elaboração de textos e resolução de 

problemas. De acordo com essa metodologia, em 2015, apenas 8% da população 

pesquisada poderia ser considerada proficiente. 
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Reunidos em Dakar (Senegal), em abril de 2000, no Fórum Mundial da Educação, 

164 países assinaram a Declaração Mundial de Educação para Todos. Tal 

declaração passou a ser conhecida como “O Marco de Ação de Dakar”. Naquela 

ocasião foi apresentada uma carta de intenções com objetivos e metas a serem 

alcançados pelos países participantes e reafirmou-se a visão da Declaração Mundial 

de Educação para Todos, realizada em Jomtien na Tailândia, em 1990, de que toda 

criança, jovem ou adulto tem o direito humano de se beneficiar de uma educação 

que satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno 

sentido do termo, e que inclua aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser.  

 

O texto completo da declaração detalha objetivos e metas, apresentando estratégias 

e ações necessárias para tal consecução, acompanhado de uma ampla análise de 

causas, efeitos, conjunturas e desafios principais. A Declaração de Dakar (Unesco, 

Consed, & Ação Educativa, 1966) focava o ano de 2015 para consecução das 

principais metas.  

 

Os objetivos e metas traçados pela Declaração de Dakar têm especial aderência aos 

países da América Latina e África, onde quase a totalidade possuía (e ainda possui) 

um sistema educacional bastante precário, extremamente desigual, e com vários 

indicadores de qualidade muito abaixo da realidade dos países tidos como 

desenvolvidos. Neste sentido, a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) 

aderiu, totalmente, aos compromissos de Dakar, apresentando um maior 

detalhamento das estratégias e ações necessárias para o atingimento dos objetivos, 

a partir do contexto dos países membros. O documento da OEI toma o ano de 2021 

como marco principal para consecução dos objetivos e metas. 

 

Nos países com elevadas desigualdades, onde a educação clama por importantes 

melhorias, o estado possui papel fundamental na elaboração e implementação de 

políticas públicas efetivas. A educação está inserida no bojo de muitas demandas 

essenciais, tais como saúde, moradia, segurança, emprego etc, inclusive 

concorrendo com a distribuição de recursos. Não obstante, a educação de má 

qualidade certamente potencializa problemas sociais, tais como falta de prevenção 

na saúde, gravidez precoce, desemprego e subemprego, carência de ações efetivas 
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de cidadania, dentre outras. Portanto, a educação de qualidade pode minimizar 

problemas sociais dos países menos desenvolvidos. 

 

Apesar de vários progressos em boa parte dos países da América Latina, poucos 

acreditam que todos os países atingirão, dentro dos prazos definidos, os objetivos e 

metas traçados. Apenas Cuba, na América Latina, atingiu os seis objetivos definidos 

na Declaração de Dakar, no período 2000-2015, conforme informação da 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 

2015), em 09 de abril de 2015. 

 

Assim, o desafio para os países latino-americanos, entre eles o Brasil, continua muito 

grande em busca de maior equidade e qualidade na educação. São várias as 

estratégias e ações que podem contribuir para uma educação de qualidade e efetiva: 

comprometimento dos gestores públicos, infraestrutura, competência docente, 

mobilização nacional e regional, disponibilidade de recursos públicos, gestão para 

eficiência, eficácia e efetividade das ações, projetos pedagógicos atualizados com 

as demandas da sociedade, entre outras.  

 

O documento de Dakar, no item 55, destaca a importância de desenvolver sistemas 

de direção e administração educacional sensíveis, participativos e controláveis, 

afirmando a necessidade de melhor direção dos sistemas educacionais em termos 

de eficiência, controlabilidade, transparência e flexibilidade, para que possam 

responder mais eficientemente às necessidades dos educandos, que são diversas e 

estão continuamente em mudança. Ele enfatiza, ainda, que é urgentemente 

necessária a reforma da administração escolar – para mudar de formas de 

administração extremamente centralizadas, padronizadas e autoritárias para 

tomadas de decisão, implementação e monitoramento mais descentralizados, em 

níveis mais baixos de controlabilidade. Ainda, de acordo com o documento, esses 

processos devem ter o apoio de um sistema de informação administrativo que se 

valha tanto de novas tecnologias quanto da participação da comunidade para 

produzir, tempestivamente, informações adequadas e precisas. 

 

Especialmente nas duas últimas décadas, o tema Gestão Educacional (escolar) vem 

ganhando relevância em Congressos de Educação, eventos, artigos, pesquisas e, 
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essencialmente, em algumas estratégias dos sistemas educacionais (públicos e 

privados) em todo o mundo e, mais especificamente, na América Latina. O estudo 

marco que buscou relacionar qualidade da educação a resultados completou, em 

2016, 50 anos de sua publicação. Trata-se do famoso “Relatório Coleman” (Coleman 

et al., 1966) que ainda gera muitas polêmicas pelas suas conclusões. O tema será 

aprofundado mais adiante. 

 

1.1 Contextualização / problema 

 

O presente trabalho procederá a uma avaliação da aplicação, no Brasil, da 

metodologia do Programa Gestão Escolar de Qualidade, desenvolvida no Chile, no 

final da década de 1990, como uma das importantes ações que esse país 

implementou para impulsionar a melhoria da qualidade da educação básica. Ainda 

que precise evoluir bastante os indicadores de proficiência acadêmica, o Chile já se 

destaca na região com os melhores resultados nas provas do PISA (Programme for 

International Student Assessment, ou Programa Internacional de Avaliação dos 

Estudantes), desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). A avaliação, realizada a cada três anos, 

abrange três áreas do conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências. Nas últimas 

edições, os alunos chilenos vêm recebendo as melhores notas da América Latina. 

Nas edições de 2012 e 2015, ficaram em primeiro lugar entre os países latino-

americanos nas três áreas do conhecimento. Por isso mesmo, várias missões de 

educadores brasileiros, instituições ligadas à educação, órgãos públicos estão 

visitando o Chile e conhecendo mais de perto as iniciativas realizadas pelo país, a 

partir da reforma educacional realizada na década de 1990, a fim de verificar a 

aplicabilidade dessas em seus respectivos contextos educacionais. 

 

Umas das ações demandadas pelo Governo Chileno foi o desenvolvimento de uma 

metodologia para impulsionar a Gestão Escolar, a ser aplicada pelos sistemas 

educacionais em todos os tipos de escolas do país (públicas, privadas e 

subvencionadas). Para tal, o Ministério da Educação Chileno solicitou à Fundación 

Chile (instituição de natureza público-privada), juntamente com a Universidade 

Católica do Chile, que desenvolvesse tal metodologia. Nascia, assim, em 1999, o 

Programa “Gestión Escolar de Calidad”, ou Gestão Escolar de Qualidade. Tal 
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programa é reconhecido, nacionalmente, como um dos principais pilares de 

sustentação da melhoria da educação básica chilena. Prova disso é que, no final de 

2013, o Ministério da Educação resolveu criar uma agência de acreditação em 

Gestão Escolar, adotando tal metodologia que, até então, funcionava dentro da 

Fundación Chile em ações diretas com as escolas. 

 

Em 2009, a Fundação I’Hermitage, instituição brasileira de natureza privada, do 

terceiro setor, instituída em 1996 com foco em gestão educacional, assina termo de 

cooperação técnica com a Fundación Chile, a fim de transferir a metodologia para o 

Brasil, realizando, evidentemente, as adaptações necessárias ao contexto e 

realidade educacional brasileira. A partir de 2010, após o processo de adaptação do 

modelo, a Fundação I’Hermitage iniciou a implementação da metodologia em 

escolas brasileiras, tanto públicas quanto privadas. O programa é denominado no 

Brasil Programa Gestão Escolar de Qualidade (PGEQ). 

 

A Fundação I’Hermitage pretende colaborar, efetivamente, para melhoria da 

qualidade da educação nas instituições que implementarem o programa. A presente 

dissertação se propõe avaliar a aplicação da metodologia no Brasil. A relevância do 

tema escolhido está associada, em uma visão mais ampliada, à própria importância 

da temática educacional para qualquer país, neste caso o Brasil, conforme já 

destacado nesta introdução. Considerando que a metodologia desenvolvida no Chile 

sofreu adaptações para ser utilizada no Brasil, é bastante importante para sua 

validação a realização de uma avaliação estruturada de forma a verificar seus 

resultados até o momento, assim como possíveis necessidades de adequações e 

ajustes. Neste sentido, sendo esta a primeira avaliação que será aplicada ao PGEQ 

no Brasil, esta dissertação contribuirá para assegurar que as escolas que utilizam e 

outras que se utilizarão da metodologia do programa no futuro possam fazê-lo com 

mais segurança por se submeterem a um conjunto de procedimentos previamente 

avaliados. 

 

Cumpre, finalmente, destacar a importância do empenho em validar a metodologia 

para a própria Fundação I’Hermitage, que acreditou e apostou na possibilidade de a 

metodologia proposta conduzir, efetivamente, a uma gestão escolar de qualidade no 

Brasil. 
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Em função do exposto, esta dissertação tem como finalidade responder à seguinte 

pergunta norteadora: o Programa Gestão Escolar de Qualidade (PGEQ) tem 

contribuído para a melhoria da gestão escolar das escolas brasileiras que 

implementaram sua metodologia? 

 
1.2 Objetivos 

 

Para responder à pergunta norteadora deste trabalho, procurou-se alcançar os 

seguintes objetivos geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a contribuição que o Programa Gestão Escolar de Qualidade proporciona 

para a melhoria da gestão escolar das escolas brasileiras que o implementaram. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Verificar o nível de satisfação das escolas que implementaram a metodologia e 

coletar sugestões de melhorias. 

b) Verificar a eficácia dos planos de ação definidos a partir da implementação do 

PGEQ. 

c) Verificar a efetividade das ações implementadas. 

d) Proceder a uma análise descritiva das autoavaliações aplicadas pelas escolas, 

considerando a metodologia proposta pelo PGEQ. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo está estruturado em quatro capítulos, além desta introdução. 

 

O segundo capítulo trata do arcabouço teórico conceitual relacionado à temática 

desta pesquisa. Tratou-se dos marcos legais e regulatórios sobre educação, da 

relação entre educação e qualidade, sobre gestão escolar / educacional, avaliação 

e, por fim, foram apresentadas as principais teorias e modelos de eficácia escolar, 
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inclusive o detalhamento da metodologia do Programa Gestão Escolar de Qualidade, 

objeto deste estudo. 

 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados para a 

elaboração deste trabalho. 

 

O capítulo quatro apresenta e analisa todos os dados recolhidos nesta pesquisa para 

alcançar os objetivos propostos. 

 

Por fim, no capítulo final são apresentadas as considerações finais, as limitações da 

pesquisa e as sugestões para novos estudos. Referências, anexo e apêndice 

finalizam esta estrutura. 
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2 Referencial Teórico 

 

Nesta parte do trabalho será apresentado o arcabouço teórico conceitual bem como 

os marcos legais e regulatórios que permeiam e norteiam a educação no Brasil, com 

especial ênfase nos temas gestão escolar e efetividade escolar, seja a partir das 

legislações aplicáveis, orientações governamentais ou marcos internacionais sobre 

o tema. A metodologia de gestão escolar de qualidade, objeto de avaliação pelo 

presente estudo, foi desenvolvida para aplicação nas escolas de educação básica. 

Portanto, o arcabouço teórico conceitual, legislações, diretrizes, normativos e 

marcos regulatórios examinados serão referentes a esse nível de ensino. Cabe 

esclarecer que algumas citações literais utilizadas foram traduções efetuadas pelo 

próprio autor deste trabalho. 

 

2.1 Marco legal e regulatório 

 

A Constituição Federal vigente no Brasil, promulgada em 1988, em seu Capítulo III, 

Seção I, entre os artigos 205 e 214, define as linhas e princípios gerais sobre o tema 

educação em nosso país. O artigo 205 determina que: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988). O artigo 206 define os princípios para o ministério do 

ensino, sendo que o inciso VI determina que a gestão do ensino público seja 

democrática, na forma da lei, e o inciso VII define a garantia do padrão de qualidade 

do ensino. O artigo 214 determina que a lei estabelecerá o Plano Nacional de 

Educação - PNE, de duração decenal, com o objetivo principal de articular o sistema 

nacional de educação para propiciar: 

 

i. erradicação do analfabetismo;  

ii. universalização do atendimento escolar;  

iii. melhoria da qualidade do ensino;  

iv. formação para o trabalho;  

v. promoção humanística, científica e tecnológica do País;  
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vi. estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. 

 

Cumpre destacar que a educação consta como um dos direitos sociais previstos na 

Constituição Federal, em seu Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 

 

O artigo 22, inciso XXIV, define que compete exclusivamente à União legislar sobre 

as diretrizes e bases da educação nacional. A Lei número 9.394, decretada em 20 

de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ou 

seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – é a principal 

legislação que define princípios e regras para o funcionamento da educação 

brasileira, desde a pré-escola até a educação superior. Em seu artigo quarto, inciso 

IX, determina que é dever do Estado com a educação pública garantir “...padrões 

mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, 

por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem” (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 2006, p8). 

 

A legislação brasileira não apenas determina que a educação seja garantida pelo 

Estado a todo cidadão, mas que essa seja também de qualidade. A garantia da 

qualidade tem sido um dos grandes desafios da educação pública em nosso país, 

assim como em outros tantos países considerados emergentes e subdesenvolvidos.  

 

A LDB reforça a Constituição Federal ao definir como princípio, em seu artigo 

terceiro, inciso VIII, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da 

legislação dos sistemas de ensino. O artigo 14 da LDB deixa isso mais claro: 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios:  

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola;  

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. (LDB, 1996). 

 

O artigo 15 requer que os sistemas de ensino assegurem às unidades escolares 

públicas de educação básica progressivos graus de autonomia pedagógica, 
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administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de Direito Financeiro 

Público.  

 

No artigo 21 há uma definição importante acerca da composição escolar, diante de 

inúmeras confusões sobre a terminologia de educação básica, mesmo no meio 

educacional, até mesmo em função de mudanças ocorridas ao longo dos anos e 

gerações: “a educação escolar compõe-se de: I – educação básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. II – educação superior”. (LDB, 

1996). 

 

Assim, a educação básica compreende três etapas: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. A educação infantil compreende creches e pré-escolas, 

abrangendo crianças com até seis anos de idade. O ensino fundamental é, 

normalmente, dividido em dois ciclos: fundamental 1 (ou séries iniciais) e 

fundamental 2 (ou séries finais), compreendendo 9 anos de duração. O fundamental 

1 vai do primeiro ao quinto anos, e o fundamental 2 do sexto ao nono anos. O ensino 

médio, etapa final da educação básica, tem duração mínima de 3 anos. A LDB define 

objetivos de aprendizagem para cada etapa da educação básica, além de várias 

outras diretrizes. 

 

O artigo 209 da Constituição Federal garante que o ensino é facultado à iniciativa 

privada, desde que atendidas as normas gerais da educação nacional e sujeito à 

autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.  

 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP – o Brasil possuía, em 2016, 48.817.479 alunos matriculados na 

educação básica, sendo 8.983.101 alunos em escolas particulares e 39.834.378 

alunos em escolas públicas (federais, estaduais e municipais). As matrículas em 

escolas públicas representavam 81,60% do total da educação básica, sendo as 

matrículas em escolas particulares 18,40%. A Tabela 1 apresenta a evolução das 

matrículas, por dependência administrativa, entre 2007 e 2016. 
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Tabela 1 
Evolução de alunos por dependência administrativa 

Ano Geral 
Pública Privada 

Total % Federal Estadual Municipal Total % 

2007 53.028.928 46.643.406 87,96% 185.095 21.927.300 24.531.011 6.385.522 12,04% 

2008 53.232.868 46.131.825 86,66% 197.532 21.433.441 24.500.852 7.101.043 13,34% 

2009 52.580.452 45.270.710 86,10% 217.738 20.737.663 24.315.309 7.309.742 13,90% 

2010 51.549.889 43.989.507 85,33% 235.108 20.031.988 23.722.411 7.560.382 14,67% 

2011 50.972.619 43.053.942 84,46% 257.052 19.483.910 23.312.980 7.918.677 15,54% 

2012 50.545.050 42.222.831 83,54% 276.436 18.721.916 23.224.479 8.322.219 16,46% 

2013 50.042.448 41.432.416 82,79% 290.796 17.926.568 23.215.052 8.610.032 17,21% 

2014 49.771.371 40.680.590 81,73% 296.745 17.294.357 23.089.488 9.090.781 18,27% 

2015 48.796.512 39.738.780 81,44% 376.230 16.548.708 22.813.842 9.057.732 18,56% 

2016 48.817.479 39.834.378 81,60% 392.565 16.595.631 22.846.182 8.983.101 18,40% 

Fonte:  http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica recuperado em 
12, maio, 2017. 

 

Observa-se, na tabela 1, uma queda de 7,94% do número total de alunos 

matriculados entre os anos de 2007 (base) e 2016 (final). A queda do número de 

alunos matriculados na educação básica está relacionada à redução da taxa de 

fecundidade no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE – em 2004 a proporção de crianças e adolescentes com até 14 anos de idade 

era de 27,1%, e em 2014 ficou em 21,6%. Para se ter uma ideia da queda em um 

período mais ampliado, em 1980 esse grupo representava 38,20% do total da 

população. Também de acordo com o IBGE, a taxa de fecundidade no Brasil era de 

2,4 filhos por mulher em 2000, e em 2015 a projeção apontava para 1,72 filho por 

mulher. Naturalmente, a redução da fecundidade determina o número de novas 

matrículas nas redes pública e privada de ensino. A redução da taxa de crescimento 

populacional já vinha ocorrendo anteriormente, desde o período intercensitário 

1950/1960, que era de 2,99%, sendo que no período 1991/2000 foi de 1,64%, e em 

2000/2010 de 1,17%. A provável contínua redução da taxa de crescimento 

populacional afetará, significativamente, o setor de educação básica no Brasil nas 

próximas décadas, seja em função da competição da rede privada, seja na 

orientação dos investimentos da rede pública (aumento do valor de recurso por 

aluno). 
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É importante ressaltar que, apesar da queda do número total de matrículas (toda a 

rede) e das matrículas nas redes públicas, a participação do total de matrículas da 

rede privada aumentou entre os anos de 2007 e 2015. É evidente a migração de 

alunos da rede pública para a rede privada. Analistas do setor inferem que essa 

transferência entre redes se deu, dentre outros fatores, em função da mobilidade 

social ocorrida a partir de 2003 no Brasil, com o aumento de renda das classes mais 

pobres da população, que se esforçaram para colocar seus filhos em escolas 

particulares com vistas à obtenção de uma melhor qualidade de ensino e, 

consequentemente, de um futuro mais promissor. Fernandes (2014) afirma que “... 

muitas famílias, quando melhoram a renda, tendem a colocar os filhos nas escolas 

particulares” (Fernandes, 2014, como citado em Borges). 

 

A pequena retração dessa participação das matrículas na rede privada, entre 2015 

e 2016, pode ser, em parte, explicada pela crise econômica pela qual passa o país, 

com aumento significativo do desemprego (mais de 14 milhões, no final do primeiro 

trimestre de 2017, segundo o IBGE).  

 

A questão relacionada à universalização do acesso às escolas e melhoria da 

qualidade da educação básica vem sendo objeto de preocupações de praticamente 

todos os países do mundo e dos principais organismos internacionais ligados à 

temática. Em 1990, a Conferência Mundial de Educação para Todos (EPT), realizada 

em Jomtien, na Tailândia, definiu um amplo conjunto de desafios que vêm sendo 

enfrentados pelos sistemas educacionais ao redor do mundo. Em abril de 2000, 

durante a Cúpula Mundial de Educação, em Dakar – Senegal, 164 governos 

firmaram compromisso global para oferecer a todas as crianças, jovens e adultos 

uma educação que satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem, no 

melhor e mais pleno sentido do termo, e que inclua aprender a aprender, a fazer, a 

conviver e a ser.  

 

Os países signatários comprometeram-se a alcançar os seis objetivos estabelecidos 

em um Marco de Ação visando ao fortalecimento da cidadania e à promoção de 

habilidades necessárias a um desenvolvimento humano pleno e sustentável, sendo 

que a Unesco ficou responsável por coordenar a ação dos países, em colaboração 
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com outras quatro agências patrocinadoras do Fórum (PNUD, UNFPA UNICEF e 

Banco Mundial). 

 

É possível sintetizar os objetivos conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Educação para Todos – Marco de Dakar - objetivos 
Fonte: MEC (2014). 

 

O Brasil foi um dos países signatários do Compromisso de Dakar. As metas definidas 

deveriam ser atingidas até o ano de 2015. Já a partir da Conferência de Jomtien, em 

1990, várias ações foram definidas e implementadas, como o Compromisso Nacional 

de Educação para Todos (maio/1993), um Plano Nacional de Educação para Todos 

(1993), a Conferência Nacional de Educação para Todos (1994), a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, já citada, e a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF 

(Lei nº 9.424/96), o qual abriu caminho para importantes mudanças que ocorreriam 

na educação do país a partir de então. 

 

Antes mesmo da Convenção de Dakar, o país já começava a ampliar a 

universalização à educação básica. Durante a década de 1990, conforme relatórios 

do INEP (1999), o atendimento escolar por faixa etária ampliou-se 

consideravelmente, atingindo, em 1991, 41,2% na faixa de 4 a 6 anos, 95,8% de 7 a 
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14 anos e 81,1% de 15 a 17 anos. Como base de comparação, em 1970, o 

atendimento escolar era, respectivamente, de 9,3%, 67,1% e 41,1%.  

 

Em relação à população com mais de 15 anos, a taxa de analfabetismo chegou a 

14,7%, em 1996. Duas outras medidas importantes ocorreram na busca pela 

melhoria da qualidade educacional: estabelecimento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e a criação de um Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), de âmbito Nacional.  

 

Não apenas os governos (federal, estadual e municipal) se mobilizaram em torno 

das metas da Educação Para Todos, mas a própria Sociedade Civil vem se 

organizando, de diversas formas, para contribuir com a melhoria da educação 

básica. Talvez o mais conhecido, e importante, seja o Todos Pela Educação – TPE 

(2017), fundado em 2006, que é um movimento que congrega diversas instituições 

do terceiro setor e grandes empresas brasileiras e que tem como missão engajar o 

poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das 

crianças e jovens a uma educação básica de qualidade. O próprio TPE possui suas 

metas (5) e bandeiras. Várias outras instituições do terceiro setor se dedicam a 

projetos para a educação básica, tais como a Fundação Bradesco, Fundação Itaú 

Social, Fundação Telefônica, Instituto Ayrton Senna, Fundação Victor Civita, 

Fundação Lemann, entre outras tantas, inclusive a Fundação l’Hermitage, 

responsável pelo Programa Gestão Escolar de Qualidade no Brasil, tema deste 

trabalho. 

 

Em relação às metas definidas na Convenção de Dakar, previstas para até 2015, 

apenas um terço dos países alcançou os objetivos globais de educação, de acordo 

com o Relatório de Monitoramento Global de EPT 2015, produzido pela Unesco. O 

Brasil, por sua vez, alcançou apenas duas das seis metas definidas, atingindo as 

metas “dois” (Universalização da Educação Primária) e “cinco” (Paridade e Igualdade 

de Gênero). Apesar de avanços nos outros objetivos, o resultado prático é que o país 

atingiu apenas 1/3 das metas definidas. 

 

A Organização dos Estados Ibero-Americanos – OEI (2008) elaborou, na 

Conferência Ibero-Americana de Educação, realizada em El Salvador, em maio de 
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2008, documento com metas educativas até 2021 para os seus países-membros. O 

documento denomina-se “Metas Educativas 2021: a educação que queremos para 

a geração dos Bicentenários”. O documento publicado pela OEI faz citação de parte 

do Relatório de Acompanhamento da EPT da Unesco, publicado em 2008, que 

apontava para a dificuldade dos países da região da América Latina e Caribe de 

alcançar algumas metas propostas, especialmente relacionadas com a melhoria da 

qualidade da educação básica. Entretanto, o documento da OEI reforça o 

compromisso assumido por todos os seus países-membros na Convenção de Dakar 

e afirma que o período 2015-2021 deveria representar uma etapa final, tendo como 

principais objetivos manter o esforço já realizado e incorporar novos objetivos na 

perspectiva de 2021. O documento propõe 11 metas gerais, que se desdobram em 

27 metas específicas e 38 indicadores. 

 

Conforme já citado, o artigo 214 da Constituição Federal determina que a lei 

estabelecerá o Plano Nacional de Educação, decenal. Portanto, todos os planos 

plurianuais devem ter o PNE como referência. O PNE também passou a ser 

considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação2, com previsão do 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para seu financiamento. O atual PNE com 

vigência por dez anos, datado de 2014, estabelece diretrizes, metas e estratégias de 

concretização no campo da educação. Municípios e unidades da Federação devem 

ter seus planos de educação aprovados em consonância com o PNE. 

 

Os objetivos e metas definidos pelos organismos internacionais, pelos entes públicos 

e sociedade civil apresentados aqui mostram a crescente preocupação com a 

melhoria da educação básica e com a necessidade de se incorporarem instrumentos 

e metodologias consagrados no mundo corporativo, tais como planejamentos, 

objetivos, estratégias e metas. A imprensa e as instituições do terceiro setor focadas 

na educação, já citadas, estão atentas ao cumprimento, ou não, dos objetivos 

estabelecidos. Adicionalmente, a maioria dessas instituições possui projetos e 

programas para contribuírem com a consecução desses objetivos.  Como muitas 

dessas organizações do terceiro setor são instituídas por empresas ou empresários 

                                                        
2 Sistema Nacional de Educação - exigência do Plano Nacional de Educação, em vigor (Lei nº 13.005, 

de 25 de junho de 2014), tem prazo até junho de 2016 para ser instituído. 
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importantes no contexto nacional, é evidente a incorporação de instrumentos e 

cultura organizacional focados em resultados. 

 

O PNE destaca que, para fomentar a qualidade da educação básica, é necessária, 

entre outras ações, uma melhor definição e articulação entre os sistemas de ensino, 

processos de organização e gestão do trabalho escolar, melhoria das condições de 

trabalho e valorização, formação e desenvolvimento profissional de todos aqueles 

que atuam na educação. O documento com as metas da OEI afirma que a aposta 

por uma sociedade educadora exige planejamento, iniciativa, coordenação e 

inovação no marco de uma gestão eficaz e que, para alcançar as metas 

estabelecidas, é necessário modernizar a gestão da educação. 

 

2.2 Educação e qualidade 

 

A necessidade de uma melhoria na qualidade da educação tem sido contínua e 

crescentemente merecedora de ênfase especial. Tal constatação é particularmente 

notória nos países em desenvolvimento ou naqueles considerados 

subdesenvolvidos. O tema tem sido destacado pela imprensa brasileira, por 

organizações da sociedade civil, mais notadamente as ligadas à educação. O termo 

educação de qualidade aparece na convenção de Dakar, anteriormente citada, nas 

metas educativas da OEI, na nossa Constituição Federal e na nos projetos 

pedagógicos das escolas brasileiras. 

 

É explícita a defasagem do ensino escolar brasileiro em relação a outros países, 

mesmo na América Latina, com fortes impactos em todas as áreas que demandam 

formação adequada: trabalho, cultura, produção intelectual, produtividade, ciência, 

saúde, inovação, entre outras. Faz-se, entretanto, necessário que saibamos 

conceituar a qualidade que julgamos relevante atingir. Ferreira (2010) define assim 

qualidade: “1 - Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas, que as 

distingue das outras e lhes determina a natureza; 2 – Superioridade, excelência de 

alguém ou de algo; 3 – Dote, virtude; 4 – Condição social, civil, jurídica, etc.; casta, 

laia” (Ferreira, 2010, p. 627). 
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Por essa definição, a qualidade dependerá sempre de uma referência norteadora 

para um atributo superior ou de excelência, ou para uma condição social desejável. 

Neste sentido, qualidade é frequentemente considerada um atributo subjetivo por ser 

determinada por necessidades e percepções pessoais. Como decidir pela qualidade 

de uma fruta, por exemplo? Pelo paladar, pela aparência? Deste modo, a qualidade 

da fruta ficará avaliada de acordo com a preferência de quem for comê-la e não de 

acordo com uma propriedade intrínseca.  

 

No contexto do universo corporativo, Lobos (1991) aborda o tema qualidade sobre a 

ótica de processo: 

 

Qualidade tem a ver, primordialmente, com o processo pelo qual os produtos 
ou serviços são materializados. Se o processo for bem realizado, um bom 
produto final advirá naturalmente. A Qualidade reside no que se faz – aliás – 
em tudo o que se faz – e não apenas no que se tem como consequência disso 
(Lobos,1991, como citado em Espuny, 2008). 

 

Essa abordagem, mais afeita ao mundo corporativo, sofreu influência da corrente 

ligada à gestão da qualidade ou qualidade total, cujos principais autores / 

influenciadores foram Shewhart, Deming, Ishikawa, Juran, Feigenbaun, entre outros. 

Um dos principais conceitos de qualidade relacionados a essa corrente é de que 

“qualidade é adequação ao uso” (Juran, 1974, como citado em Marshall, Cierco, 

Rocha, & Mota, 2003, p.28). Essa adequação, entretanto, dependerá da perspectiva 

de cada usuário e significará tanto uma qualidade percebida como ausência de 

deficiências em produtos. 

 

Demo afirma que é equivocado confrontar os conceitos de qualidade e quantidade, 

“pela simples razão de que ambas as dimensões fazem parte da realidade e da vida” 

(1994, p.9). Associa quantidade com extensão (vida longa, tamanho da casa, valor 

do salário) e qualidade com dimensão da intensidade (viver bem, aconchego do lar, 

necessidades atendidas). Não se trata de propriedades mutuamente exclusivas, mas 

de coexistência. O autor exemplifica, entre outros, que comer muito não significa 

comer bem, mas é preciso comer bem e se sustentar. Conceitua que qualidade tem 

relação com profundidade, perfeição. Está mais para o ser do que para o ter. Outro 
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autor que reforça tal abordagem é Adolfo Stubrin (2008, como citado em Dias 

Sobrinho). 

 

É possível criar uma associação como a de Demo em relação aos rankings do 

Produto Interno Bruto (PIB), da Prova Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA) e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). De acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Brasil ficou, em 2015, com o nono maior PIB do 

mundo. No mesmo ano, de acordo com a OCDE, o país ficou com a 59ª colocação 

na prova de leitura do PISA, sendo esta a melhor colocação entre as três provas 

(Leitura, Ciências e Matemática). Em 2015, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) divulgou o ranking do IDH global com o Brasil na 79ª 

colocação. Assim, fica claro que a boa colocação do país entre os maiores produtos 

internos brutos do mundo (quantidade) não está necessariamente associada a 

resultados da educação e desenvolvimento humano. 

 

Em relação à educação, Dourado, Oliveira, e Santos afirmam que a qualidade da 

educação é “um fenômeno complexo, abrangente, e que envolve múltiplas 

dimensões” (2007, p.9). Esses mesmos autores citam diversos estudos que 

ressaltam a discussão de elementos objetivos e subjetivos para caracterizar uma 

escola eficaz ou de qualidade. As variáveis ou fatores relacionados ao desempenho 

escolar são tratados de forma mais abrangente, neste referencial teórico, no item 

2.5. 

 

Em uma publicação em seu site no Brasil, a Unesco aponta como componente-chave 

da qualidade de educação a promoção da “aprendizagem durante a vida e 

habilidades e competências para toda a vida”.  

 

Cumpre destacar que todos os organismos multilaterais ligados à educação, como a 

própria Unesco, assim como o Plano Nacional de Educação brasileiro, colocam 

qualidade educacional ao lado de equidade educativa. A Organização dos Estados 

Ibero-Americanos (OEI) destaca a associação histórica da equidade com “igualdade 

de oportunidade e justiça social”. Entretanto, acrescenta uma perspectiva 

educacional mais atual de uma “atenção diferenciada que facilite a retenção e 

equipare as condições de êxito entre todos os setores sociais”. Já a Unesco afirma 
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que a qualidade da educação é “fator de promoção da equidade, destacando-se o 

impacto das experiências educativas na vida das pessoas e na contribuição para a 

promoção da igualdade de oportunidades”. Demo (1996, p.17) sugere não se utilizar 

a expressão “igualdade de oportunidades”, mas de “equalização de oportunidades”, 

dada a grande desigualdade na sociedade brasileira. 

 

De acordo com o Banco Mundial, em 2014, o índice de Gini, utilizado para medir o 

grau de concentração de renda / desigualdade social, do Brasil ficou na 10ª pior 

colocação, dentre os países avaliados. Naquele ano, o índice foi de 0,515, sendo 

que, quanto mais próximo da unidade, pior a desigualdade. A Ucrânia, com o melhor 

índice, obteve 0,241. O índice brasileiro vem caindo nos últimos 10 anos, entretanto 

continua elevado, associando-se a desigualdade aos baixos resultados no PISA. 

Assim, os desafios relacionados à qualidade e equidade educativas apresentam-se 

bastante elevados. 

 

Demo distingue (não segrega) a qualidade entre a formal (aquela relacionada à 

produção do conhecimento) e a política (que tem relação com a competência do 

sujeito em se fazer e fazer história, de participar). As duas são faces de um todo. 

“Conhecimento sem qualidade política resvala para a implantação da agressão e do 

privilégio, pois perde a noção ética e serve a qualquer ideologia” (1994, p.14). Para 

Demo, a educação tem sido o termo para designar qualidade, por uma série de 

razões, por estar na base da formação do sujeito histórico criativo, ela (educação) 

perfaz a estratégia mais decisiva de fazer oportunidade. 

 

Demo (1994) aponta, como já citado, um importante fator relacionado à educação: o 

fator ideológico. A própria complexidade da educação, por si só, como já visto, 

dificulta bastante a tangibilidade do que seria qualidade educacional. Quando 

acrescentado o fator ideológico, a questão se complica ainda mais. Esse viés 

ideológico pode sofrer interferência da visão de mundo desde os documentos 

nacionais norteadores para a educação (por exemplo, as diretrizes curriculares 

nacionais), passando pelos gestores das redes de ensino (públicas ou privadas) e, 

especialmente, pelo próprio professor, que pode doutrinar seus alunos a partir de 

suas concepções. 
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O Ministério da Educação brasileiro (MEC), por exemplo, em uma apostila destinada 

aos Conselhos Escolares (públicos), em 2004, faz duras críticas ao surgimento de 

modelos de gestão empresarial na área educacional. Associa a qualidade total e 

todas as suas vertentes ao desenvolvimento de padrões elitistas e excludentes 

ditados pelo mercado. De acordo com essa publicação, “esses padrões acabam por 

fazer com que a educação contribua para aumentar as desigualdades existentes no 

Brasil”. 

 

Na mesma linha, Demo, ao buscar conceituar qualidade, afirma: “Parece estar 

esvaziando-se o conceito de qualidade total, contraditório em si, porque, 

dialeticamente falando, nada é total. Descartamos essa perspectiva aqui também, 

porque no mercado é geralmente propaganda enganosa, já que os trabalhadores 

dificilmente lucram alguma coisa com ela” (2013, p.108). 

 

A reação de importantes autores da área educacional à escola da qualidade total 

está inserida em sua visão demasiadamente corporativista e mercantilista, sendo 

que, conforme aborda Dias Sobrinho (2008), a educação é um bem público, 

inegociável, ainda que possa ser conduzida pela iniciativa privada. É dever do estado 

garantir educação de qualidade. 

 

Ramos (1999), que produziu livros defendendo a adoção de princípios da gestão da 

qualidade na educação, acredita que as escolas que aderirem à filosofia da 

qualidade terão sucesso no longo prazo, precisando, para isso, associar educação 

da equipe do colégio com o próprio processo educativo da escola. 

 

Godoy (2015) ressalta a importância de metodologias de gestão no universo 

educacional, destacando a importância de se colocar foco nos resultados, de forma 

permanente. 

 

Ao abordar a necessidade de melhoria da qualidade educacional e a definição de 

padrões de qualidade, Luck (2013) afirma: 

 

A questão da qualidade e a proposição de padrões de qualidade provocam, 
entre determinado grupo de profissionais da educação, fortes reações e 
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rejeição, por associar essa questão à engenharia da qualidade desenvolvida 
no âmbito das empresas. É importante, no entanto, destacar que essa 
rejeição é estabelecida a partir de generalizações ligeiras e superficiais a 
respeito. É importante reconhecer que o conceito de qualidade e os 
mecanismos associados a esse conceito são fundamentais para o 
empreendimento humano em qualquer área ou setor. Entender isso não 
representa, no entanto, banalizar ou aligeirar o empreendimento e sua 
qualidade. ... portanto, em vez de rejeitar a questão, torna-se importante 
aprofundar o seu entendimento e construir a lógica da qualidade do ensino, 
para além do apelo meramente verbal que tem sido característica de 
discursos e documento da educação (Luck, 2013, p.24). 
 

Naturalmente, sendo a própria educação uma das principais áreas demandantes de 

políticas públicas, retirar o viés político e ideológico da mesma é desconsiderar a 

natureza da própria política. Demo afirma que “ideologia é parte intrínseca do 

processo de conhecimento, em particular no sujeito, sempre ente político por 

definição” (1994, p.35). 

 

Como será visto ainda nos itens que tratarão de gestão escolar e eficácia escolar, 

neste referencial teórico, o mais relevante é agregar para educação ferramentas, 

metodologias e instrumentos que contribuam com o rendimento acadêmico dos 

alunos.  

 

2.3 Gestão escolar / educacional 

 

Tem sido comum encontrar em artigos e livros distinções entre os termos 

administração e gestão.  Foi utilizado como subtítulo desta parte do referencial 

teórico o termo gestão em alinhamento com o utilizado no título da metodologia 

objeto de análise: Programa Gestão Escolar de Qualidade. 

 

Torna-se, portanto, importante apresentar alguns conceitos gerais sobre 

administração, gestão e gestão escolar / educacional. 

 

Uma das definições mais usuais para administração é a de que “administrar é aplicar 

o conhecimento à ação” (Drucker, 2002, p.189). Peter Drucker, um dos mais 

importantes autores e consultores na área de gestão, foi, simultaneamente, um 

teórico e um prático, pois foi escritor, professor e consultor de algumas das maiores 
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corporações do mundo, em sua época. Ele explora essa relação entre conhecimento 

e prática afirmando que a “administração é prática e esta se apoia sobre uma teoria, 

que precisa ser científica, ou seja, rigorosa e que pode ser testada” (Drucker, 2002, 

p.190). 

 

Para Chiavenato (2007, p.4) “administração é o processo de planejar, organizar, 

dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos”. Em uma clara 

referência aos conceitos de eficiência e eficácia, esse autor afirma que “toda 

organização precisa ser administrada para alcançar seus objetivos com a maior 

eficiência e economia de ação e de recursos” (Chiavenato, 2000, p.6).  

 

Em artigo sobre os conceitos de gestão e administração, Dias contextualiza os temas 

do ponto de vista histórico, de suas etimologias e de suas diferenças e semelhanças, 

chegando aos seguintes conceitos: 

 

Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para atingir, de 
forma eficiente e eficaz, os objetivos de uma organização. Gestão é lançar 
mão de todas as funções e conhecimentos necessários para através de 
pessoas atingir os objetivos de uma organização de forma eficiente e eficaz. 
(2002). 

 

Luck (2013) trata da gestão educacional como uma questão paradigmática, 

entendendo ser necessária a superação (e não a negação ou rejeição) de aspectos 

da administração científica taylorista e fordista para uma visão ampliada, global, 

crítica e estratégica da gestão. Essa autora entende que a administração é vista 

como um processo racional, linear e fragmentado de organização e de influência 

estabelecida de cima para baixo e de fora para dentro. Portanto, na sua visão, o 

conceito de gestão supera o da administração, uma vez que sua concepção levaria 

em “consideração o todo em relação com as suas partes e destas entre si, de modo 

a promover maior efetividade do conjunto (Morin, 1985; Capra, 1993, como citado 

em Luck, 2013, p.34). 

 

Por outro lado, Kanitz (2011) apresentou uma visão completamente distinta da de 

Luck. Para ele, historicamente, “gestores eram aqueles que gesticulavam, que 

apontavam com o dedo indicador onde o carregamento de alimentos deveria ser 



40 

deixado ou estocado”. O autor, portanto, alinha o termo gestão com apontamento, 

entendendo que gestão vem de “gesto, gesticulação”. Sua crítica acaba por bater na 

própria origem atribuída à palavra administrar, que seria o latim minus3, que significa 

menos. Sua evolução a transformou em minister para se referir a servos e escravos. 

O termo acabou sendo utilizado para sacerdotes, servos de Deus, para cargos 

importantes, alinhando com administrar ou organizar.  

 

Não é objetivo do presente trabalho aprofundar nessa discussão entre administração 

e gestão. Luck (2013, p.25) utiliza o termo gestão educacional em caráter “amplo e 

abrangente, do sistema de ensino, e a gestão escolar referente à escola”. Como se 

verá no referencial teórico que tratará de eficácia escolar e também em relação à 

metodologia do Programa Gestão Escolar de Qualidade, o termo Gestão Escolar é, 

de fato, mais adequado em relação a essas temáticas, uma vez que o contexto da 

escola (e não necessariamente do sistema de ensino) tem forte influência sobre os 

resultados desejados, especialmente os acadêmicos. Certamente existe uma 

imensa variedade de fatores que permitem examinar a diferença entre um sistema 

de ensino e as escolas que o compõem.  

 

A relevância do contexto escolar é reforçada pela própria Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), que em seu artigo 15 estabelece que: “Os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram 

progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público”. 

 

De acordo com Krawczyk, “a tendência atual das reformas educacionais, em curso 

nas últimas décadas, em vários países do mundo, inclusive no Brasil, tem na gestão 

da educação e da escola um de seus pilares de transformação” (1999). A autora 

explica que até essas reformas começarem a ser implementadas, o modelo de 

gestão era concentrado nos sistemas de ensino (como secretarias municipais e 

estaduais de educação). Segundo ela, a partir da década de 80, especialmente no 

Brasil, considerando a própria redemocratização, iniciou-se uma busca por maior 

autonomia de gestão para a equipe diretiva das escolas.  

                                                        
3 https://www.dicionarioetimologico.com.br, recuperado em 22, junho, 2017. 
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Até mesmo na área financeira, sempre um problema para a estrutura fortemente 

burocratizada do estado brasileiro, os entes públicos vêm buscando descentralizar a 

gestão. O próprio Ministério da Educação (MEC) possui um projeto denominado 

“Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE”, que consiste em assistência 

financeira diretamente para as escolas municipais, estaduais, do Distrito Federal, e 

algumas particulares sem fins lucrativos, que atuam com educação especial. 

 

Naturalmente, a autonomia da escola gera diversos benefícios, tais como tomada de 

decisões relacionadas ao próprio contexto; agilidade decisória; orçamento próprio 

(ou parte dele); construção de um planejamento sistêmico que tenha o contexto da 

escola como foco; metas para evolução dos resultados de acordo com a própria 

realidade etc. Por outro lado, a autonomia escolar demandará formação e perfil mais 

adequados para a equipe diretiva, que não poderá ficar focada apenas na gestão 

pedagógica. É também necessária uma estrutura adequada dos sistemas de ensino 

para o devido alinhamento do projeto pedagógico comum, do acompanhamento de 

todos os processos de gestão geral, do alinhamento das metas escolares com as 

metas do sistema, entre outras questões. 

 

Especificamente em relação ao perfil dos Diretores das escolas públicas no Brasil, a 

Fundação Victor Civita4 (FVC) publicou, em 2009, importante pesquisa sobre o papel 

do Diretor Escolar, intitulada “Perfil dos Diretores de Escola da Rede Pública”, onde 

400 diretores de 13 capitais responderam a um questionário aplicado pelo Ibope5. 

As maiores reclamações dos respondentes tinham relação com baixa autonomia, 

especialmente em relação à gestão dos recursos humanos; estabilidade no cargo; e 

capacitação em gestão.  

 

Dos diretores pesquisados, 43% concluíram sua primeira graduação no curso de 

Pedagogia e 16% em Letras. Um total de 74% dos entrevistados possuía pós-

graduação, sendo 69% em especialização lato sensu, 4% mestrado e 1% doutorado.  

As áreas de pós-graduação eram distribuídas conforme representado na Figura 2. 

 

                                                        
4 http://www.fvc.org.br, recuperado em 17, junho, 2017. 
5 http://www.ibope.com.br, recuperado em 17, junho, 2017. 
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Figura 2 – Perfil do diretor escolar – áreas de pós-graduação 
Fonte: Fundação Victor Civita (2009). 
 

Em artigo na revista Nova Escola – Gestão Escolar, apresentando os resultados da 

pesquisa da Fundação Victor Civita, Heidrich (2009) afirma que “os cursos de 

pedagogia não preparam gestores escolares. Por isso, é importante investir na 

formação em serviço – para quem está assumindo o cargo e para os mais 

experientes”. 

 

Uma outra questão de frequente discussão em relação às escolas públicas diz 

respeito à forma como se dá a escolha do Diretor. O resultado da pesquisa publicada 

pela FVC é sintetizado na Figura 3. 
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Figura 3 – Perfil do diretor escolar – critérios para seleção escola pública 
Fonte: Fundação Victor Civita (2009). 

 

É claro que um diretor escolhido por eleição direta ou nomeação pode ter as 

competências necessárias para o cargo. Entretanto, sem a definição de um processo 

de seleção com a descrição do perfil desejado, essa possiblidade torna-se muito 

remota. A escolha via eleição direta, ainda muito comum no Brasil, se dá em função 

do contexto da democratização da escola, definida tanto na Constituição Federal 

como na LDB.  

 

Luck afirma que “nem sempre essa escolha de diretores pela comunidade tem 

resultado na mobilização da comunidade escolar, na realização de um trabalho 

conjunto voltado para a melhoria contínua na educação ofertada aos alunos da 

escola”. A autora também chama atenção para o risco da existência de “uma cultura 

de conivência e de descendência geral na escola, em detrimento da melhoria 

necessária” (Luck, 2009, p. 9). 

 

Da mesma forma que existem desafios a serem enfrentados em relação ao perfil dos 

diretores das escolas, especialmente das públicas, como eles fazem parte de um 

sistema de ensino, também sofrerão com problemas semelhantes nos sistemas, 

como a própria forma de escolha e perfis do Secretário de Educação e sua equipe.  
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Com última definição proposta para esse item do referencial teórico, utilizaremos a 

proposta por Luck (2013) para gestão educacional: 

 

Gestão Educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema 
de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, 
afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a 
implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das 
escolas, compromissado com os princípios da democracia e com métodos 
que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo 
(soluções próprias, no âmbito de suas competências) de participação e 
compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados), 
autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e 
transparência (demonstração pública de seus processos e resultados). (Luck, 
2013, p.35) 
 

Como se pode observar, essa definição procura descrever a gestão de forma 

sistêmica e sinérgica, a partir do contexto do sistema de ensino, criando condições 

para a autonomia da escola. 

 

2.4 Avaliação 

 

De acordo com Demo (1996, p. 30), “avaliação é necessidade intrínseca da 

intervenção adequada, pois a efetividade da intervenção depende do conhecimento 

correto das condições históricas concretas, para poder introduzir nelas o ímpeto de 

mudança buscado”. 

 

Avaliação pode estar inserida em vários contextos. Uma pessoa pode avaliar uma 

outra pela sua aparência ou hábitos, por exemplo; existe a avaliação de coisas, como 

um especialista ao avaliar um imóvel para definir seu valor de mercado; avaliação de 

desempenho de funcionários; avaliação de projetos; avaliação de empresas e 

organizações; entre vários outros contextos. 

 

Cohen e Franco (2013, p.73) citam algumas definições de outros autores, a saber: 

 

Avaliar é fixar o valor de uma coisa; para ser feita se requer um procedimento 
mediante o qual se compara aquilo a ser avaliado com um critério ou padrão 
determinado (Franco, 1971). ... ramo da ciência que se ocupa da análise da 
eficiência (Musto, 1975). ... objeto da pesquisa avaliativa é comparar os 
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efeitos de um programa com as metas que se propôs alcançar a fim de 
contribuir para a tomada de decisões subsequentes acerca do mesmo e para 
assim melhorar a programação futura (Weiss, 1982). ... mede até que ponto 
um programa alcança certos objetivos (Banners, Doctors, & Gordon, 1975). 
 

Demo, quando busca explicar a concepção dialética da avaliação, afirma que, além 

de um processo técnico, a avaliação é também uma questão política, pois “avaliar 

pode constituir um exercício autoritário do poder de julgar ou, ao contrário, pode 

constituir um processo e um projeto em que o avaliador e avaliando buscam e sofrem 

uma mudança qualitativa” (Demo, 2010, p.ix).  

 

A Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), em publicação sobre 

o papel da avaliação nas políticas sociais para a equidade e transformação produtiva, 

ressalta que “avaliação e gestão são as vias para a racionalização do gasto público 

social” (Cepal, 1995). 

 

Importante distinguir avaliação de monitoramento. Para Shapiro (n. d.) “avaliação é 

a comparação do real impacto do projeto em relação ao planejamento; 

monitoramento é coleta sistemática e uma análise da informação de como um projeto 

progride”. O Portal Educação afirma: 

 

A finalidade da monitoria é verificar se a implementação de uma intervenção 
de desenvolvimento está no caminho certo e servir como base para a 
avaliação; que a finalidade da avaliação é determinar a relevância e o alcance 
dos objetivos, a eficiência, eficácia, o impacto e a sustentabilidade do 
desenvolvimento. (Portal Educação, 2013). 

 

Por sua vez, Luck (2012) associa monitoramento a eficiência de processos e 

avaliação à eficácia.  

 

Ramalho (2010) afirma que “(...) o monitoramento tem a ver com um 

acompanhamento ou um controle do que ocorre para que se possa melhorar a 

eficiência e a eficácia do programa ou projeto”. 

 

O contexto do termo avaliação para esta dissertação tem relação com a avaliação 

da eficácia e efetividade da aplicação da metodologia de um modelo de eficácia 
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escolar, denominado “Programa Gestão Escolar de Qualidade”, tal como explicitado 

na introdução do presente trabalho.  

 

Neste sentido, importante se faz a definição de eficácia, efetividade e eficiência, 

dimensões de desempenho de organizações e de programas avaliados. Marinho e 

Façanha (2001) definem assim: “Efetividade diz respeito à capacidade de se 

promover resultados pretendidos; eficiência denotaria competência para se produzir 

resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços; eficácia remete a 

condições controladas e a resultados desejados de experimentos (...)”.  

 

O sítio eletrônico efetividade.net apresenta conceitos mais simplificados: “eficácia é 

a capacidade de realizar objetivos; eficiência é utilizar produtivamente os recursos; 

e efetividade é realizar a coisa certa para transformar a situação existente” 

(http://efetividade.net, recuperado em 12, junho, 2017). 

 

Por sua vez, Cohen e Franco (2013, p.102) definem eficácia como “grau em que se 

alcançam os objetivos e metas do projeto”. Os autores associam o conceito de 

eficiência às quantidades mínimas de recursos para gerar certa quantidade de 

produto. Ainda, para esses autores, efetividade tem duas dimensões em função dos 

fins perseguidos: “é a medida do impacto ou o grau de alcance dos objetivos” (Cohen 

& Franco, 2013, p.107). 

 

Para o presente trabalho será considerado como conceito simplificado de eficácia o 

cumprimento de metas traçadas, e como efetividade o impacto gerado pelas ações 

decorrentes da metodologia do Programa Gestão Escolar de Qualidade. 

 

Todo projeto, pesquisa ou mesmo um planejamento estratégico de uma organização 

precisa definir, com clareza, os objetivos que se pretende alcançar. Esses, por sua 

vez, devem ser desdobrados, por exemplo, em linhas de ação, atividades, devem 

possuir metas e indicadores.  

 

Os objetivos (geral e específicos) precisam dar conta da problemática ou do que se 

pretende avaliar. As metas são os objetivos quantificados no tempo. “São uma 

maneira de tornar os objetivos mensuráveis no tempo, visando estabelecer 
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parâmetros que permitam definir se os objetivos estão sendo atingidos ou não” 

(Braga & Monteiro, 2005, p.116). 

 

De acordo com Cohen e Franco, para determinar o grau de sucesso das finalidades 

de um projeto, é preciso “dimensionar o objetivo geral em subconjuntos de objetivos 

específicos, os quais por sua vez terão metas, cuja obtenção será medida através 

de indicadores” (2013, p.152). Os autores esquematizam esses processos 

relacionados à avaliação na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Objetivos e indicadores da avaliação 
Fonte: Cohen e Franco (2013, p.154). 

 

Cohen e Franco (2013) classificam os tipos de avaliação em função do momento em 

que se realiza (ex-ante, cujo resultado é a própria definição de se implementar ou 

não o projeto, ou mesmo antecipar questões relevantes; ex-post, que ocorre quando 

ou projeto está em execução, ou após concluído); em função de quem realiza 

(interna, externa, mista ou participativa); em função da escala do projeto 

(dimensionamento – projetos grandes ou pequenos); e em função dos destinatários 

da avaliação (dirigentes, administradores, técnicos). 

 

O Programa Gestão Escolar de Qualidade, objeto do presente trabalho, e cujo 

modelo será detalhado no final deste referencial teórico, utiliza os dois tipos de 

avaliação classificados: a primeira etapa do modelo, denominada diagnóstica, avalia 

o grau de satisfação e de atendimento aos diversos descritores elencados pelo 

modelo, que serão medidos a partir de vários instrumentos (enquetes, reunião com 



48 

grupo estratégico, apresentação de evidências etc.). Após o diagnóstico, a escola 

elabora e implementa um plano de melhoramento da gestão escolar, com vista a 

atingir os objetivos e metas definidos. E a escola poderá realizar uma avaliação 

externa, prevista no modelo, com vistas à verificação do grau de atendimento dos 

planos elaborados e à evolução da melhoria da gestão.  

 

O modelo do PGEQ pode ser considerado como uma avaliação institucional, a partir 

do momento em que busca o autoconhecimento para aplicar ferramentas de 

melhoramento da gestão com foco em resultados. Luck (2012) define assim 

avaliação institucional, no contexto escolar: 

 

A avaliação institucional da escola consiste em um processo sistemático, 
abrangente e contínuo de observação, coleta e análise de dados, 
interpretação e julgamento da realidade e prática escolares, em seus 
desdobramentos e interações, tendo por objetivo contribuir para a melhoria 
contínua do trabalho educacional e seus resultados (Luck, 2012, p.39). 
 

Para a autora, esse significado remete à complexidade da avaliação institucional, 

seja pela sua abrangência, seja pelo dinamismo das demandas e interações de 

pessoas e processos. Ela relaciona alguns desdobramentos necessários para a 

efetividade da avaliação: avaliação como autoconhecimento; como processo de 

autoavaliação; como construção coletiva; como feedback; como processo de 

transformação; como processo aberto e contextualizado; e como responsabilidade e 

prestação de contas. 

 

Dias Sobrinho (2008) destaca que avaliação e acreditação são conceitos diferentes, 

mas que apresentam alta correlação, sendo que em alguns casos a avaliação 

contém a acreditação. Este autor associa avaliação com “processos de análises, 

estudo e discussão a respeito do mérito e valor de sistemas, instituições e 

programas, com objetivos de melhoria”. (Sobrinho, 2008, p.102). Já a acreditação 

teria foco na garantia da qualidade.  

 

Toda avaliação deverá responder a determinadas questões, tais como: “o que 

avaliar?; por que avaliar?; para que avaliar?; quando avaliar? como avaliar?”; onde 

avaliar?; para quem avaliar?; entre outras. Para Luck (2012), a avaliação só tem 
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sentido quando serve a um objetivo claramente definido e compreendido. O avaliador 

deverá utilizar metodologias próprias e adequadas para cada tipo de avaliação. 

Deverá buscar rigor técnico, de acordo com os pressupostos e objetivos da 

avaliação.  

 

Caldeiro (n.d.), ao tratar do tema avaliação institucional escolar, afirma ser razoável 

esperar, quando as avaliações são realizadas adequadamente, “que satisfaçam a 

uma importante necessidade: compreender e esclarecer os processos educativos ao 

tempo que respondem uma exigência que envolve diferentes setores sociais, 

demanda emergente da preocupação pela qualidade educacional”. 

 

Cumpre, finalmente, destacar a evolução, a partir da década de 1990, das avaliações 

educacionais, especialmente as denominadas avaliações em larga escala. Trata-se 

de avaliação do desempenho escolar, de natureza sistêmica, realizada por agente 

externo à escola, que pode ser pública ou particular. No Brasil, o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), a Prova Brasil, avaliações públicas estaduais são exemplos 

de avaliações em larga escala realizadas por órgãos públicos. Existem, também, 

vários institutos particulares que comercializam testes de desempenho escolar 

padronizados. Para Vianna (2003), é importante contextualizar a avaliação em 

relação a um processo formativo: 

 

...a avaliação para orientar os procedimentos docentes; a avaliação para 
sugerir novas estratégias eficientes de ensino que levem a uma 
aprendizagem que seja relevante para o aluno como pessoa humana; a 
avaliação como um fator de orientação de todo o processo docente, 
envolvendo não apenas conhecimentos, mas incluindo o despertar de novos 
interesses e a formação de valores; a avaliação como uma ponte que une 
professor e aluno visando a um processo interativo gerador de novas 
aprendizagens; a avaliação como fator capaz de gerar elementos que 
facilitem a superação dos problemas curriculares e que muitas vezes 
decorrem de conflitos entre a realidade da escola e o contexto sociocultural 
em que a mesma se situa.(Vianna, 2003, p.31) 
 

2.5 Eficácia escolar 

 

Mortimore define escola eficaz como “aquela onde os alunos progridem mais do que 

seria esperado, levando em consideração as suas características sociofamiliares de 
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origem” (1991, como citado em Travitzki, 2017). O mesmo autor adiciona o conceito 

de “valor acrescentado”, definindo a eficácia da escola em termos do valor extra que 

esta agrega aos resultados dos seus alunos, comparativamente com escolas que 

atendem a públicos semelhantes. Uma definição mais abrangente seria que uma 

escola é eficaz quando “promove de forma duradoura o desenvolvimento integral de 

cada um de seus alunos mais do que seria previsto, tendo em conta seu rendimento 

inicial e a situação social, cultural e econômica de suas famílias” (Murillo et al., 2007, 

p.83). 

 

Importante observar que nessas definições o fator relacionado à origem familiar e ao 

contexto escolar são destacados. Isso se deve aos estudos mais conhecidos 

relacionados a fatores associados ao desempenho escolar. 

 

Outra definição importante é sobre o efeito escola. Andrade e Soares (2008) definem 

o efeito escola como sendo “a influência da escola no desempenho cognitivo de seus 

alunos”. Portanto, o efeito escola tem relação com fatores intraescolares que estão 

associados ao desempenho acadêmico dos alunos.  

 

O relatório Coleman (Coleman et al.,1966), publicado nos EUA, cujas principais 

conclusões foram ratificadas pela pesquisa elaborada por Plowden, em 1967, no 

Reino Unido, pode ser considerado um marco em relação às pesquisas e 

investigações que buscaram identificar fatores associados ao rendimento escolar e 

também à origem da linha de investigação sobre eficácia escolar.   

 

Longe de ser uma unanimidade entre os educadores, o relatório Coleman, como 

ficou conhecido, foi, na realidade, um estudo encomendado pelo Congresso norte-

americano com o objetivo de responder às crescentes pressões pelas igualdades de 

condições educacionais para as minorias da época. Importante destacar que o 

mundo, de maneira geral, e os EUA, em especial, conviviam com diversos 

movimentos que perseguiam conquistas sociais e direitos civis: direitos civis dos 

negros e lei de direitos civis de 1964 nos EUA, associação de direitos civis na Irlanda 

do Norte, movimento de maio de 1968 na França etc. O relatório Coleman é, até 

hoje, considerado o estudo de política educacional mais importante a relacionar 

qualidade da educação a resultados. 
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Em 2016, um artigo redigido por Oliveira (2016) é publicado no Jornal Estadão com 

o título “Os 50 anos do Relatório Coleman”. O referido artigo resume em três grandes 

conclusões os ensinamentos do Relatório Coleman: 1) a quantidade de dinheiro ou 

o tipo de insumos nas escolas não explicam, por si só, os resultados alcançados 

pelos alunos; 2) o fator que mais explica o desempenho escolar é a composição 

socioeconômica da escola; 3) determinado tipo de estabelecimento de ensino – 

naquele caso os católicos – tem impacto diferenciado, e isso se deve a valores 

comuns entre casa e escola. 

 

Não é difícil entender por que a reação foi dura em relação aos resultados do 

Relatório Coleman. Isto se deve, principalmente, ao fato de que os resultados 

apontavam que os fatores extraescolares tinham maior peso para o rendimento 

escolar do que os fatores relacionados à escola (intraescolares). Neste caso, o 

background familiar, o tamanho da família e o contexto familiar influenciavam mais 

significativamente na aprendizagem do que a própria escola e seus insumos. Esses 

resultados, se confirmados, teriam um alcance sociológico muito abrangente e 

poderiam impactar as políticas públicas de forma profunda. A conclusão decorrente 

é, então, que é muito mais relevante para o rendimento escolar reduzir as 

desigualdades sociais de origem do que investir recursos públicos maciçamente em 

escolas. O fator temporal teria um peso muito grande, uma vez que não se modifica 

a desigualdade social em pouco tempo (ou mesmo em uma geração). 

 

Em função da enorme polêmica e reações da comunidade educativa, diversos 

estudos foram realizados para confrontar os resultados do Relatório Coleman. 

Porém, a grande maioria dos estudos realizados, à época, não encontrou 

incoerências relevantes do ponto de vista metodológico, chegando a resultados 

semelhantes aos do relatório. Entre esses estudos, o mais relevante foi de Plowden, 

realizado no Reino Unido, que concluiu serem as diferenças entre famílias o fator 

que mais explica a variação do desempenho dos alunos, e não as diferenças entre 

escolas. Concluiu-se que 58% da variação do rendimento é explicado por fatores 

relacionados com as famílias, tendo a escola pouca influência no desempenho dos 

alunos, resultados semelhantes ao do estudo de Coleman.  
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Apesar de os estudos apresentarem resultados consistentes, uma vez que foram 

realizados diversos trabalhos paralelos com idênticas conclusões, a partir de década 

de 1970, alguns estudos buscaram questionar a conclusão de Coleman e Plowden 

de que a escola não fazia diferença (ou fazia pouca), apontando um problema 

metodológico nesses estudos. O principal argumento pontuava que foram deixadas 

de fora as características sociais e culturais de cada escola, ou seja, elas não 

poderiam ser tratadas (estatisticamente) como iguais, já que havia diferenças de 

qualidade entre elas, as quais poderiam impactar no desempenho dos alunos. 

 

George Weber, por exemplo, durante vários anos de trabalho como supervisor 

escolar nos EUA, encontrou escolas que, apesar de se localizarem em ambientes 

desfavorecidos, conseguiam ensinar os alunos a ler e escrever, enquanto outras não 

o conseguiam. Portanto, estudar em uma escola ou em outra seria sim relevante 

para o futuro dos alunos. Seu estudo foi publicado em 1971 (1971, como citado em 

Murillo et al., 2007) e abriu uma interessante linha de pesquisa com estudos de 

escolas “fora da curva”, ou outliers em inglês. 

 

Os resultados do Relatório Coleman motivaram pesquisadores a aprofundarem seus 

estudos com o intuito de comprovar se, de fato, as escolas não teriam influência 

sobre o desenvolvimento dos alunos, como defendia o Relatório Coleman. A 

pergunta a ser respondida passou a ser então: por que algumas escolas obtêm 

melhores resultados que outras, apesar de estarem em contextos socioeconômicos 

semelhantes?  

 

Hanushek e Kain (1972, como citado em Murillo et al., 2007) realizou uma síntese a 

partir do levantamento de 187 estudos de funções e produção educacional, 

realizados com dados de escolas públicas em várias regiões dos EUA e de 96 

estudos realizados em países em desenvolvimento. Na maioria desses estudos, o 

estudante foi utilizado como unidade de análise, e o desempenho dos alunos foi 

medido considerando diversas variáveis vinculadas a despesas escolares, além do 

nível de escolaridade e experiência dos docentes. Esse levantamento revelou que 

os estudos apresentavam resultados, em parte, inconsistentes e não conclusivos. 

Essa situação seria frequente nos estudos posteriores. Uma das conclusões a que 

se chegou foi de que não adiantava as escolas apenas aumentarem os recursos 
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para a educação; era necessário compreender quais seriam os fatores essenciais 

associados ao desempenho dos alunos e aplicar os recursos de forma coordenada 

a partir de levantamento de evidências, dentro do contexto de cada escola. Por 

exemplo, de nada adiantaria aumentar a remuneração do corpo docente sem antes 

cuidar da capacitação adequada e formação continuada dos mesmos. Uma situação 

recorrente no Brasil, desde a década de 1990 é a de escolas se preocupando com 

aquisição de equipamentos tecnológicos sem verificarem a viabilidade de a escola 

manter professores de informática ou disponibilidade de internet para acesso pelos 

alunos e docentes, ou mesmo o grau de conhecimento digital do corpo docente. 

 

Importante ressaltar que os estudos pioneiros relacionados ao tema foram realizados 

em países desenvolvidos, notadamente de origem anglo-saxã. Estudos realizados 

após a década de 1970 começaram a sugerir que o efeito escola poderia variar de 

acordo com o nível de desenvolvimento e desigualdade dos países, conforme 

estudos de Heyneman e Loxley (1983, como citado em Christophe, Elacqua, 

Martinez, & Oliveira, 2015, p.31). A Figura 5 apresenta uma consolidação desses 

estudos. 
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Figura 5 - Percentual de influência do nível socioeconômico (NSE) dos pais nos 
resultados em Ciências 
Fonte: Heyneman e Loxley (1983, como citado em Christophe, Elacqua, Martinez, & Oliveira, 2015, 
p.31). 
 

Os autores explicam que, em países desenvolvidos, a variabilidade dos recursos 

escolares não é muito grande (mesmo padrão de infraestrutura, professores com 

qualificação mínima exigida etc.), sendo que as escolas seriam mais homogêneas, 

pois o próprio contexto escolar não tende a diferenças muito acentuadas, e, por isso, 

as maiores diferenças do desempenho dos alunos deveriam ser explicadas pela 

origem familiar e não pela escola onde estudam. Já nos países em desenvolvimento 

(com maior desigualdade), os recursos escolares são distribuídos de forma muito 

heterogênea. Em algumas escolas públicas, a infraestrutura pode ser excelente e, 

em outras, podem faltar condições mínimas de trabalho escolar. O nível de 

qualificação docente é completamente diferenciado. Basta pegarmos a situação do 

Brasil, onde o sistema educacional é descentralizado, sendo de responsabilidade 

pela educação básica os estados e municípios, e a própria desigualdade nacional e 

regional acaba por ser refletida na educação. Dentro de um mesmo município, com 

escolas pertencentes a uma mesma rede de ensino pública, é possível encontrar 

fortes desigualdades de recursos e insumos.  
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Mais de cinquenta anos após a publicação do Relatório Coleman, uma grande 

quantidade de estudos foi realizada agregando diferentes visões e perspectivas. De 

acordo com Murillo et al. (2007), é possível agrupar e classificar os estudos em três 

diferentes etapas, tomando como base o estudo de Weber (1971, como citado em 

Murillo et al., 2007). Tal estudo teve como foco entender por que algumas escolas 

conseguiam resultados melhores do que outras em situações análogas. A cronologia 

de tais estudos foi assim organizada por Murillo et al. (2007): 

 

a) Revisões dos primeiros estudos (1971-1979) 

 

A primeira e mais conhecida geração de estudos foi feita pelo professor norte-

americano Edmonds, em 1979.  Edmonds foi um dos pesquisadores que, apesar de 

reconhecer que a condição socioeconômica dos alunos tinha peso relevante, não 

aceitava que essa variável fosse determinante do desempenho escolar e buscava 

identificar escolas onde crianças e adolescentes de famílias de baixa renda 

alcançassem um bom desempenho. Comprovar isso significaria que escolas 

poderiam e deveriam fazer a diferença, ou seja, em total alinhamento com os estudos 

de Weber (1971, como citado em Murillo et al., 2007). Edmonds afirmava que 

acreditar que apenas a condição socioeconômica familiar explicasse o desempenho 

dos alunos poderia servir como desculpa para absolvição de professores em relação 

à sua responsabilidade de serem educacionalmente eficazes (1979, como citado em 

Murillo et al., 2007). A pesquisa de Edmonds e Frederiksen (1978, como citado em 

Edmonds, 1979) teve como tese central a assertiva de serem todas as crianças 

eminentemente educáveis e que o papel da escola é crítico na determinação da 

qualidade dessa educação. As pesquisas de Edmond buscaram responder à 

seguinte pergunta: “Existem escolas que são eficazes para crianças pobres”? 

Importante salientar que a revisão de Edmonds teve como foco estudos realizados 

nos EUA (assim como sua própria pesquisa).  

 

Com base em suas revisões (especialmente Weber) e em suas próprias pesquisas, 

Edmonds (1979) caracterizou escolas eficazes mediante a constatação da existência 

de cinco fatores: 
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i. Possuem uma forte liderança. 

ii. Possuem um clima de altas expectativas para os alunos. 

iii. Gozam de uma atmosfera ordenada sem ser rígida, tranquila sem ser 

opressiva. 

iv. Buscam, como objetivo prioritário, a aquisição de competências e 

habilidades básicas (como leitura e matemática, por exemplo). 

v. Avaliam constantemente o progresso dos alunos. 

 

Posteriormente, o professor Creemers (1994, como citado em Murillo et al., 2007) 

realizou uma análise crítica desse modelo focando em seu caráter correlacional e 

questionou o fato de os cinco fatores serem apontados como causas do rendimento, 

assegurando que, do ponto de vista metodológico, tal afirmação não poderia ser 

comprovada. O professor levantou a suspeita de que tais fatores poderiam não ser 

as causas ou mesmo consequências do rendimento escolar. Por exemplo, se as 

altas expectativas ocorrem porque os rendimentos já são bons ou se são 

antecedentes a eles. O pesquisador questionou, também, a independência dos cinco 

fatores. Seria, por exemplo, a boa atmosfera e a avaliação constante consequências 

de uma forte liderança educacional?  

 

b) Revisões da segunda geração dos estudos (1979-19 85) 

 

Assim como na primeira etapa, boa parte dos estudos mais conhecidos foi 

desenvolvida nos EUA e no Reino Unido. De acordo com Murillo et al. (2007), a 

revisão mais conhecida dessa etapa foi realizada por Purkey e Smith (1983). Os 

próprios autores, em seu artigo acerca da revisão (Effective Schools: A review, 

1983), afirmam que a revisão da literatura sobre eficácia escolar (até então) era fraca 

em muitos aspectos, mais notadamente na sua tendência para apresentar receitas 

prontas, muitas vezes simplistas, para a melhoria das escolas derivadas de dados 

não experimentais. Os autores buscaram acrescentar nessa revisão trabalhos com 

mais sustentação acadêmica, não focados apenas na eficácia escolar; também 

analisaram estudos de escolas prototípicas, estudos de casos, programas de 

avaliações etc. Um dos objetivos do trabalho foi oferecer um retrato de uma escola 

eficaz, organizando as variáveis em dois grupos: variáveis de organização / 

estrutura; variáveis de processo, a saber: 
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i. Variáveis de organização / estrutura: 

• Autonomia na gestão. 

• Liderança educativa. 

• Estabilidade da equipe. 

• Articulação e organização curricular. 

• Formação e desenvolvimento da equipe, especialmente docentes. 

• Apoio e envolvimento das famílias dos alunos. 

• Reconhecimento pelo êxito acadêmico. 

• Maximização do tempo de aprendizagem. 

• Apoio das autoridades educativas do distrito (município / estado). 

ii. Variáveis de processo: 

• Planejamento compartilhado e relacionamento dentro da escola. 

• Sentimento de comunidade. 

• Metas claras e altas expectativas compartilhadas. 

• Ordem e disciplina. 

 

c) Revisões da terceira geração dos estudos (a part ir de 1986): 

 

De acordo com Murillo et al. (2007), as principais revisões dos estudos de eficácia 

escolar, a partir de 1986, foram de Levine e Lezotte (1990), Cotton (1995), Sammons, 

Hillman e Mortimore (1995) e de Scheerens e Bosker (1997).  

 

Levine e Lezotte (1990) identificaram, a partir do exame de grande número de 

estudos, várias características de escolas eficazes e as organizaram em nove grupos 

os fatores ou correlatos-chave: 

 

i. Clima e culturas escolares produtivos. 

ii. Atenção à aquisição por parte dos alunos das competências básicas de 

aprendizagem. 

iii. Acompanhamento adequado do progresso dos alunos. 

iv. Desenvolvimento dos professores orientado para a prática. 

v. Liderança destacada. 

vi. Forte envolvimento das famílias. 
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vii. Organização e implementação instrutiva. 

viii. Altas expectativas e exigências para os alunos. 

ix. Outros possíveis fatores: 

• Sensação de eficácia por parte dos alunos. 

• Formação e sensibilidade multicultural. 

• Desenvolvimento pessoal dos alunos. 

• Políticas e práticas de promoção de alunos rigorosas e equitativas. 

 

Cotton (1995) agrupa em três níveis os fatores identificados em suas revisões sobre 

o tema: a aula, a escola e o distrito (município).  

 

i. Aula: 

• Planejamento e metas de aprendizagem (docentes). 

• Gestão e organização da aula (docentes). 

• Instrução (docentes). 

• Interações professor-aluno (docentes). 

• Equidade (docentes). 

• Avaliação (docentes). 

 

ii. Escola: 

• Planejamento e metas de aprendizagem (Diretores e docentes). 

• Organização e gestão escolar (Diretores e docentes). 

• Liderança e melhoria escolar. 

• Interações diretor-professor-aluno. 

• Equidade (Diretores e docentes). 

• Avaliação (Diretores e outros líderes). 

• Programas especiais (Diretores e docentes). 

• Envolvimento dos pais e comunidade (Diretores e docentes). 

 

iii. Município: 

• Liderança e planejamento (Líderes e pessoal do município – Secretaria de 

Educação). 

• Interações município-escola. 
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• Avaliação (Líderes e pessoal do município). 

 

Na revisão de Sammons, Hillman e Mortimore (1995), talvez a mais conhecida do 

gênero, encomendada pela Ofsted (Office for Standards in Education - departamento 

que define padrões de qualidade de educação no Reino Unido), foram analisados 

tanto os estudos sobre eficácia escolar como os de eficácia docente e outros campos 

relacionados, que apresentam diversos fatores das características-chave das 

escolas eficazes, aqui resumidas: 

 

i. Liderança profissional. 

ii. Visão e metas compartilhadas. 

iii. Entorno de aprendizagem que facilite o trabalho dos alunos. 

iv. Foco no ensino e aprendizagem. 

v. Ensino com propósito. 

vi. Altas expectativas do rendimento dos alunos. 

vii. Reforço positivo, tanto em termos de modelos de disciplina como de 

retroalimentação aos alunos. 

viii. Acompanhamento do progresso dos alunos. 

ix. Direitos e responsabilidades dos alunos. 

x. Relações de apoio e colaboração entre local e a escola, em especial 

envolvimento dos pais na aprendizagem dos seus filhos. 

xi. Organização de aprendizagem: as escolas eficazes são organizações de 

aprendizagem, em que o desenvolvimento e a formação dos docentes e 

dirigentes têm lugar na escola e a partir de sua problemática. 

xii. Retroalimentação e reforço. 

 

Esses autores finalizam a revisão apontando prioridades desses fatores em relação 

à eficácia escolar. A qualidade do ensino, expressada principalmente pelos itens iv, 

v e vi, tem papel mais significativo no fomento da aprendizagem dos alunos.  

 

A revisão de Scheerens e Bosker (1997) apresenta um vasto inventário de elementos 

agrupados em 12 grandes fatores: 

 

i. Orientação para o rendimento e para as altas expectativas dos professores. 
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ii. Liderança educativa. 

iii. Consenso e coesão entre a equipe escolar. 

iv. Qualidade do currículo / oportunidade para aprender. 

v. Clima escolar. 

vi. Potencial avaliativo. 

vii. Envolvimento dos pais. 

viii. Clima da aula. 

ix. Tempo de aprendizagem eficaz. 

x. Docência estruturada. 

xi. Aprendizagem independente. 

xii. Atenção à diversidade, instrução adaptativa. 

 

Fica evidente que nas diversas revisões dos estudos, nas três fases classificadas 

por Murillo et al. (2007), apresentadas, vários fatores se repetem, demonstrando sua 

possível relevância para o desempenho escolar.  

 

A Figura 6 oferece um resumo relacionando fatores encontrados (marcados em azul) 

em doze estudos realizados em países ibero-americanos. Os números de 1 a 12 que 

identificam as colunas da figura representam cada um dos estudos, que não foram 

também explicitados por Murillo et al. (2007). Muitos fatores foram relacionados nas 

revisões já citadas, mas alguns elementos novos foram identificados, como recursos 

econômicos e materiais, assim como sua gestão.  
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fatores Escolares   
Clima escolar                         

Infraestrutura                         

Recursos da escola                         

Gestão econômica da escola                         

Autonomia da Direção                         

Trabalho em Equipe                         

Planejamento                         

Participação e envolvimento da 
comunidade educativa                         

Metas compartilhadas                         

Liderança                         
                        

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fatores de Aula   

Clima da aula                         

Dedicação e Qualidade da aula                         

Relação professor - aluno                         

Planejamento docente (para aula)                         

Recursos curriculares                         

Metodologia didática                         

Mecanismos de acompanhamento e 
avaliação do rendimento do aluno 

                        

             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fatores associados ao pessoal 

docente    

Qualificação docente                         

Formação continuada                         

Estabilidade (rotatividade)                         

Experiência                         

Condições de trabalho                         

Comprometimento                         

Relação professor - aluno                         

Altas expectativas                         

Reforço Positivo                         
             

Figura 6 - Fatores de eficácia escolar segundo algumas investigações realizadas 
na Ibero-América 
Fonte: Murillo et al. (2007).  
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Apesar das divergências dos estudos iniciais que buscavam identificar fatores 

associados ao desempenho dos alunos, os estudos do final da década de 1960 e os 

da década de 1970 são os pioneiros para uma nova linha de pesquisa que também 

passou a ser denominada, mais recentemente, “Educação Baseada em Evidências”. 

 

O Instituto Alfa e Beto publicou, em 2015, o livro Educação Baseada em Evidências: 

como saber o que funciona em educação? (Christophe et al., 2015). A publicação 

teve dois objetivos declarados: reunir evidências e conclusões a respeito de aspectos 

externos e internos à escola e demonstrar como se obtém e se avalia a qualidade da 

evidência.  Os autores destacam que, no Brasil, raramente os gestores públicos 

ligados à educação utilizam evidências científicas na tomada de decisões 

importantes para a melhoria do desempenho escolar dos alunos. Ao mesmo tempo, 

chamam a atenção para o fato de que outros países, mais notadamente de origem 

anglo-saxã, têm cedido cada vez mais espaço para as evidências científicas nas 

decisões governamentais.  

 

De acordo com essa corrente, os autores colocam ênfase especial no fato de o 

programa norte-americano No Child Left Behind (2001) incluir na legislação que o 

instituiu a obrigatoriedade de se tomar decisões de investimento nas atividades 

educacionais com base em evidências científicas. Na referida publicação, nota-se o 

cuidado em destacar que evidência, ainda que robusta, não significa prova, mas que 

é uma indicação de probabilidade. Quanto mais evidências semelhantes se 

consegue reunir, mais a hipótese será reforçada.  

 

No livro consideram-se dois tipos de fatores: externos à escola e internos à escola. 

Quinze temas são abordados nessas duas partes, tais como a relação entre 

desempenho dos alunos e a origem familiar; gastos com educação e desempenho 

dos alunos; comparação entre o desempenho das escolas privadas e as públicas; 

importância dos diretores; formação de professores; tamanho da turma; duração do 

ano letivo etc. Cada um desses temas traz evidências obtidas por estudos sólidos 

(como alguns dos já aqui citados) e instrumentos estatísticos robustos, 

especialmente meta-análises. Algumas conclusões dos autores estão perfeitamente 

alinhadas com conclusões intuitivas, tais como a relevância do professor e da origem 

familiar no desempenho dos alunos. Outras referem-se a questões que só 
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recentemente ganharam relevância, como as competências do Diretor da escola e 

sua forma de escolha, especialmente nas escolas públicas.  

 

Certas conclusões trazidas pela obra até podem ser surpreendentes. Por exemplo, 

a falta de consenso sobre a relação entre o tamanho da turma e o desempenho dos 

alunos, uma vez que esta pode variar (se maior ou menor) de acordo com a 

qualidade do professor, nível de ensino, disciplina, entre outros. Cabe ressaltar a 

evolução de projetos de tecnologia educacional inseridos no processo ensino-

aprendizagem, diretamente nas disciplinas e não apenas em forma de laboratório 

com aula de informática. Esta prática pode afetar, também, a relação do 

desempenho escolar com o tamanho da turma. No caso do professor, ainda que 

esteja clara a relação direta deste com o desempenho dos alunos, não é possível 

afirmar que somente as suas características formais (nível intelectual, formação, 

instituição em que se formou, conhecimento específico etc.) sejam suficientes para 

promover um impacto positivo no desempenho discente. É preciso observar como 

ele atua na prática, e como isso afeta o desempenho dos alunos.  

 

Defende-se, adicionalmente, em alguns casos, que programas de tempo integral e 

contraturno raramente acrescentam benefícios em termos de aprendizagem dos 

alunos. Essa é uma afirmação que não vai ao encontro do que propõe a lei n. 13.005 

de 25 de junho de 2014, que aprovou o PNE 2014-2024 do Brasil, pois sua Meta 06 

é a de “oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos alunos da educação básica” (PNE, 2014). A medida provisória 746/16, 

sancionada pelo Presidente da República, em fevereiro de 2017, que trata do “novo 

ensino médio”, prevê política de fomento de escolas em tempo integral, ainda que 

de forma gradual. Na verdade, a maioria dos estudos revisados pelo Instituto Alfa e 

Beto, relacionados ao aumento da duração do tempo na escola, concluem que há 

efeito significativo para aprendizagem. O que os autores discutem é que a eficácia 

associada ao aumento da jornada está associada a um ganho positivo, porém 

decrescente. É preciso uma análise aprofundada e contextualizada para verificar 

qual seria o tempo adequado para gerar resultados desejados. Os autores procuram 

também verificar que outros aspectos favorecem a aprendizagem e seu grau de 
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importância, de forma a possibilitar a gestores públicos definirem prioridades de 

acordo com os recursos disponíveis.  

 

Na década de 1990, o Chile realizou ampla reforma na educação básica, sendo uma 

das diversas ações e programas oriundos da citada reforma o desenvolvimento do 

Programa Gestão Escolar de Qualidade, em parceria com a Fundación Chile, que é 

objeto de avaliação desta dissertação, que será abordado com a devida 

profundidade mais adiante. Uma das mudanças importantes e muito ressaltadas por 

educadores, implementadas com alcance nacional no Chile, foi a jornada escolar 

completa, a qual praticamente a totalidade das escolas já havia adotado em 2010, 

segundo dados da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco, 2010). Como o Chile vem sendo considerado possuidor do melhor 

modelo de educação básica na América Latina, segundo resultados do PISA, essa 

prática vem sendo perseguida pelos países vizinhos, ainda que isto signifique, 

naturalmente, um forte aumento dos custos públicos educacionais. O Instituto Alfa 

Beto destaca estudos relacionados à melhoria da educação naquele país, 

destacando, inclusive, a jornada completa: 

 

Diversos estudos realizados no Chile por pesquisadores como Dante 
Contreras, Sergio Urzúa, Paulina Velazuela, Diana Kruger e Cristian Bellei 
analisam diferentes aspectos do programa “Jornada Escolar Completa” (JEC) 
instituída nos anos 90: aprendizagem dos alunos (3 a 4%, embora tenha 
beneficiado mais os alunos de melhor desempenho), trabalho dos professores 
(não registrado), facilitação do trabalho das mães (5% de incremento), 
maternidade precoce (redução entre 1997 e 2006 atribuída ao maior tempo 
passado nas escolas), mas não teve impacto sobre o emprego e salário dos 
alunos que participaram da jornada ampliada nem nas condições de trabalho 
dos professores (Rojas, 2013, como citado em Christophe et al., 2015, p.227). 
 

Nas revisões realizadas por Cotton (1995, como citado em Murillo et al., 2007), foram 

elencados diversos aspectos relacionados à jornada dos alunos, mas com foco 

especial na produtividade dessa jornada; a autora enfatiza que não basta 

simplesmente elevar a jornada:  

 

É preciso criar estratégias eficazes de ensino, tais como: 
• Começar e terminar a aula na hora certa. 
• Reduzir o tempo de transição entre atividades. 
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• Reduzir o tempo dedicado a atividades não ligadas ao ensino por 
meio da criação de rotinas e procedimentos adequados. 

• Estabelecer e cumprir regras coerentes e claras de comportamento 
das crianças em sala de aula (Cotton, 1989, como citado em 
Christophe et al., 2015, p.228). 

 

Cumpre destacar que a jornada em tempo integral não tem como único objetivo 

aspectos cognitivos dos alunos, mas também favorecer outras questões do 

desenvolvimento integral, como relações socioemocionais, esportivas, artísticas etc. 

 

Os diversos estudos e suas revisões nos últimos 50 anos tiveram, quase sempre, 

suas conclusões contestadas por estudos subsequentes. Tais contestações se 

amparam na enorme diversidade de variáveis externas, que provavelmente 

impactam o processo de aprendizagem, a saber: financiamento público, 

competência para gestão da rede, instrumentos de gestão, legislações pertinentes, 

parâmetros curriculares, autonomia de gestão delegada, forma de escolha dos 

diretores, bagagem familiar (educacional, cultural, social, econômica), segurança 

etc., e internas (competência dos diretores e docentes, estratégia na formação 

docente, tamanho da turma, duração da jornada, repetência, entre outras. Respostas 

mais conclusivas a respeito da influência de um determinado fator só podem ser 

obtidas após um processo de controle de outras variáveis que podem estar também 

produzindo impactos significativos. 

 

Gomes utiliza a metáfora de uma cebola para buscar entender a educação: “depois 

de abrir as camadas mais amplas do sistema educacional, é preciso estudar a casca 

da escola e, dentro dela, a camada da turma, do professor, do aluno, em diferentes 

âmbitos, relacionando-se entre si” (2005, p.284). 

 

2.5.1 Modelos de eficácia escolar 

 

A despeito da imensa profusão de variáveis que podem impactar o desempenho 

escolar, contata-se um consenso que perpassa as mais recentes pesquisas em 

relação à relevância do efeito escola na aprendizagem dos alunos, especialmente 

nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A procura pelos fatores explicativos 

do desempenho do aluno tem induzido o desenvolvimento de um arcabouço teórico 
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conceitual capaz de gerar modelos de análise que contemplem as inter-relações 

entre os fatores determinantes da eficácia escolar. Soares (2004, p. 86), ao 

apresentar uma proposta de modelo conceitual, afirma que o mesmo “mostra que 

são tantos os fatores associados ao desempenho dos alunos que nenhum deles é 

capaz de garantir, isoladamente, bons resultados escolares”.  

 

Sayão (2001, p. 83) afirma que “um modelo é uma criação cultural, um mentefato, 

destinada a representar uma realidade, ou alguns dos seus aspectos, a fim de torná-

los descritíveis qualitativa e quantitativamente e, algumas vezes, observáveis”. 

 

A incursão anteriormente desenvolvida deixa bastante explícita a complexidade do 

tema e permite asseverar ser totalmente ingênuo acreditar na existência de um 

modelo único capaz de explicar o desempenho escolar. Particularmente, nos seus 

mais diversos contextos, a investigação ibero-americana sobre eficácia escolar 

(Murillo et al., 2007) analisa os principais modelos existentes até então e acaba por 

propor um modelo de melhoria da eficácia escolar para a Ibero-América.  

 

2.5.1.1 Modelo teórico global de eficácia escolar de Scheerens  

 

Baseia-se nos modelos tradicionais de administração da produção de Entrada, 

processo e produto, e Saída (Input, process – Output) – acrescentando-se o nível do 

contexto escolar, dada sua relevância já explicada – e na maior ou menor capacidade 

das escolas para introduzir variações em cada um dos quatro grupos (Contexto – 

entrada – processo – produto). Além do nível Contexto, divide-se, também, no nível 

institucional (escola) e no nível de aula. A Figura 7 apresenta as relações entre os 

diversos níveis, demonstrando, por exemplo, como as características de 

determinada escola podem facilitar o ensino e o resultado acadêmico, considerando 

o contexto reconhecido. De acordo com Murillo et al. (2007), o modelo de Scheerens 

foi um dos primeiros modelos de eficácia escolar, com especial ênfase no nível 

escola. 
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Figura 7 - Modelo Integrado de eficácia escolar de Scheerens 
Fonte: Scheerens (1990, como citado em Murillo et al., 2007) 
 

2.5.1.2 Teoria dinâmica de eficácia escolar de Slater e Teddlie 

 

Esse modelo pretende apresentar-se como dinâmico, no intuito de demonstrar o que 

uma escola deve mudar para se tornar mais eficaz (ou ineficaz). Tem como elemento 

básico a liderança, seja a diretiva, seja a docente.  
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Os autores entendem que as escolas dependem da situação de seus diretores, 

professores e alunos para se moverem para melhoria da eficácia ou para longe da 

mesma (ineficácia). Naturalmente, quanto mais preparados os diretores, professores 

e alunos, mais próxima da eficácia estará a escola. 

 

A tipologia apresentada na Figura 8 é estruturada em oito etapas determinadas em 

função da interação das características e comportamento dos alunos, professores e 

diretores (administradores). Essa interação é apresentada com sinais (mais ou 

menos) com aproximações para a eficácia ou ineficácia escolar. 

 

 
Figura 8 - Tipologia de eficácia escolar e liderança 
Fonte: Slater e Teddlie (1992, como citado em Murillo et al., 2007).  
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2.5.1.3 Modelo QAIT / MACRO de Stringfield e Slavin  

 

As siglas do modelo (QAIT e MACRO) representam, respectivamente, Qualidade, 

Adequação, Incentivo, Tempo e Metas com propósito, Atenção ao pedagógico, 

Coordenação, Seleção e Formação (recruitment and training) e organização. 

 

De acordo com Penalva, Hernández e Guerrero (2013), esse modelo norte-

americano, considerado importante, contempla os seguintes níveis: o aluno 

individual; os profissionais com sua interação direta e permanente com os alunos; a 

escola com os dirigentes, o restante da equipe e os programas educativos; e o nível 

superior à escola, incluindo a comunidade, o município e demais autoridades 

educacionais. 

 

A Figura 9 sintetiza o modelo explicitando as interações entre os níveis e fatores 

associados, tendo a escola ao centro do modelo, e os rendimentos dos alunos (além 

de outros resultados desejados) como objetivo principal. Murillo et al. (2007) criticam 

o modelo como “enormemente complexo e muito centrado nas características do 

sistema educativo norte-americano”, o que dificultou sua repercussão.  
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1 QAIT- Qualidade, Adequação, Incentivo e Tempo; 
2 – Educação especial, educação bilíngue, entre outras; 
3 – MACRO – Metas com propósito, atenção ao pedagógico, coordenação, seleção e formação, organização 
 
Figura 9 - Modelo hierárquico de efeitos escolares 
Fonte: Stringfield e Slavin (1992, como citado em Murillo et al., 2007). 

 

2.5.1.4 Modelo compreensivo de eficácia docente de Creemers 

 

O professor holandês Bert Creemers já havia desenvolvido um outro modelo de 

eficácia escolar, juntamente com Jaap Scheerens (Scheerens & Creemers, 1989, 

como citado em Murillo et al., 2008), sendo considerado o modelo embrionário. Em 

1992, Creemers aperfeiçoa o seu modelo inicial apresentando o modelo de produtos 

educativos. 

 

Posteriormente, em 1994, Creemers sugere o modelo de eficácia docente, cujo foco 

se encontra na sala de aula e tem por base o fato de que a maioria dos estudos 

empíricos aponta que fatores a ela relacionados são mais significativos para o 

desempenho dos alunos. 
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O modelo distingue quatro níveis: aluno, aula, escola e contexto. O esquema 

apresentado na Figura 10 organiza o modelo separando os níveis e indicando as 

variáveis e os fatores que afetam cada um deles, como tempo, oportunidades para 

aprender, qualidade do currículo, qualidade educativa, entre outros. Todos os níveis 

se relacionam e se influenciam mutuamente, criando condições para a eficácia 

educativa.  

 

Murillo (2008) afirma que “o modelo de eficácia docente elaborado por Creemers é 

a proposta mais completa e sugestiva das que ele analisou”.  

 

 

Figura 10 - Modelo compreensivo de eficácia docente de Creemers  
Fonte: Creemers (1994, como citado em Murillo et al., 2008) 
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2.5.1.5 Modelo de eficácia para escolas de ensino médio de Sammons, Thomas e 

Mortimore 

 

Esse modelo (Figura 11), desenvolvido em 1997, representou uma revisão e 

ampliação dos anteriores. O foco se deslocou para escolas de ensino médio, 

acrescentando-se o nível de departamento não incluído em outros modelos. O 

departamento constituiu um nível intermediário entre os níveis escola e aula, 

valorizando o papel de uma liderança que os autores denominaram chefes de 

departamentos, que equivalem no Brasil aos coordenadores de área ou segmento 

(nível de ensino). Em cada um dos diversos níveis é colocada ênfase no pedagógico, 

altas expectativas, metas e visão compartilhadas.  
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Figura 11 - Modelo de eficácia escolar para ensino médio  
Fonte: Sammons, Thomas e Mortimore (1997, como citado em Murillo et al., 2007). 
  

* CCSE: General Certification in Secondary Education 

(Certificação Geral na educação secundária)

Currículo nacional / Marco de avaliação nacional
Marco de controle:

- Escala de escolas
- Altas pontuações em provas externas

Influência dos LEA (autoridades locais de educação)
Composição do alunado

Suporte das famílias

ENTRADA

Êxitos anteriores
Gênero

Nível sócio-econômico

Capacidade e experiência

PROCESSO

Liderança clara do diretor
Equipe diretiva eficaz

Ênfase no pedagógico
Metas / Visão compartilhadas
Altas expectativas
Consistência
Envolvimento / suporte das famílias
Foco centrado no aluno

Liderança clara do chefe de departamento
Ênfase no pedagógico

Metas / Visão compartilhadas
Altas expectativas
Consistência
Foco centrado no aluno

Qualidade do ensino
Ênfase no pedagógico

Altas expectativas

PRODUTO

Resultados de GCSE*
Por meio da aprendizagem do aluno, a 

motivação, a assistência e o comportamento

Nacional

Local

Aluno

Professor

Escola

Departamento

Aula

Aluno

CONTEXTO



74 

2.5.1.6 Modelo original de eficácia escolar para escolas espanholas do CIDE 

 

Esse modelo foi desenvolvido em 1995, a partir de estudos demandados pelo Centro 

de Investigação e Documentação Educativa (CIDE), vinculado ao Ministério da 

Educação espanhol. 

 

Representado na Figura 12, valoriza o clima escolar como fator determinante para 

atingimento dos resultados (satisfação, taxas de repetição e de êxito / conclusão). 

Conforme ocorreu com os modelos que se baseavam no esquema input-process-

output, o modelo original de eficácia escolar adotou o formato contexto / entrada, 

processo e produto. 

 

Um outro fator trazido por esse modelo foi o da colegialidade, valorizando o trabalho 

em equipe, o que também fortalecerá o clima.   

 

 

Figura 12 - Modelo original de eficácia para escolas na Espanha 
Fonte: Munoz-Repiso et al. (1995, como citado em Murillo et al., 2007) 
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2.5.1.7 Modelo analítico de eficácia escolar para centros espanhóis de ensino 

fundamental de Murillo 

 

Esse modelo coloca o aluno no centro do esquema (Figura 13) para enfatizar que 

esse deve ser o foco de todas as atividades educativas da escola. Destaca os fatores 

de aula (qualidade do currículo) e os da escola (liderança, sentido de comunidade, 

envolvimento das famílias e recursos), além dos fatores que se situam em ambos os 

níveis (clima, desenvolvimento profissional, acompanhamento e avaliação). 

 

Murillo et al. (2007) afirmam que o modelo identifica, com clareza, quais são as 

relações entre os distintos fatores de processo e sua relação com os de produto.  

 

 

Figura 13 - Modelo analítico de eficácia em escola de ensino fundamental na 
Espanha 
Fonte: Murillo (2004, como citado em Murillo et al., 2007). 
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2.5.1.8 Modelo conceitual explicativo da proficiência de Soares 

 

Nesse modelo, esquematizado na Figura 14, cujo autor (José Francisco Soares) é 

brasileiro, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente 

do Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (INEP), relacionam-

se cinco estruturas (ou níveis) associadas ao desempenho do aluno: aluno, família, 

escola e a rede ou sistema ao qual a escola está ligada, e a sociedade.  

 

De acordo com o autor, cada um dos cinco níveis possui características próprias que 

não estão presentes no nível anterior. Assim, se o nível escola tiver excelente 

funcionamento, certamente afetará positivamente os resultados dos alunos. 

Entretanto, o funcionamento adequado de todos os níveis contribuiria, ainda mais, 

para esses resultados. 

 

 

Figura 14 – Modelo Conceitual explicativo da proficiência 
Fonte: Soares (2002, como citado em Andrade & Soares, 2008). 
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2.5.1.9 Marco para análise da melhoria escolar de Hopkins e Lagerweij  

 

Esse modelo, representado na Figura 15, é uma melhoria do que foi desenvolvido 

por Hopkins em 1986. Os autores colocam no centro do modelo a capacidade de 

mudança ou de aprendizado da escola. Os fatores que influenciam no 

desenvolvimento da escola também determinam a possibilidade de mudança. Os 

fatores apontados pelos autores, apresentados dentro do quadro, possuem interação 

dinâmica e mútua com foco nos resultados desejados. 

 

 

Figura 15 - Marco para análise da melhoria escolar 
Fonte: Hopkins e Lagerweij (1997, como citado em Murillo, 2002). 
 

2.5.1.10 Modelo ibero-americano de eficácia escolar de Murillo et al. 

 

Murillo et al. (2007) desenvolvem um modelo para o contexto dos países ibero-

americanos tomando como base quatro modelos aqui apresentados (Scheerens, 
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Stringfield e Slavin; Creemers e Sammons et al.). É identificada uma série de 

características básicas comuns entre eles, entre essas, consideram “cinco 

elementos básicos que determinam a aprendizagem e, portanto, os resultados 

escolares: atitude; habilidade para entender o que está ensinando; perseverança; 

oportunidade e qualidade do ensino” (Murillo et al., 2007, p.88). 

 

Os autores chamam atenção para o fato de que boa parte dos modelos formulados, 

inclusive os quatro anteriormente citados, foram desenvolvidos em países com 

contextos social, econômico e cultural diversos dos países da Ibero-América, entre 

eles Reino Unido, EUA, Países Baixos, Canadá, Austrália, entre outros. Todavia, não 

seria inteligente desconsiderar os resultados decorrentes da investigação 

internacional, assim como não seria correto realizar uma tradução direta e acrítica 

desses modelos. 

 

O modelo proposto se organiza, por um lado, em quatro níveis: aluno, aula, escola e 

sistema educativo. Por outro, de acordo com sua função dentro da abordagem 

escolar já mencionada: contexto, entrada, processo e produto. 

 

Esses dois critérios (nível de análise e função dentro da abordagem) agrupam os 

indicadores que formaram a proposta do modelo, conforme apresentado na Figura 

16. 
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Figura 16 – Modelo de eficácia escolar  
Fonte: Murillo et al. (2007). 

 

Observa-se nesse modelo que os autores apontam, no nível sistema educativo, 

especialmente em relação ao contexto, indicadores muito relacionados ao grau de 

desenvolvimento econômico, social e cultural de um país. Esses indicadores 

poderão variar pouco em países mais desenvolvidos, com menor desigualdade, mas 

a variação poderá ser muito relevante em países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Os autores afirmam que “os fatores do sistema educativo, em função da falta de 
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investigações de caráter internacional sobre este aspecto, foram propostos para este 

modelo em caráter exploratório” (Murillo et al., 2007, p.89). 

 

Os países, mesmo os da Ibero-América, por exemplo, poderão ter especificidades 

próprias não consideradas nos modelos, mas relacionadas aos fatores elencados. 

No Brasil, por exemplo, a taxa de abandono no Ensino Médio é a maior entre as 

etapas escolares. Em 2015, mais de 500.000 alunos abandonaram o ensino médio, 

conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 
Taxa de abandono no Ensino Médio no Brasil 

Etapa Escolar Abandono 

 2015 2014 2013 

Anos Iniciais 1,0% (153.221 abandonos) 1,1% (170.440 abandonos) 1,2% (186.674 abandonos) 

Anos Finais 3,2% (393.448 abandonos) 3,5% (450.317 abandonos) 3,6% (473.435 abandonos) 

Ensino Médio 6,8% (545.949 abandonos) 7,6% (620.194 abandonos) 8,1% (659.493 abandonos) 

Fonte: qedu.org.br/brasil/taxas-rendimento, recuperado em 20, julho, 2017. 
 

Ainda que tanto o percentual quanto o número absoluto de abandonos esteja sendo 

reduzido nos últimos anos, a questão do ensino médio continua preocupando os 

estudiosos da área. 

 

Várias causas podem estar associadas a esse índice de abandono, tais como 

transporte, necessidade de trabalhar para complementar a renda familiar, drogas, 

violência etc. Em pesquisa realizada pelo movimento Todos Pela Educação (2017), 

publicada em 2017, em que foram ouvidas as opiniões de 1.551 jovens entre 15 e 

19 anos, 85,2% dos entrevistados apontaram o item de maior importância e o de 

menor satisfação em relação às suas escolas. A Figura 17 relaciona os atributos 

mais relevantes apontados pela pesquisa. 
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Figura 17 – Atributos mais relevantes para quem cursa Ensino Médio 
Fonte: Todos Pela Educação (2017). 

 

Existem diversos outros modelos relacionados à eficácia escolar. Os modelos 

examinados nesta dissertação foram os considerados mais relevantes pela literatura 

concernente ao tema. Conforme se pode facilmente observar nas abordagens 

estudadas, existe um conjunto comum de fatores que perpassam a maioria dos 

modelos considerados. 

 

É notório nos modelos a relevância dada ao contexto escolar, ou seja, a forte 

influência do entorno sobre cada escola. Observam-se, adicionalmente, outros 

conjuntos de aspectos também considerados significativos pela maioria dos 

modelos: visão sistêmica, liderança, envolvimento das famílias, metas e visão 

compartilhadas, clima escolar, altas expectativas, ênfase no pedagógico, qualidade 

do currículo.  
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2.5.2 Sistemas de gestão da qualidade ISO 

 

Na década de 1980, os chamados sistemas de gestão de qualidade ganharam um 

forte aliado: a ISO (International Organization for Standartization) lançou, em 1987, 

a chamada série 9000, que tratava das normas para Sistema de Qualidade ISO.   

Desde a década de 1970, muitas organizações globais (privadas e governamentais) 

publicaram suas próprias normas de qualidade. A ISO – instituição internacional 

criada em 1947 e referência em normas de qualidade – preocupou-se com o possível 

aumento de diferentes normas nacionais e internacionais e o impacto que essa 

variedade poderia causar no próprio comércio internacional em função da ausência 

de padronização. 

 

No ano de 2015, mais de um milhão de certificados ISO 9001 eram válidos em todo 

o mundo, sendo 17.529 no Brasil, o que o colocou na 11ª colocação entre 192 países 

que receberam os seus certificados. Em relação à América Latina, o país ocupou a 

primeira posição. A Figura 18 apresenta o histórico de certificados no Brasil, sendo 

o ano de 2011 o que apresentou o maior número de certificados e, a partir de 2012, 

apresenta queda gradual até 2015, último ano da série analisada. 

 

 

Figura 18 – Evolução de Certificados ISO 9001 - Brasil 
Fonte: https://www.iso.org, recuperado em 3, junho, 2017. 
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Em 2001, em uma reunião de Comitê Técnico da ISO, na qual se discutia sobre a 

necessidade de disponibilizar guias da norma ISO em âmbitos setoriais, a delegação 

Mexicana propôs a criação de um guia para o setor educacional. Nascia, assim, sob 

a liderança do México, a IWA 2 (International Workshop Agreements), vinculada à 

norma ISO 9001, mais focada em instituições educacionais. 

 

Os países que participam da ISO são representados por instituições como o Comitê 

Técnico de Normatização Nacional em Sistemas de Qualidade do México, o Instituto 

Argentino de Normatização, o Instituto Nacional de Normatização do Chile, entre 

outros. 

 

O Brasil é representado na ISO pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), entidade privada e sem fins lucrativos, responsável pela elaboração das 

normas brasileiras.  

 

Cada instituição anteriormente citada é responsável pelo desenvolvimento e 

gerenciamento das normas em seus respectivos países. Com base no guia criado 

para o setor educacional e na ISO 9001, a ABNT criou a norma NBR 15419, com o 

objetivo de simplificar o entendimento e interpretação dos requisitos definidos na 

NBR ISO 9001, sob a ótica das organizações educacionais. 

 

A Figura 19 apresenta o modelo da ISO 9001:2000, cujo foco é a melhoria contínua 

do sistema de gestão da qualidade.  
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Figura 19 – Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado no processo   
Fonte: ABNT (2006). 
 

Como já mencionado, a NBR 15419 representa apenas uma adaptação da NBR 

9001 para o setor educacional. O foco no cliente, a abordagem de processos e o 

atendimento aos requisitos da norma permanecem como eixos centrais dessa 

norma. O modelo, os requisitos e a própria estrutura da NBR 15419 seguem 

totalmente a NBR 9001. Nas diversas seções da NBR 15419, várias abordagens são 

apresentadas para a área educacional. Por exemplo, requisitos que podem ser 

monitorados e avaliados na área educacional (práticas docentes; eficácia dos 

materiais bibliográficos; forma de pagamento de mensalidades etc.). 

 

A norma não considera uma diferenciação entre educação superior e educação 

básica, por exemplo, e parte do princípio de que as organizações educacionais 

necessitam definir os seus processos. “Processo é um conjunto de atividades inter-

relacionadas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas)” (ABNT 

NBR, 2006, p.8). 

 

Cabe destacar que os modelos teóricos específicos para educação básica, 

apresentados nesta seção, poderiam ser utilizados como base para aplicação de 

metodologias ou sistemas de gestão que se proponham a efetivamente melhorar a 

eficiência, eficácia e efetividade das escolas. Seria possível, por exemplo, a 
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utilização alinhada da NBR 15419 com o modelo de Murillo et al. (2007) para os 

países da Ibero-América.  

 

2.5.3 O programa gestão escolar de qualidade 

 

As investigações nos países da Ibero-América sobre eficácia escolar tiveram 

crescimento relevante a partir da década de 1990. Nesse período, países como Chile 

e Brasil implementaram reformas importantes na educação. O Brasil, por exemplo, 

elaborou e promulgou, em 1996, a lei 9.394, conhecida como a “Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional”, ou simplesmente “LDB”. Essa lei e suas alterações 

vigoram até hoje e orientam todo o sistema educacional brasileiro. 

 

O Chile, por sua vez, realizou diversas e importantes mudanças na educação, a partir 

da década de 1990, período em que o país retomou a democracia, após 17 anos de 

ditadura. Implementou programas como jornada escolar completa, elevação de 

remuneração para docentes, portais de educação, melhoramento da qualidade e 

equidade, aumento do gasto público com educação, reforma curricular, entre outras. 

As reformas visavam ampliar a qualidade escolar, com consequente melhoria do 

rendimento dos alunos. 

 

Uma das iniciativas foi o desenvolvimento de um modelo de gestão escolar de 

qualidade. A Fundación Chile6 , em parceria com a Faculdade de Educação da 

Pontifícia Universidade Católica de Santiago (Chile), com apoio do Fundo de 

Fomento para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fondef7), iniciou, em 

1999, o desenho de um Modelo de Gestão Escolar de Qualidade, que permitiria 

modernizar as práticas de gestão institucional e pedagógica dos diretores e 

professores das escolas daquele país. 

 

O modelo de Gestão Escolar de Qualidade é uma sistematização dos componentes-

chave que uma instituição educacional deve considerar em seus processos para 

obter resultados de qualidade. Em 2003, um Sistema Nacional de Certificação da 

                                                        
6 Fundación Chile – Instituição Privada, sem fins lucrativos, criada em 1976, com foco em fomentar 

inovações. https://fch.cl/ . 
7 http://www.conicyt.cl/fondef/. 
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Qualidade da Gestão Escolar foi criado pela Fundación Chile, com o intuito de validar 

o modelo, sendo esse Conselho de Certificação um órgão independente da própria 

Fundación Chile. 

 

A estrutura do modelo integra os estudos relevantes da literatura especializada de 

vários países que instalaram sistemas de gestão escolar de qualidade. Trata-se de 

um modelo que explicita a relação dinâmica entre as principais etapas da gestão 

escolar (diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação), em uma sequência 

de melhoramento contínuo que permite alcançar resultados de qualidade. 

 

A publicação Memória 2003-2005, feita pela Fundación Chile (2005), detalha que o 

modelo se baseia nas seguintes crenças e premissas:  

 

• A efetividade é chave para melhorar a qualidade da educação e implica uma 

transformação profunda da cultura escolar de modo a fomentar uma maior 

responsabilidade diretiva e docente por resultados educacionais. 

• A gestão de qualidade se fundamenta no conhecimento profundo dos 

usuários e beneficiários, suas necessidades e expectativas e a participação 

ativa destes na atividade educacional. 

• A liderança diretiva orientada a resultados exige ter altas expectativas sobre 

o potencial de professores e alunos, maximizar o uso efetivo do tempo em 

sala de aula, utilizar sistemas de avaliação de desempenho docente com 

metas claras e incentivos que vão na direção correta. 

• A visão estratégica institucional expressa os objetivos gerais do projeto 

educativo e a forma como a instituição se propõe responder aos mesmos 

para alcançar os resultados propostos. 

• O modelo fortalece e expande as capacidades das equipes diretivas e 

docentes como um processo de aprendizagem e melhora contínua. Os 

integrantes da comunidade escolar sabem como contribuir com o êxito dos 

fins institucionais, sentem-se responsáveis e são reconhecidos por isso. 

• Os sistemas e processos de gestão propostos têm um claro foco 

pedagógico, orientam-se no êxito dos resultados e em fortalecer a 

aprendizagem organizacional. Expressam-se em descritores observáveis 
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que se baseiam em padrões de desempenho e efetividade que são 

monitorados de forma sistemática. 

• A avaliação externa, que se realiza com base nos indicadores e padrões 

conhecidos, amplia a visão de dirigentes e docentes, entregando uma 

radiografia das forças e fraquezas da gestão existentes. É um verdadeiro 

mapa de rota para o planejamento institucional. 

• Os resultados da avaliação externa são conhecidos, analisados e 

informados à comunidade escolar e se assume responsabilidade pública por 

eles. 

 

O modelo tem como principais objetivos: 

 

• Responder a uma exigência de equidade social de modo a garantir que os 

alunos de maior vulnerabilidade social e econômica possam acessar uma 

educação de qualidade que lhes permita progredir e desenvolver-se com 

plenitude. 

• Contribuir para o melhoramento da qualidade e efetividade do sistema 

educacional chileno. 

• Fortalecer os sistemas de gestão institucional e pedagógica relacionados 

com as variáveis-chave da efetividade educacional. 

• Contribuir para a construção de uma nova cultura educacional que é 

responsável pelos resultados e se orienta para a máxima qualidade, tanto 

nos aspectos formativos gerais como nos resultados de aprendizagem. 

 

O modelo é baseado nos conceitos de ciclo de melhoramento contínuo, também 

conhecido como ciclo PDCA (Plan – planejar; Do – executar; Check – verificar; Act 

– agir corretivamente), desenvolvido, na década de 1930, pelo engenheiro norte-

americano Walter Shewhart, cuja estrutura é apresentada na Figura 20. 
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Figura 20 – Ciclo PDCA 
Fonte: http://engeteles.com.br/ciclo-pdca/, recuperado em 12, julho, 2017. 
 

O Ciclo de Melhoramento Contínuo da Gestão Escolar, utilizado para o modelo do 

Programa Gestão Escolar de Qualidade, é um sistema de análise e tomada de 

decisões estratégicas que envolve a totalidade dos âmbitos, níveis e dimensões da 

atividade institucional dos estabelecimentos educacionais, visando ao melhoramento 

permanente da sua gestão. Liderado pela direção da escola, o Ciclo de 

Melhoramento tem como finalidade fortalecer o Projeto Educativo Institucional, 

através da consolidação dos processos de gestão institucional e pedagógica, 

procurando atingir os objetivos e resultados declarados pela instituição. 

 

O Ciclo de Melhoramento Contínuo contribui com a criação e o fortalecimento de 

uma cultura da qualidade nas escolas, em virtude da qual elas aprendem a efetuar 

suas diferentes ações com altos níveis de excelência. 

 

No caso do PGEQ, o Ciclo de Melhoramento Contínuo é dividido em três etapas 

obrigatórias (diagnóstico institucional; elaboração do plano de melhoramento da 

gestão escolar; e implementação do plano de melhoramento elaborado) e uma 

opcional (ainda que muito necessária), que seria a avaliação externa, com vistas à 

certificação. 

 

Esse ciclo pode ser apresentado conforme a Figura 21, seguindo o PDCA já 

apresentado: 
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Figura 21 – Etapas do Ciclo de Melhoramento Contínuo - PGEQ 
Fonte: Fundación Chile e Fundação l'Hermitage (2014a). 
 

A certificação foi introduzida no Chile em janeiro de 2003 com o propósito de garantir 

a autonomia e o caráter técnico do programa. É criado um Conselho Nacional de 

Certificação de Qualidade da Gestão Escolar composto por empresários, experts em 

educação, mantenedores e investigadores em educação e representantes de 

distintos setores e tendências. O Conselho é a instância que analisa os resultados 

dos relatórios da avaliação externa entregues por uma secretaria técnica vinculada 

à Fundación Chile. O Conselho de Certificação é um órgão independente da 

Fundación Chile.  

 

São funções do Conselho de Certificação: 

 

• Definir critérios, normas e metodologia para a avaliação da qualidade da 

gestão escolar. 

• Promover a livre participação dos estabelecimentos escolares no 

procedimento de certificação. 

• Outorgar certificado e selo que acredite a gestão de qualidade. 

• Desenvolver e difundir estudos e experiências nacionais e internacionais 

relativos à avaliação da gestão escolar que inspirem e potenciem a ação das 

instituições escolares nesse âmbito. 

• Colaborar com as instituições públicas, particularmente com o Ministério da 

Educação, para fomentar uma cultura da boa gestão escolar. 

 

A concessão do selo (certificação) é condicionada aos seguintes passos e critérios: 
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• O processo deve partir sempre com uma autoavaliação institucional que 

apresente um diagnóstico institucional e instale as bases para iniciar um 

plano de melhoramento (etapas do PGEQ). 

• A certificação deve ser produto de uma avaliação externa realizada por 

avaliadores credenciados que visitam a escola e recolhem evidências 

relacionadas ao Modelo do PGEQ. 

• Ambas as avaliações (interna e externa) se baseiam em padrões e 

expectativas explícitos. Os julgamentos da avaliação são referidos 

invariavelmente a produtos e processos institucionais e sistematizados. 

• A avaliação leva à formulação de recomendações escritas de melhoramento 

para a instituição. O relatório final deve ser público. 

• A escola deverá atingir ao menos 70% de evidência de instalação dos 

descritores de gestão previstos no PGEQ. 

• A escola deverá atingir ao menos 70% no SIMCE (Sistema de Medição da 

Qualidade da Educação) – trata-se da avaliação de proficiência nacional no 

Chile, utilizada para medir o domínio dos estudantes em relação ao currículo 

nacional. 

 

O modelo original do PGEQ, desenvolvido pela Fundación Chile, era composto por 

74 descritores de gestão, que correspondem aos dispositivos fundamentais da 

gestão escolar. Esses descritores eram distribuídos em seis áreas que se constituem 

nos pilares principais de uma gestão de qualidade: orientação para famílias e 

comunidade; liderança diretiva; gestão de competências profissionais docentes; 

planejamento institucional; gestão de processos; e gestão de resultados. A Figura 22 

representa o modelo original. 
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Figura 22 – Modelo inicial, no Chile, do PGEQ: 2000 - 2003 
Fonte: Garay (2014) 
 

Em 2005, o modelo passou pela primeira revisão, ampliando para 79 descritores de 

gestão. A revisão de 2010 reduz para 52 descritores, e a última revisão, realizada 

em 2014, mudou de 6 para 5 áreas, com 42 descritores. 

 

No ano de 2011, foi promulgada, no Chile, a lei 20.529 (modificada pela lei 

20.845/2015), que trataria do Sistema Nacional de Garantia da Qualidade da 

Educação básica naquele país, assim como sua fiscalização. Entre vários 

dispositivos, a lei cria a Agência de Qualidade da Educação, dotada de 

personalidade jurídica e patrimonial própria, que se relacionará com a Presidência 

da República, por meio do Ministério da Educação.  

 

O foco principal do Sistema Nacional, citado anteriormente, é a avaliação do 

desempenho dos alunos. Entre as definições legais consideram-se algumas 

relacionadas à gestão das escolas, como definição de padrões de desempenhos 

para os estabelecimentos de ensino e mantenedores de escolas. São considerados 

padrões para gestão pedagógica indicadores de qualidade para processos 

relevantes, padrões de gestão de recursos humanos, resultados nas avaliações de 

desempenho docente e diretivo, entre outros.  

 

A partir do final de 2015, a Fundación Chile, cujo presidente é nomeado pelo 

Presidente da República, iniciou processo de afastamento das atividades 

relacionadas ao Programa Gestão Escolar de Qualidade, em função de a própria 
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Agência de Qualidade, instituída pela legislação citada, absorver parte da 

metodologia e das atribuições. 

 

Até 2014, no Chile, mais de 2000 escolas tinham implementado o PGEQ, a partir do 

modelo disponibilizado pela Fundación Chile. Mais de 250 haviam passado pela 

etapa de avaliação externa e perto de 150 conseguiram a certificação. 

 

2.5.3.1 O programa gestão escolar de qualidade no Brasil 

 

Em abril de 2009, a Fundação l’Hermitage celebra com a Fundación Chile um termo 

de cooperação técnica, com a finalidade de desenvolvimento mútuo de diversos 

programas e projetos, com ênfase especial na aplicação pela Fundação l’Hermitage 

do Programa Gestão Escolar de Qualidade desenvolvido pela Fundación Chile. A 

Fundação l’Hermitage teria a exclusividade para aplicação da metodologia em todo 

o território brasileiro, durante a vigência do acordo (inicialmente por cinco anos, mas 

já renovado por mais cinco – até 2019, portanto).  

 

A Fundação l’Hermitage é uma instituição sem fins lucrativos, criada em Belo 

Horizonte / MG, em 1996, cujas principais atividades, ao longo dos seus mais de 20 

anos, estavam ligadas à gestão escolar, tais como consultoria, assessoria, gestão 

por mandato, capacitação etc. A cooperação com a Fundación Chile, especialmente 

relacionada ao PGEQ, estava totalmente alinhada com sua missão institucional, foco 

de atuação e expertise.  

 

A primeira etapa para a implantação do PGEQ no Brasil foi a constituição de equipe 

técnica envolvendo as duas instituições, o entendimento das diferenças e 

semelhanças do sistema educacional dos dois países e a definição das adaptações 

necessárias para o modelo. 

 

O modelo do PGEQ no Chile estava na segunda revisão, e a primeira versão do 

modelo adaptado ao Brasil utilizou 79 descritores distribuídos nas seis áreas, 

conforme já citado. Foram definidas quatro escolas para aplicação da metodologia, 

em formato de projeto-piloto, com início no final de 2009. A partir de 2011, a 

Fundação l’Hermitage alinhou o modelo do PGEQ à revisão realizada no Chile em 
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2010, sendo que o modelo brasileiro utilizaria, a partir dessa revisão, 51 descritores, 

distribuídos nas seis áreas já citadas. Esse modelo é representado na Figura 23. 

 

 

Figura 23 – Modelo PGEQ Brasil - 2010 
Fonte: Fundación Chile e Fundação l'Hermitage (2014a). 

 

Além do novo dimensionamento dos descritores de gestão, alguns ajustes na 

nomenclatura das áreas foram efetuados: Orientação para os Alunos, suas Famílias 

e a Comunidade; Liderança da Direção na Gestão Pedagógica; Gestão do 

Desenvolvimento Profissional; Planejamento Institucional; Gestão de Processos; e 

Gestão de Resultados. A revisão realizada no Chile, em 2014, não foi adaptada pela 

Fundação l’Hermitage. 

 

O modelo se desdobra em uma metodologia de gestão bem detalhada, com a 

utilização de ferramenta tecnológica disponibilizada via internet (no Brasil – 

www.gestaoescolardequalidade.org.br), manualização completa para ajudar na 

implantação, além da formação de consultores credenciados pela Fundação 

l’Hermitage para atuarem junto às escolas interessadas em implementar o PGEQ.  

 

De maneira sintética, a metodologia é implementada seguindo os seguintes passos: 

 

1) Atividades prévias e diagnóstico institucional: 

• Formação do Comitê de Melhoramento da escola, que será responsável 

pela implementação do PGEQ. 
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• Dimensionamento - inscrição da escola na ferramenta tecnológica, com 

todas as informações demandadas. 

• Sensibilização da comunidade escolar e programação das atividades. 

• Autoavaliação – aplicação de enquetes para quatro grupos da 

comunidade escolar: alunos, pais, professores e equipe diretiva – 

utilizando a plataforma tecnológica. 

• Levantamento de evidências dos descritores de gestão. 

 

2) Plano de Melhoramento da Gestão Escolar 

• Análise de aspectos estratégicos básicos com relação ao Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola. 

• Análise e aprofundamento dos resultados do Diagnóstico. 

• Definição dos objetivos estratégicos. 

• Identificação das Perguntas Críticas e formulação das Linhas de Ação. 

• Formulação do Plano de Melhoramento da Gestão Escolar. 

 

3) Implementação do Plano de Melhoramento 

 

O plano é implementado de acordo com a metodologia definida e todo o 

desdobramento planejado com os instrumentos de monitoramento previstos. Será 

apresentado, mais adiante, detalhamento sobre a formulação dos planos de 

melhoramento. 

 

4) Avaliação Externa 

 

Cada escola definirá quando deverá se submeter à avaliação externa. É 

aconselhável pelo menos 1,5 ano do início da implementação do PGEQ, para que a 

metodologia já tenha sido assimilada e os objetivos e metas traçados já possam ser 

analisados. Conforme já informado, as escolas que atenderem aos critérios definidos 

poderão ser certificadas com o Selo de Qualidade de Gestão Escolar. A avaliação 

externa é a etapa que faz a verificação do grau de implementação do modelo, com 

vista a identificar as necessidades de melhoria para os devidos ajustes. A partir daí 

o ciclo PDCA é girado, buscando o melhoramento contínuo da gestão. 
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A formulação do Plano de Melhoramento compreende a sistematização do trabalho 

de análise que foi desenvolvido para determinar as Perguntas Críticas e as Linhas 

de Ação que serão abordadas para melhorar a gestão na instituição. 

 

Ao mesmo tempo, constitui a forma básica para divulgar a decisão com relação aos 

meios com os quais se pretende obter os resultados necessários para melhorar a 

gestão. 

 

Na formulação do plano serão consideradas as etapas representadas na Figura 24. 

 

 

Figura 24 – Etapas para elaboração do Plano de Melhoramento 
Fonte: Fundación Chile e Fundação l'Hermitage (2014a). 
 

Cada linha de ação se desdobra em atividades com seus respectivos indicadores de 

desempenho, metas, responsáveis, prazos, recursos e custos necessários. A 

plataforma tecnológica consolidará e fará a geração do plano de melhoramento após 

a conclusão pelo Comitê de Melhoramento. 

 

O desenho do Plano de Melhoramento deve incluir também a sua estratégia de 

comunicação. Em outras palavras, deve definir como serão divulgadas, para a 

comunidade escolar, as ações e seus responsáveis, os recursos que serão 

empregados e a finalidade proposta pelo plano.   
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O monitoramento é parte fundamental do processo de implementação. Caberá ao 

comitê definir a periodicidade e os responsáveis pelo acompanhamento. O Comitê 

deverá definir e orientar sobre possíveis correções do Plano e, se for o caso, pactuar 

novas metas. 

 

A manualização do PGEQ, composta por dois cadernos explicativos, apresenta 

todas as etapas de forma bastante detalhada, com telas da plataforma tecnológica, 

conceitos, exemplos, de forma a orientar os comitês de melhoramento na 

implementação da metodologia, mesmo sem a presença de um consultor 

credenciado. 

 

No Brasil, até o momento, mais de 150 escolas implementaram o PGEQ, a partir do 

modelo disponibilizado pela Fundação l’Hermitage. Sete escolas alcançaram a 

certificação, sendo duas delas com renovação do selo, que tem vigência de até 03 

anos. 

 

O presente referencial teórico buscou perpassar os principais conceitos, estudos, 

definições, dados e tendências referentes aos temas educação, gestão escolar e 

eficácia / efetividade escolar. Diversos modelos teóricos e conceituais que buscam 

identificar fatores associados ao desempenho acadêmico foram apresentados, ainda 

que não esgotados. A metodologia do Programa Gestão Escolar de Qualidade foi 

apresentada no final deste capítulo como um desdobramento da análise de vários 

dos modelos teóricos conceituais apresentados, mas com foco em um sistema de 

gestão escolar.  

 

Este arcabouço teórico conceitual apresentado foi fundamental para as escolhas dos 

procedimentos metodológicos abordados no próximo capítulo. Os principais estudos 

apresentados sobre eficácia (e efetividade) escolar apontaram a complexidade das 

diversas variáveis relacionadas com o desempenho das escolas e de seus alunos. 

Os autores citados também ressaltaram, de maneira enfática, a relevância desses 

indicadores dentro do contexto de cada escola. Neste sentido, optou-se por buscar 

fontes distintas de dados, e mais de um método e técnica de pesquisa, objetivando 

uma maior abrangência da análise.  
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3 Metodologia 

 

Independentemente de qual abordagem e técnicas de pesquisa um pesquisador 

escolher, será igualmente fundamental o rigor metodológico a ser utilizado na 

pesquisa. Demo (2013) afirma que “a experiência mostra que o caminho mais rápido 

para a mediocridade é a despreocupação metodológica, porque está próxima da 

noção trivializada de ciência” (Demo, 2013, p.155). Vergara destaca que “regras e 

procedimentos operacionalizam a posição epistemológica do pesquisador” (2015, 

p.2). 

 

Este capítulo tratará dos procedimentos metodológicos que serão utilizados neste 

trabalho para alcançar os objetivos propostos. Serão abordadas a caracterização da 

pesquisa, a definição da unidade de análise, os procedimentos para coleta e análise 

dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos seus objetivos, esta pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, tendo como método um estudo multicaso. 

 

Sua classificação como descritiva se justifica por buscar descrever algumas 

características do fenômeno e estabelecer relações entre variáveis existentes. De 

acordo com Mattar, a pesquisa conclusiva descritiva (ou simplesmente descritiva) é 

“caracterizada por possuir objetivos bem definidos, procedimentos formais, ser bem 

estruturada e dirigida para a solução de problemas ou avaliação de alternativas de 

cursos de ação” (2008, p.13).  

 

Por outro lado, sua categorização como qualitativa decorre do seu objetivo de 

procurar compreender um fenômeno social com o menor afastamento possível do 

ambiente natural. Martins esclarece “que as chamadas metodologias qualitativas 

privilegiam, de modo geral, a análise de microprocessos, através do estudo das 

ações sociais individuais e grupais” (2004, p.289). 
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Ainda que a abordagem desta pesquisa seja fundamentalmente qualitativa, utilizou-

se, complementarmente, uma análise quantitativa mediante a utilização de 

estatística descritiva. 

 

De acordo com Collis e Hussey, que utilizam os termos positivista, em vez de 

quantitativo, e fenomenológico, em vez de qualitativo, “é possível para um paradigma 

positivista produzir dados qualitativos e vice-versa” (2005, p. 61). 

 

O método de estudo de caso foi utilizado para atender à própria finalidade deste 

trabalho em se aprofundar no conhecimento de um fenômeno. Yin “afirma que “seja 

qual for o campo de interesse, a necessidade diferenciada da pesquisa de estudo de 

caso surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos” (2015, p.4). Esse 

mesmo autor também afirma que o método de estudo de caso tem um lugar 

diferenciado na pesquisa de avaliação. Este trabalho utilizou dois casos, sendo, 

portanto, caracterizada como estudo de casos múltiplos. Gil afirma que “de modo 

geral, considera-se que a utilização de múltiplos casos proporciona evidências 

inseridas em diferentes contextos, concorrendo para a elaboração de uma pesquisa 

de melhor qualidade” (2002, p.139). 

 

3.2 Unidade de análise e observação – parte qualita tiva 

 

A pesquisa foi realizada mediante estudo de casos múltiplos em duas escolas 

localizadas em uma importante cidade do interior do estado de São Paulo, Brasil. 

Estas escolas estão dentre as primeiras a implementarem a metodologia do PGEQ 

no Brasil, sendo duas das quatro primeiras a serem certificadas pelo Programa, no 

final de 2011. Dessas duas escolas definidas, uma iniciou a implementação do 

PGEQ em 2009, fazendo parte do projeto piloto do programa no Brasil, e a outra 

iniciou a implementação em 2010. As duas escolas foram certificadas por duas 

vezes, passando por duas autoavaliações e duas avaliações externas. Possuem, 

portanto, mais elementos para contribuírem com o objetivo do presente trabalho.  

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e semidiretivas com o diretor geral 

de uma das escolas e a presidente da mantenedora da outra escola, sendo que esta 

última foi a diretora geral quando da implementação do PGEQ, até o ano de 2015.  
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3.3 População e amostra – parte quantitativa 

 

Foi realizada pesquisa para captar a percepção de diretores das escolas que 

implementaram a metodologia. A plataforma utilizada pela metodologia computa 146 

escolas que implementaram a metodologia até a fase de elaboração do plano de 

melhoramento, ou seja, que cumpriram as etapas previstas pela metodologia que 

são acompanhadas pela própria plataforma. Foram enviados e-mails para todas 146 

escolas, sendo que 10 concordaram em responder a pesquisa e, portanto, essas 10 

compõem a amostra sobre o grau de satisfação em relação à metodologia do PGEQ. 

 

Foram também analisados os dados constantes da plataforma relacionados às 

enquetes que as próprias escolas aplicaram na etapa de autoavaliação prevista na 

metodologia do PGEQ. A plataforma possui dados de 153 autoavaliações aplicadas 

pelas 146 escolas, sendo que algumas dessas escolas aplicaram as autoavaliações 

mais de uma vez, por isso o número de autoavaliações ser maior que o número de 

escolas. 

 

O presente trabalho analisou os dados constantes dessas autoavaliações com o 

objetivo de verificar tendências relacionadas aos aspectos de gestão, de acordo com 

a metodologia do PGEQ. Das 153 autoavaliações existentes, 11 foram descartadas, 

pois nem todos os agentes envolvidos no processo (pais, alunos, docentes e 

diretores) responderam. O objetivo desse descarte foi padronizar a base de dados. 

Portanto, os dados foram extraídos de 142 autoavaliações. 

 

3.4 Procedimentos para coleta e análise de dados 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para 

coleta e análise dos dados. Como foram utilizadas abordagens qualitativas e 

quantitativas, as técnicas de coleta de dados serão explicitadas de acordo com a 

respectiva abordagem. Os procedimentos adotados serão descritos de acordo com 

os objetivos traçados para esta pesquisa. 
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3.4.1 Etapa qualitativa 

 

A parte qualitativa teve como objetivo verificar o nível de satisfação das escolas que 

implementaram a metodologia do PGEQ e coletar sugestões de melhorias (objetivo 

específico a). 

 

O primeiro passo para viabilizar a coleta de dados foi solicitar aos dirigentes das 

duas escolas escolhidas autorização para a realização do estudo de caso. Essa 

solicitação foi realizada por e-mail e devidamente atendida. 

 

O segundo passo foi acessar a plataforma do PGEQ e coletar os dados das duas 

escolas. Foram coletados e organizados os dados referentes às autoavaliações 

realizadas por essas escolas, assim como os planos de melhoramento elaborados. 

Todos os dados dessas escolas, constantes da plataforma, foram arquivados em 

pastas digitais específicas. Os dados das autoavaliações foram organizados em 

planilha eletrônica e foram realizadas comparações das médias das autoavaliações 

realizadas. Foi também solicitada à Fundação l’Hermitage a disponibilização dos 

relatórios das avaliações externas realizadas pelas escolas. O objetivo desta coleta 

de dados foi conhecer os resultados dessas escolas antes da realização da 

entrevista, de forma a propiciar maior entendimento sobre o contexto de cada uma.  

 

Para obter maior profundidade sobre percepção dos dirigentes escolhidos em 

relação à metodologia do PGEQ e como essa contribuiu e/ou vem contribuindo com 

os resultados das escolas, foram agendadas entrevistas com esses dirigentes. Antes 

das entrevistas, foi desenvolvido um roteiro (Apêndice A). Neste sentido, utilizaram-

se entrevistas semiestruturadas e semidiretivas, como salienta Ramalho (2006):  

 

Por meio de entrevistas semiestruturadas, por seguirem um roteiro de 
entrevista que permite uma organização mínima, ou uma pauta mínima, para 
a condução do processo de interação entre o entrevistador e o entrevistado; 
e semidiretivas, pelo fato de o objetivo ter sido fixado pelo pesquisador 
(Ramalho, 2006, p.113). 

 

O roteiro elaborado obedeceu às etapas previstas na metodologia do PGEQ, que 

foram detalhadas no referencial teórico deste trabalho. O pesquisador utilizou 
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material que detalha todos os passos da metodologia e definiu questões 

relacionadas com os aspectos que considerou mais relevantes para atender aos 

objetivos desta pesquisa.  

 

A ideia foi um aprofundamento das etapas percorridas pela escola para a 

implementação do PGEQ e verificar não apenas o grau de satisfação do dirigente 

com o programa, mas também buscar entender aspectos que possam contribuir para 

a melhoria da metodologia do PGEQ. Pelo fato de as entrevistas terem sido 

semiestruturadas e semidiretivas, houve flexibilidade em relação ao roteiro e 

perguntas, e o entrevistado “pode fazer intervenções na produção da informação, 

tornando-a, portanto, menos objetiva” (Ramalho, 2006). 

 

As entrevistas foram realizadas: a) escola A: no dia 25 de julho de 2017, com a 

presidente da mantenedora dessa escola, que foi sua diretora geral desde a 

implementação do PGEQ até 2015; b) escola B: no dia 1º de agosto de 2017, com o 

diretor geral da escola. Os dois entrevistados acompanharam todo o processo de 

implementação do PGEQ. 

 

As duas entrevistas foram gravadas com as devidas autorizações dos entrevistados, 

sendo que este pesquisador realizou suas transcrições e as enviou aos entrevistados 

para que eles pudessem atestar a validade das informações extraídas. 

 

Foi acordado com os dois entrevistados que nem as escolas nem os próprios 

entrevistados teriam seus nomes revelados nesta pesquisa, uma vez que alguns 

dados constantes deste estudo, originários da implementação da metodologia do 

PGEQ, podem revelar aspectos estratégicos dessas escolas. As escolas serão 

denominadas apenas como Escola A e Escola B. 

 

3.4.2 Etapa quantitativa 

 

Essa etapa foi realizada para atingir os seguintes objetivos propostos neste trabalho: 

 

a) Verificar o nível de satisfação das escolas que implementaram a metodologia 

e coletar sugestões de melhorias. 
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b) Verificar a eficácia dos planos de ação definidos a partir da implementação 

do PGEQ. 

c) Verificar a efetividade das ações implementadas. 

d) Proceder a uma análise descritiva das autoavaliações aplicadas pelas 

escolas, considerando a metodologia proposta pelo PGEQ. 

 

Para alcançar o objetivo específico b foi solicitado às duas escolas que 

encaminhassem os planos de melhoramento elaborados e seus respectivos 

resultados. O objetivo, aqui, foi definir o nível de eficácia dos planos ação elaborados. 

Também foram solicitados dados históricos de cada escola em relação ao número 

de alunos e resultados em avaliações externas de proficiência escolar a que essas 

escolas se submeteram. Neste caso, o objetivo foi verificar se houve melhoria desses 

resultados mediante a comparação das séries de dados obtidos antes, durante e 

depois da implementação do PGEQ (objetivo específico c). No contexto deste 

estudo, um plano de melhoramento será considerado como efetivo quando esta 

apresentar melhoria nos resultados acadêmicos e também aumentar o número de 

alunos. Os conceitos de eficácia e efetividade foram devidamente abordados no 

referencial teórico deste trabalho. 

 

Para o objetivo a, citado anteriormente, além do estudo de caso nas escolas A e B, 

foi elaborado um questionário com perguntas fechadas e estruturadas. As questões 

foram formuladas para verificar o nível de satisfação geral das escolas com o 

Programa Gestão Escolar de Qualidade. Buscou-se, também, caracterizar as 

escolas respondentes (pública / privada; número de alunos; região do país onde está 

localizada). O questionário foi desenvolvido em um sistema disponível na internet e 

enviado por e-mail para os diretores das escolas que se ofereceram para participar 

da pesquisa. Não foi solicitado a nenhum respondente que se identificasse (nem a 

escola que dirige). As respostas foram recebidas diretamente na ferramenta on line, 

sem possibilidade de identificação do respondente. O questionário enviado consta 

do Apêndice B. Foram recebidas dez respostas. 

 

Para alcançar o objetivo d, citado anteriormente, foram utilizados dados constantes 

na plataforma da metodologia do PGEQ. A plataforma possui 153 autoavaliações 

realizadas em 146 escolas brasileiras, entre os anos de 2009 e 2016. A própria 
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plataforma informa se essas autoavaliações atingiram o mínimo de respostas 

definidas quando cada escola realizou sua autoavaliação. Foram descartadas 11 das 

153 autoavaliações, uma vez que nem todos os grupos dessas escolas responderam 

aos questionários. Portanto, serão analisados os dados de 142 autoavaliações. 

 

A autoavaliação compreende uma etapa fundamental da metodologia do PGEQ, 

quando quatro agentes da comunidade escolar (pais, alunos, professores e 

diretores) respondem a uma série de perguntas estruturadas de acordo com a 

metodologia, com base nas suas seis áreas de gestão e seus respectivos 

descritores. O resultado de cada autoavaliação fica armazenado na plataforma do 

PGEQ, gerando médias por grupo respondente e por área de gestão, separado em 

dois resultados gerais: 1) autoavaliação do sistema de gestão (respondidos por 

docentes e diretores) e; 2) satisfação com a gestão institucional (respondidos pelos 

quatro grupos da comunidade escolar). 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados desta pesquisa, a partir das 

técnicas de coletas de dados já explicitadas no capítulo anterior. Escolheu-se 

organizar esta seção pelos objetivos específicos traçados para este trabalho, uma 

vez que foram utilizados procedimentos metodológicos distintos para alcançar os 

objetivos propostos e responder à pergunta norteadora. 

 

Conforme já detalhado no capítulo 3, foram escolhidas duas escolas particulares, 

localizadas no interior do estado de São Paulo, ambas na mesma cidade, sendo 

duas das escolas certificadas pelo PGEQ.  

 

4.1 Objetivo específico A: verificar o nível de sat isfação das escolas que 

implementaram a metodologia e coletar sugestões de melhorias. 

 

Essa seção pode ser dividida em duas partes: qualitativa – resumo das entrevistas 

realizadas com a presidente da mantenedora (e ex-diretora) da Escola A e o Diretor 

da Escola B – e quantitativa – análise da tabulação dos questionários respondidos 

por dez escolas que implementaram o PGEQ.  

 

4.1.1 Parte qualitativa - entrevistas 

 

Conforme explicado no capítulo 3, foram entrevistados os diretores que 

acompanharam a implementação do PGEQ nas escolas A e B, sendo que a 

entrevistada pela Escola A ocupou o cargo de Diretora até 2015, quando se tornou 

a presidente da mantenedora. Apesar de ter deixado a diretoria da escola, não 

deixou de acompanhá-la de perto, até porque a sede da mantenedora fica no mesmo 

prédio da Escola A. 

 

Para proceder à análise dos resultados das entrevistas, foi elaborada a Tabela 3 com 

a finalidade de apresentar os aspectos mais relevantes coletados nas entrevistas, de 

acordo com a dimensão definida pelo pesquisador.  
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Tabela 3  
Resumo das entrevistas das Escolas A e B 

Dimensão Escola Respostas 

Comitê de 
melhoramento 

Escola A 

Mudou muito ao longo dos anos. A mudança foi para 
melhor, pois na primeira formação, em 2009, havia muita 
resistência. Permanência da Diretora durante muitos 
anos favoreceu a evolução. 

Escola B 

Mudou a nomenclatura, e o objetivo maior é de 
planejamento geral e de acompanhamento das 
atividades previstas. Permanência do Diretor desde o 
início, até hoje, favorece o processo.   

Plataforma do 
PGEQ 

Escola A 
Muito importante. Ajuda a orientar. Fechar etapas. 
Deveria avançar na etapa de acompanhamento das 
ações previstas. 

Escola B 
É um diferencial da metodologia. Falta cronograma para 
acompanhamento / monitoramento das atividades 
previstas.  

Enquetes / 
Perguntas da 
autoavaliação 

Escola A 
Todas as respostas via sistema. Compreensão das 
perguntas é mais difícil para pais e alunos. Dificuldade 
em se atingir o número de pais para responder. 

Escola B 
Todas as respostas via sistema.  Compreensão das 
perguntas é mais difícil para pais. Dificuldade em se 
atingir o número de pais. 

Necessidade do 
consultor 

Escola A 

Fundamental. Não teríamos feito nada relevante sem sua 
presença. Ele instiga, leva o grupo à realidade. Abaixa a 
bola. Ainda tem a presença do consultor, com menor 
periodicidade, passados 8 anos. 

Escola B 
Impossível implementar a metodologia sem assessoria 
externa especializada. Essencial. 

Cultura orientada ao 
planejamento 

Escola A 
Entende que evoluiu muito. O grupo busca soluções para 
problemas a partir de melhor entendimento das relações 
de causa e efeito. Aguçaram a análise crítica. 

Escola B 
A cultura para planejamento operacional está em todos 
os níveis da escola, inclusive docentes. Mas é mais 
presente o operacional do que o estratégico. 

Relação do PGEQ 
com Resultados 

Escola A 
Todos os resultados estão evoluindo. A Comunidade 
escolar observa e fala sobre as melhorias na escola. 

Escola B 
A escola evoluiu (e continua evoluindo) em todos os 
aspectos: número de alunos, avaliações institucionais, 
clima organizacional etc. Deve muito ao programa. 

Sugestões de 
Melhorias para a 

metodologia 

Escola A 
A plataforma deveria ter ferramentas para acompanhar 
as atividades previstas no plano. 

Escola B 
Questões mais específicas de escolas privadas deverão 
ser inseridas nos descritores, como posicionamento 
mercadológico. Monitoramento do plano na plataforma. 

Satisfação geral 
com a metodologia 

do PGEQ 

Escola A 
Totalmente satisfeita. Estava muito desconfiada no início, 
mas vem colaborando de forma decisiva. 

Escola B 
Muito satisfeito. Muito diferente das outras metodologias 
de gestão que conhecia. Muito importante para a 
evolução dos resultados da escola. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Optou-se por dividir as respostas por dimensões relacionadas aos principais 

aspectos da metodologia e/ou que tenham relação direta com o que usualmente se 

espera de uma metodologia de gestão, tais como orientação para planejamento e 

resultados mensuráveis. Também se buscou captar o nível de satisfação geral dos 

respondentes com a metodologia e sugestões de melhoria. 

 

Observou-se, na comparação com as respostas das duas escolas, certa 

uniformidade nas percepções. Os dois entrevistados afirmaram a importância da 

liderança do Diretor na condução dos trabalhos, à frente do comitê de melhoramento, 

assim como sua continuidade na gestão da escola. 

 

Apesar de os entrevistados terem feito sugestões de melhoria para a plataforma do 

PGEQ, especialmente em relação à ausência de suporte para monitoramento / 

acompanhamento das atividades previstas no plano, ambos elogiaram bastante a 

plataforma, sendo que o entrevistado da Escola B afirmou ser (a plataforma) um dos 

grandes diferenciais da metodologia. 

 

Também se observou coincidência nas respostas relacionadas às enquetes 

correspondentes à etapa de autoavaliação. Os entrevistados relataram dificuldade 

em se atingir o número de pais para responderem às enquetes, lembrando que esse 

número é definido pela plataforma, de acordo com uma parametrização associada 

ao número total de alunos de cada escola. As duas escolas apontaram que o grupo 

de pais teve mais dificuldade na compreensão das perguntas, sendo que a Escola A 

também apontou o grupo alunos com essa mesma dificuldade. Nas duas escolas 

todos os grupos responderam às enquetes via sistema, não sendo necessária a 

impressão dos questionários. 

 

Os dois entrevistados afirmam que a figura de um consultor externo credenciado com 

a metodologia do PGEQ foi essencial para a implementação. O entrevistado da 

Escola B foi categórico em afirmar ser impossível uma implementação adequada 

sem a colaboração do consultor. 

 

A entrevistada da Escola A aponta que a metodologia colaborou para que a equipe 

se preocupasse não apenas com o melhor planejamento das suas atividades, mas 



107 

também em identificar causas relacionadas com problemas. A equipe ficou mais 

crítica. O entrevistado da Escola B afirma que a cultura do planejamento atingiu todos 

os níveis da escola, mas ressaltou que ainda há foco muito operacional e que precisa 

avançar para uma visão mais estratégica. 

 

Como já abordado neste capítulo, as duas escolas apresentaram melhoria de seus 

resultados acadêmicos e crescimento dos alunos. Os dois entrevistados entendem 

que a metodologia do PGEQ teve papel importante nessas evoluções. O entrevistado 

da Escola A afirma que a comunidade escolar vem observando a melhoria da escola 

de forma geral. O entrevistado da Escola B aponta que, além da melhoria dos 

resultados acadêmicos e número de alunos, aplicaram pesquisa de clima 

organizacional mais de uma vez, e os resultados são crescentes. 

 

Em relação às sugestões de melhorias para a metodologia do PGEQ, os dois 

entrevistados concordam sobre a necessidade de melhorias na plataforma, 

especialmente em relação ao acompanhamento das ações. O entrevistado da 

Escola B sugere que sejam definidos descritores que contemplem questões mais 

específicas de escolas privadas e citou como exemplo aspectos relacionados ao 

posicionamento mercadológico da escola, em função da crescente concorrência do 

mercado educacional privado. 

 

Perguntados sobre a satisfação geral com o PGEQ, ambos se posicionaram de 

forma muito positiva e convictos de que a metodologia contribuiu e continua 

contribuindo para a melhoria de todos os aspectos de gestão das escolas e seus 

resultados. A entrevistada da Escola A, que participou do projeto-piloto, relatou que 

no início estava muito desconfiada, mas que a transformação da escola é nítida. O 

entrevistado da Escola B disse ter tido experiências com outras metodologias de 

gestão, mas que o PGEQ é distinto de tudo o que já tinha conhecido. 

 

4.1.2 Parte quantitativa – questionários estruturad os 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados decorrentes do questionário com 

perguntas fechadas e estruturadas enviadas para gestores de escolas que 

implementaram o PGEQ. As perguntas foram formuladas com a finalidade de 
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verificar o nível geral de satisfação com o PGEQ, além de buscar identificar pontos 

específicos que pudessem servir de análise para possíveis melhorias para a 

metodologia. Buscou-se, ainda, certo alinhamento com as dimensões analisadas nas 

entrevistas da seção anterior. 

 

O questionário original consta do Apêndice B. Em sua primeira parte, representada 

pelos itens 1 a 5, objetivou-se captar a caracterização dos respondentes e das 

escolas onde trabalham. Na segunda parte do questionário, representada pelos itens 

6 a 14, foram elaboradas afirmações relacionadas a aspectos do PGEQ. Nessa 

segunda parte foi utilizada, a partir do item 9, a escala likert, unipolar com 7 pontos, 

em que o número 1 representa “Discordo totalmente”, e o número 7 “Concordo 

totalmente”. 

 

As Figuras 25 a 29 apresentam os resultados da caracterização dos respondentes e 

de suas respectivas escolas. 

 

 

Figura 25 - Perfil da mantenedora da escola 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 26 - Número de alunos na escola em 2017 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Figura 27 - Localização da escola (região do país) 
Fonte: Dados da pesquisa, 
 

 

Figura 28 - Cargo / Função exercida, atualmente, pelo respondente desta pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 29 – Se os respondentes acompanharam a implementação do PGEQ na 
escola 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Observou-se que quase a totalidade (90%) das escolas são particulares, sendo que 

80% possuem mais de 400 alunos. Há uma concentração de 60% na região Sudeste 

do Brasil e nenhuma escola da região Norte. A maioria (60%) dos respondentes 

exerce cargo de direção / vice direção / direção adjunta, sendo que todos os 

respondentes participaram da implementação do PGEQ em suas escolas, ainda que 

20% do total acompanharam parte do processo. 

 

A Figura 30 destaca que 70% das escolas respondentes utilizaram um consultor 

externo para auxiliar na implementação do PGEQ. 

 

 

Figura 30 – Utilizou consultor externo? 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Figura 31 mostra que apenas 10% afirmam que, durante a aplicação das enquetes 

para os quatro grupos que responderam a elas (pais, alunos, docentes e diretores), 

nenhum dos grupos ou parte das respostas utilizou o sistema on line. Ao cruzarmos 

as informações, observou-se que a única escola onde isso ocorreu foi na região 

Centro-Oeste, com quadro de 101 a 200 alunos. 
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Figura 31 – Respostas das enquetes via sistema 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Perguntados sobre qual dos quatro grupos respondentes das enquetes da 

autoavaliação apresentou maior dificuldade de compreensão para as perguntas, 

70% responderam que foram os pais, e 20%, os alunos. Essa situação é 

demonstrada na Figura 32. 

 

 

Figura 32 – Grupo com maior dificuldade de compreensão para as perguntas 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Figura 33 apresenta o resultado em relação à contribuição do plano de 

melhoramento formulado pela escola para a melhoria dos aspectos de gestão. A 

totalidade dos respondentes apontou, na escala de 7 pontos, do ponto 4 até o 7, 

sendo que 50% concordaram totalmente com a afirmação da pergunta, ou seja, que 

o plano de melhoramento formulado vem contribuindo para os aspectos de gestão 

de suas escolas. 
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Figura 33 – Contribuição do plano de melhoramento para os aspectos de gestão 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Figura 34 evidencia o resultado em relação à contribuição do plano de 

melhoramento para a melhoria dos resultados acadêmicos dos alunos e da própria 

escola. Observou-se que, novamente, todas as respostas ficaram entre os pontos 4 

e 7, sendo que 40% concordaram totalmente com a afirmação de que os planos vêm 

contribuindo para a melhoria dos resultados. 

 

 

Figura 34 – Contribuição do plano de melhoramento para resultados acadêmicos 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Perguntados se consideram a metodologia do PGEQ totalmente distinta de outras 

que já conheciam para gestão escolar, 90% das respostas ficaram entre os pontos 

6 e 7 da escala, sendo que 10% no ponto 2, como pode ser demonstrado na Figura 

35. 
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Figura 35 – Se a metodologia do PGEQ é distinta de outras para gestão escolar 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Figura 36 evidencia que 100% dos respondentes indicariam a metodologia do 

PGEQ para ser implementada em outra escola, sendo que 50% no ponto 6, e 50% 

concordaram totalmente (ponto 7). 

 

 

Figura 36 – Indicariam o PGEQ para outra escola? 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Questionados se concordariam que a plataforma utilizada para auxiliar a metodologia 

do PGEQ seria de fácil utilização, 50% identificaram o ponto 5 da escala, e 20% 

concordaram totalmente, conforme apresentado na Figura 37.  
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Figura 37 – A plataforma do PGEQ é de fácil utilização? 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Por fim, em relação ao último item do questionário, a Figura 38 apresenta o nível de 

concordância com a afirmação de que os respondentes estariam plenamente 

satisfeitos com a metodologia do PGEQ.  

 

 

Figura 38 – Satisfação com a metodologia do PGEQ 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Observou-se que 90% dos respondentes marcaram entre os pontos 5 e 7 da escala, 

e 10% o ponto 3.  

 

Em relação ao objetivo específico A (verificar o nível de satisfação das escolas que 

implementaram a metodologia e coletar sugestões de melhorias), é possível analisar, 

com base nos dois estudos de caso (escolas A e B), assim como nas respostas dos 

questionários estruturados, que o nível de satisfação é elevado.  
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As Escolas A e B vêm obtendo melhoria objetiva de seus resultados acadêmicos e 

também da elevação do número de alunos, desde a implementação do PGEQ. As 

entrevistas com os principais gestores das duas escolas evidenciaram que ambos 

associam a melhoria desses resultados ao PGEQ.  

 

Os questionários estruturados respondidos pelas 10 escolas também apontam 

importante grau de satisfação com a metodologia. Os respondentes associam a 

melhoria dos aspectos de gestão e dos resultados acadêmicos com o plano de 

melhoramento elaborado a partir da metodologia do PGEQ. Todos indicariam a 

metodologia para ser aplicada em outra escola (100% nos pontos 6 e 7). O grau de 

satisfação com a metodologia foi elevado (90% entre os pontos 5 e 7). 

 

Em relação às sugestões de melhorias, é importante associar o que os dois 

entrevistados apontaram em relação à dificuldade de compreensão das perguntas 

das enquetes da autoavaliação. Ambos atestaram que os pais têm mais dificuldade, 

ainda que a Diretora da Escola A também tenha apontado os alunos. A Figura 32 

mostra que 70% respondentes do questionário estruturado afirmaram serem os pais 

o grupo com maior dificuldade de compreensão das perguntas, 20% apontaram os 

alunos, e 10% disseram nenhum dos grupos.  

 

Os dois entrevistados também explicitaram que a plataforma carece de instrumentos 

que possibilitem o acompanhamento da etapa de implementação do plano de 

melhoramento. O entrevistado da Escola B sugere adaptação em alguns descritores 

para que aspectos específicos de escolas particulares sejam contemplados, 

exemplificando com questões de posicionamento mercadológico. 

 

4.2 Objetivo específico B: verificar a eficácia dos  planos de ação definidos a 

partir da implementação do PGEQ 

 

O conceito de eficácia foi amplamente discutido no referencial teórico deste trabalho. 

Avaliar a eficácia é mensurar o cumprimento das metas traçadas. Neste sentido, 

conforme exposto nos procedimentos metodológicos, o pesquisador solicitou às 

duas escolas que fizeram parte deste estudo de casos que informassem as ações 

previstas dentro do Plano de Melhoramento elaborado em conformidade com a 
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metodologia do PGEQ. Também foi solicitado que as escolas apresentassem os 

relatórios de acompanhamento das ações previstas e os respectivos resultados das 

metas definidas, a fim de se comparar o previsto com o realizado. 

 

A metodologia do PGEQ define, como padrão, que os planos de melhoramento são 

elaborados para uma visão trienal. Como o conceito é de melhoria contínua, novas 

estratégias e ações serão sempre criadas, fazendo o ciclo de melhoria girar. 

 

Para fins desta análise, utilizou-se para cada escola um período trienal de verificação 

do cumprimento (ou não) das metas traçadas. 

 

Serão apresentados, a seguir, os dados informados pelas duas escolas, os quais 

foram organizados de forma sintética e padronizada, objetivando, assim, um melhor 

alinhamento das análises. 

 

4.2.1 Análise dos resultados de eficácia da Escola A 

 

Essa escola iniciou a implementação do PGEQ no final de 2009. O primeiro plano de 

melhoramento elaborado pelo comitê estratégico da escola foi projetado para o 

triênio 2010-2012. O motivo da escolha desse triênio se deu em função da 

disponibilidade dos dados organizados de acordo com a demanda do pesquisador. 

 

A Tabela 4 apresenta a relação de metas planejadas para o período, assim como 

quantas foram ou não alcançadas. 

 

Tabela 4 
Relação de metas Escola A – triênio 2010-2012 

Descrição Quant. 

Número de Metas Alcançadas integralmente 22 

Número de Metas Alcançadas parcialmente 2 

Número de Metas não Alcançadas 18 

Número total de Metas Planejadas 42 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A eficácia (relação entre número de metas integralmente alcançadas e o número 
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total de metas planejadas) em relação ao plano de melhoramento elaborado para o 

triênio 2010-2012 foi de 52,38%.  

 

A metodologia do PGEQ não define um índice geral para que uma escola possa ser 

considerada eficaz. Parte-se do princípio de que cada objetivo estratégico definido 

deve ser perseguido a partir de seus desdobramentos (linha de ação, atividades, 

metas, indicadores).  

 

Pode-se fazer uma analogia com o que é definido para uma escola alcançar a 

certificação (selo) do PGEQ. As avaliações externas para esse objetivo definem que 

as escolas devem possuir ao menos 70% de instalação dos descritores de gestão, 

conforme a própria metodologia do PGEQ. Neste sentido, esse índice de 52,38% 

estaria abaixo dos 70%. Ressalta-se, porém, que o critério de 70% foi definido 

apenas para avaliação externa. 

 

Cumpre destacar que essa escola fez parte do projeto-piloto do PGEQ no Brasil, e 

esse foi o primeiro plano de melhoramento elaborado. Uma análise posterior da 

efetividade permitirá, por outro lado, avaliar a performance geral da escola. 

 

4.2.2 Análise dos resultados de eficácia da Escola B 

 

Em relação à Escola B, optou-se por analisar os resultados dos dados fornecidos 

pela escola referentes ao triênio 2014-2016. Essa escola iniciou a implementação do 

PGEQ no final de 2010. O motivo da escolha desse triênio se deu em função da 

disponibilidade dos dados organizados de acordo com a demanda do pesquisador. 

 

A Tabela 5 apresenta a relação de metas planejadas para o período, assim como 

quantas foram ou não alcançadas. 
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Tabela 5 
Relação de metas Escola B – triênio 2014-2016 

Descrição Quant. 

Número de Metas Alcançadas integralmente 57 

Número de Metas Alcançadas parcialmente 4 

Número de Metas não Alcançadas 11 

Número total de Metas Planejadas 72 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Considerando o mesmo cálculo utilizado para a Escola A, chega-se a um percentual 

geral de eficácia de 79,17%, sendo que 15,28% das metas não foram alcançadas e 

5,56% foram atingidas parcialmente. 

 

4.3 Objetivo específico C: verificar a efetividade dos planos de ação definidos 

a partir da implementação do PGEQ 

 

Para fins deste trabalho, conforme exposto no referencial teórico, considerou-se 

efetividade como sendo o impacto gerado pelas ações decorrentes da metodologia 

do PGEQ. 

 

O próprio referencial teórico apresentou diversos estudos que afirmam que são 

inúmeros os fatores relacionados com o desempenho acadêmico dos alunos. Podem 

ser fatores decisivos para a melhoria do desempenho dos alunos condição 

socioeconômica das famílias dos alunos, experiência e formação dos docentes, 

infraestrutura, estrutura curricular, tempo de aula, entre vários outros fatores 

organizados de forma sistêmica e de acordo com o contexto de cada escola. 

 

Cabe destacar que diversos autores associam a análise dos impactos decorrentes 

de um programa ou projeto à eficácia, ao passo que, nesta dissertação, tais impactos 

estão, como já explicitado no referencial teórico, referenciados ao conceito de 

efetividade. A literatura mais recente justifica a postura adotada neste trabalho. Para 

facilitar este entendimento, repete-se o conceito de Murillo et al.: “uma escola é eficaz 

quando promove de forma duradoura o desenvolvimento integral de cada um de seus 

alunos mais do que seria previsto, tendo em conta seu rendimento inicial e a situação 

social, cultural e econômica de suas famílias” (2007, p.83).  
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Assim, para mensurar de modo rigoroso a efetividade em uma escola demandaria 

uma análise individualizada, ao longo do tempo, verificando-se vários fatores 

anteriores à entrada do aluno na escola e também após sua saída, como egresso da 

instituição. 

 

No presente estudo optou-se por analisar a efetividade por meio do exame de dois 

aspectos: 1 - evolução dos resultados gerais da escola no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) e 2 – evolução do número de alunos das escolas pesquisas. 

 

O Enem foi criado em 1998 para ser uma avaliação de desempenho dos estudantes 

de escolas públicas e particulares do ensino médio. Desde 2009, tornou-se também 

uma avaliação que seleciona estudantes de todo o país para diversas instituições de 

ensino superior, mais notadamente as públicas. Apesar de os alunos serem os 

diretamente avaliados, a partir da realização de provas padronizadas em todo o país, 

as escolas recebem avaliações gerais em função dos resultados de seus alunos. 

 

Existem outras avaliações nacionais, como a Prova Brasil, mas somente as escolas 

públicas são obrigadas a participarem dela. As escolas particulares também podem 

contratar avaliações externas de proficiência acadêmica, e muitas aplicam os testes, 

anualmente, desde o final do Ensino Fundamental 1 até o Ensino Médio. 

 

Atualmente, os resultados do Enem despertam a atenção de milhões de pais e 

alunos em todo o país, exatamente por ser a única avaliação nacional que engloba 

tanto as escolas públicas quanto as particulares e promove acesso ao ensino 

superior. A mídia divulga fortemente seus resultados, classificando (ao menos até 

2015) as escolas em ranking de colocação. Esse ranking chama a atenção de pais 

e alunos e atua como fator de decisão para escolha de escolas. Até o encerramento 

deste trabalho, o INEP não havia divulgado os resultados do ENEM, edição 2016. 

 

Como se trata de avaliação da proficiência acadêmica, a análise dos resultados do 

Enem favorece a visão da evolução (ou não) das escolas a partir da implementação 

do PGEQ. 

 

Neste trabalho utilizou-se uma análise da evolução dos resultados do Enem das duas 
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escolas pesquisadas, entre os anos de 2005 e 2015 (último resultado divulgado pelo 

MEC). 

 

Em relação ao número de alunos, considerou-se que esse é um importante resultado 

geral de impacto para escolas particulares. A redução ou o aumento do número de 

alunos ao longo de um período pode demonstrar o que a sociedade do entorno da 

escola pensa dela e se colocaria ou não seus filhos para lá estudarem. Da mesma 

forma, o número de alunos é fundamental para que uma escola particular possa 

manter-se equilibrada do ponto de vista econômico e financeiro.  

 

4.3.1 Análise dos resultados de efetividade da Esco la A 

 

A Figura 39 apresenta a evolução dos dados do Enem alcançados pela Escola A, 

entre os anos de 2005 e 2015. É importante explicar que o Enem tinha escala de 0 

a 100 até o ano de 2008. A partir de 2009, os resultados têm valor máximo de 1000. 

Neste sentido, para padronizarmos a análise, os resultados de 2005 a 2008 foram 

multiplicados por 10. 

 

 

Figura 39 - Evolução resultado do Enem - Escola A 
Fonte: Dados de pesquisa. 
 

Os dados da Figura 39 mostram que entre os anos de 2005 e 2010 houve uma 

importante variação nos resultados. A partir de 2011 houve maior uniformidade em 

relação aos resultados. A análise dos resultados gerais do Enem não é tarefa 
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simples. Como as perguntas das provas são modificadas anualmente, é muito 

comum verificar na imprensa e nas escolas que em um determinado ano a prova de 

determinada área (Ciências da Natureza, por exemplo) foi mais difícil que a do ano 

anterior. Portanto, é comum que os resultados globais de escola passem por 

oscilações de um ano para o outros. 

 

Em função do exposto, utilizou-se também a análise dos resultados da Escola A em 

relação às 10 escolas com melhor ranking do Enem da mesma cidade. A análise das 

escolas da mesma cidade se dá em função de maior similaridade do contexto 

escolar.  

 

A Figura 40 apresenta esse resultado comparativo. O cálculo utilizado é a divisão do 

resultado da Escola A pela média dos resultados das 10 escolas com melhores 

pontuações na mesma cidade. 

 

 

Figura 40 - Evolução resultado do Enem - Escola A em relação à média das 10 
primeiras da mesma cidade 
Fonte: Dados de pesquisa. 
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do número total de alunos da Escola A, a partir de 2007 até o presente ano (2017). 

 

 

Figura 41 - Evolução Número Total de Alunos Escola A 
Fonte: Dados de pesquisa. 
 

Os dados apresentados na Figura 41 mostram um crescimento do número de alunos 

a partir de 2010, tendo o ano de 2011 uma redução de 18 alunos, mas com o retorno 

do crescimento no ano seguinte, permanecendo em crescimento até 2015. A queda 
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matriculados em todas as escolas particulares do país, conforme mostrado na tabela 

1 deste trabalho. 
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que com alguma oscilação e queda nos anos recentes (2016 e 2017). Mas também 

todos os anos, após a implementação do PGEQ, apresentaram um número total de 

alunos superior aos anos anteriores da série analisada (2007 a 2009).  

 

4.3.2 Análise dos resultados de efetividade da Esco la B 

 

A Figura 42 apresenta a evolução dos dados do Enem alcançados pela Escola B, 

entre os anos de 2005 e 2015.  

 

 

Figura 42 - Evolução resultado do Enem - Escola B 
Fonte: Dados de pesquisa. 
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resultado da Escola B pela média dos resultados das 10 escolas com melhores 

pontuações na mesma cidade. 

 

 

Figura 43 - Evolução resultado do Enem - Escola B em relação à média das 10 
primeiras da mesma cidade 
Fonte: Dados de pesquisa. 
 

Na relação do resultado do Enem da Escola B para a média das 10 melhores da 
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Figura 44 - Evolução Número Total de Alunos Escola B 
Fonte: Dados de pesquisa. 
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Não é possível afirmar, apenas com a análise dos dados existentes, que o PGEQ é 

o responsável direto pela melhoria dos resultados dessas escolas. 

 

4.4 Objetivo específico D: proceder a uma análise d escritiva das 

autoavaliações aplicadas pelas escolas, considerand o a metodologia proposta 

pelo PGEQ 

 

Para esse objetivo específico, utilizaram-se os resultados das autoavaliações 

constantes da plataforma do PGEQ, conforme explicitado no capítulo 3. Foram 

consideradas, para fins de análise, 142 autoavaliações válidas na plataforma. As 

autoavaliações geram dois resultados gerais conforme definido pela metodologia do 

PGEQ: 1 – Autoavaliação do sistema de gestão, a partir das respostas dos grupos 

Docentes e Diretores em relação ao grau de instalação de diversos aspectos da 

gestão institucional; 2 – Satisfação com a gestão institucional, a partir das respostas 

dos grupos Pais, Alunos, Docentes e Diretores aos diversos aspectos da gestão 

institucional.  

 

Cada grupo citado responde a diversas perguntas relacionadas aos descritores de 

gestão previstos na metodologia do PGEQ. Esses descritores (e as perguntas) são 

organizados nas seis áreas de gestão, também constantes na metodologia do 

PGEQ. As perguntas são associadas, também, a cada um dos dois resultados gerais 

informados anteriormente. A Tabela 6 relaciona número com o título das seis áreas 

de gestão do PGEQ. 

 
Tabela 6  
Áreas de gestão do Programa Gestão Escolar de Qualidade 

Área Título 

1 Orientação para os Alunos, suas Famílias e a Comunidade 

2 Liderança da Direção na Gestão Pedagógica 

3 Gestão do Desenvolvimento Profissional 

4 Planejamento Institucional 

5 Gestão de Processos 

6 Gestão de Resultados 

Fonte: Fundación Chile e Fundação l'Hermitage (2014a). 
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Na Tabela 7 é apresentado um exemplo de como a plataforma do PGEQ gera o 

resultado para Autoavaliação do sistema de gestão: 

 

Tabela 7 
Exemplo resultado Autoavaliação do sistema de gestão 

Áreas Docentes  Diretores 

1. Orientação para os Alunos, Famílias e Comunidade 2,94 2,45 

2. Liderança da Direção na Gestão Pedagógica 2,93 2,38 

3. Gestão do Desenvolvimento Profissional 2,79 2,09 

4. Planejamento Institucional 2,87 2,4 

5. Gestão de Processos 2,96 2,21 

6. Gestão de Resultados 2,93 2,2 

Fonte: Plataforma do Programa Gestão Escolar de Qualidade. 

 

Na Tabela 8 é apresentado um exemplo de como a plataforma do PGEQ gera o 

resultado para “Satisfação com a gestão institucional”: 

 

Tabela 8   
Exemplo resultado Satisfação com a gestão institucional 

Áreas Pais e 
Responsáveis Alunos  Docentes Diretores 

1. Orientação para os Alunos, 
Famílias e Comunidade 2,94 2,84 3,28 2,85 

2. Liderança da Direção na Gestão 
Pedagógica 2,88 2,74 3,25 2,94 

3. Gestão do Desenvolvimento 
Profissional 3,02 2,88 3 2,5 

4. Planejamento Institucional 2,7 2,58 2,97 2,44 

5. Gestão de Processos 3,04 2,76 3,18 2,96 

6. Gestão de Resultados 2,89 2,72 3,14 2,56 

Fonte: Plataforma do Programa Gestão Escolar de Qualidade. 

 

Os resultados numéricos constantes no corpo das tabelas representam a média das 

respostas de cada grupo para a área específica. Essa média tem valor mínimo igual 

a zero e valor máximo igual a quatro. Nessa escala de zero a quatro, zero representa 

a pior avaliação pela média dos respondentes, e quatro a melhor avaliação possível. 
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A metodologia do PGEQ define escala para apontar os níveis de satisfação e grau 

de instalação dos aspectos de gestão de acordo com o resultado das enquetes, 

conforme apresentado na Tabela 9: 

 

Tabela 9 
Escala para análise da valoração das questões 

Valores Nível de Satisfação Grau de Instalação 

3,51 a 4,0 Satisfação Importante Alto Grau de Instalação 

3,01 a 3,50 Satisfação Aceitável Em vias de Instalação 

1,00 a 3,00 Insatisfação Importante Baixo Grau de Instalação 

Fonte: Fundación Chile e Fundação l'Hermitage (2014b). 

 

As médias dos resultados das 142 autoavaliações foram organizadas em uma 

planilha eletrônica, de forma a permitir as tabulações e análise dos respectivos 

dados. 

 

4.4.1 Análise descritiva sobre a caracterização da amostra 

 

Em relação à caracterização das escolas que aplicaram essas autoavaliações, pode-

se afirmar que 76 autoavaliações foram realizadas por escolas particulares, 

(correspondendo a 53,52% da amostra) e 66 por escolas públicas (46,48% da 

amostra). Também é possível saber em quais unidades da federação essas 

autoavaliações foram aplicadas, conforme apresentado na Tabela 10. 
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Tabela 10 
Autoavaliação por unidade federativa 

Unidade Federativa Nr. Autoavaliações % do total 

Alagoas 6 4,23% 

Distrito Federal 3 2,11% 

Espírito Santo 2 1,41% 

Goiás 1 0,70% 

Maranhão 1 0,70% 

Minas Gerais 6 4,23% 

Mato Grosso 1 0,70% 

Pará 18 12,68% 

Paraná 10 7,04% 

Rio de Janeiro 4 2,82% 

Rondônia 1 0,70% 

Santa Catarina 7 4,93% 

São Paulo 81 57,04% 

Tocantins 1 0,70% 

Total  142 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apresenta-se, na Tabela 11, a divisão das autoavaliações por região geográfica do 

país: 

 
Tabela 11 
Autoavaliações por região geográfica 

Região 
Geográfica Nr. Autoavaliações % do total 

Centro-Oeste 5 3,52% 

Nordeste 7 4,93% 

Norte 20 14,08% 

Sudeste 93 65,49% 

Sul 17 11,97% 

Total 142 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fica evidente a concentração das autoavaliações na região Sudeste do Brasil, 

correspondendo com 65,49% do total, sendo que o estado de São Paulo participa, 

isoladamente, com 57,04% das autoavaliações realizadas, de acordo com a 

amostra. 
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A Tabela 12 apresenta a quantidade de autoavaliações realizadas por ano de 

implementação, podendo-se constatar que as autoavaliações realizadas nos anos 

de 2010 e 2014 representam 61,27% do total. 

 

Tabela 12 
Número de autoavaliações por ano de implementação 

Ano Nr. 
Autoavaliações  % do total 

2009 3 2,11% 

2010 40 28,17% 

2011 15 10,56% 

2012 9 6,34% 

2013 7 4,93% 

2014 47 33,10% 

2015 19 13,38% 

2016 2 1,41% 

Total 142 100,00%  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As escolas que aplicaram as autoavaliações possuíam, no ano da aplicação, um total 

de 80.114 alunos, se somadas todas as escolas. A média foi de 564,18 alunos por 

escola, tendo a escola com menor número de alunos a quantidade de 8 alunos, e a 

com maior número um total de 3.570 alunos. A mediana dessa série (número de 

alunos) foi de 491,50 alunos, e a moda de 213.  

 

Em relação ao número de pessoas que responderam às enquetes das 

autoavaliações, separamos as quantidades por grupo de respondentes, conforme 

Tabela 13. Importante ressaltar que a quantidade de respondentes é definida pela 

plataforma do PGEQ quando a escola aplicar a autoavaliação e está relacionada 

com a quantidade de alunos (no caso de pais e alunos) da escola e com a quantidade 

de docentes e equipe diretiva. A Tabela 14 apresenta o percentual exigido de 

respondentes para pais e alunos, conforme definido pela metodologia do PGEQ, 

sendo que dirigentes e docentes a metodologia exige mínimo de 95% do total. 
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Tabela 13 
Número de respostas por grupo 

Grupo Respostas % 

Pais 15.022 41,66% 

Alunos 16.211 44,95% 

Docentes 4.246 11,77% 

Diretores 582 1,61% 

Total 36.061 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 14 
Cálculo da amostra para Autoavaliação Pais e Alunos – PGEQ 

Nr. Alunos na Escola % 

De 1 a 100 100 

De 101 a 200 60 

De 201 a 400 30 

De 401 a 600 25 

De 601 a 9999 20 

Fonte: Fundación Chile e Fundação l'Hermitage (2014b). 

 

4.4.2 Análise descritiva dos resultados de autoaval iação do sistema de gestão 

 

Em relação ao resultado denominado Autoavaliação do sistema de gestão, 

decorrente das respostas dos grupos Docentes e Diretores em relação ao grau de 

instalação de diversos aspectos da gestão institucional, as Tabelas 15 até 21 

apresentam as principais medidas de tendência central e de dispersão, considerando 

as 142 autoavaliações presentes na amostra citada. 

 

Tabela 15 
Média aritmética por Grupo e Área – Autoavaliação do sistema de gestão 

Área Docentes  Diretores  Média 

1  3,16   3,08   3,12  

2  3,14   3,04   3,09  

3  3,06   2,85   2,95  

4  3,14   2,79   2,96  

5  3,12   2,95   3,04  

6  3,14   2,93   3,03  

Média  3,12   2,94   3,03  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Tabela 15 apresentou as médias das autoavaliações respondidas pelos grupos 

docentes e diretores para a autoavaliação do sistema de gestão. Pode-se observar 

que as médias dos docentes, para as seis áreas de gestão, estão todas acima de 

3,00 ou abaixo de 3,51, o que significa, conforme tabela de valoração das questões 

já apresentada, segundo a metodologia do PGEQ, que de acordo com as médias 

dos docentes os principais aspectos de gestão estão em vias de instalação. Portanto, 

nenhuma das médias do grupo docente, para as seis áreas, caracterizou-se como 

baixo ou alto grau de instalação do sistema de gestão. Também é importante 

destacar que a área 3 (Gestão do desenvolvimento profissional) recebeu a menor 

média (3,06) por parte do grupo docente, tendo a área 1 (Orientação para os alunos, 

suas famílias e a comunidade) recebido a maior média (3,16). 

 

Em relação às médias do grupo Diretores, é possível identificar que as áreas 3, 4, 5 

e 6 obtiveram médias abaixo de 3,01, o que a metodologia considera como baixo 

grau de instalação dos aspectos de gestão. A área 4 (Planejamento Institucional) 

recebeu a menor média (2,79). As áreas 1 e 2 tiveram médias, respectivamente, de 

3,08 e 3,04, caracterizando os aspectos de gestão em vias de instalação. Portanto, 

a média das respostas dos diretores identificou 4 das 6 áreas de gestão como baixo 

grau de instalação dos aspectos de gestão. Os dois grupos (docentes e diretores) 

identificaram a área 1 com o melhor grau de instalação, ainda que ambos os 

resultados não se enquadrem como alto grau de instalação. 

 

Tomando-se o resultado das médias dos dois grupos, para obter-se uma média geral 

por área, representada na última coluna da Tabela 15, a área 2 aparece com o menor 

resultado e a área 1 com o melhor resultado. Por essa média geral as áreas 3 e 4 

teriam seus aspectos de gestão considerados como baixo grau de instalação, e as 

demais áreas como em vias de instalação. 

 

Tomando-se o resultado geral das médias das seis áreas, para obter-se uma média 

por grupo, representada na última linha da Tabela 15, o grupo diretores apresenta o 

menor resultado geral, e o grupo de docentes o melhor resultado geral. 

 

A Tabela 16 apresenta uma visão separando os resultados das médias aritméticas 

das escolas particulares e das escolas públicas. 
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Tabela 16 
Média Aritmética por Grupo e Área – Autoavaliação do sistema de gestão - Escolas 
Particulares e Públicas 

Área 
Escolas Particulares Escolas Públicas 

Docentes  Diretores  Média Docentes  Diretores  Média 

1 3,11 3,00 3,06 3,21 3,17 3,19 

2 3,10 2,98 3,04 3,17 3,10 3,14 

3 3,01 2,78 2,90 3,11 2,94 3,02 

4 3,08 2,72 2,90 3,20 2,86 3,03 

5 3,07 2,89 2,98 3,18 3,03 3,11 

6 3,10 2,79 2,94 3,18 3,10 3,14 

Média 3,08 2,86 2,97 3,17 3,03 3,10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tomando-se o resultado das médias dos dois grupos, para obter-se uma média geral 

por área, a área 4 aparece com o menor resultado, correspondente às respostas dos 

diretores das escolas particulares. O melhor resultado aparece na área 1, de acordo 

com a médias das respostas dos docentes das escolas públicas. Os resultados das 

respostas dos diretores das escolas particulares apontam que os aspectos de gestão 

das 6 áreas indicam baixo grau de instalação, sendo que para os docentes desse 

mesmo grupo de escolas os aspectos de gestão das áreas apresentam-se em vias 

de instalação.  

 

Em relação às escolas públicas, apenas as áreas 3 e 4 obtiveram resultado abaixo 

de 3,01, nas respostas dos diretores, apresentando, portanto, baixo grau de 

instalação. Os resultados das outras 4 áreas, de acordo com as respostas dos 

diretores, assim como todas as áreas de acordo com as respostas dos docentes das 

escolas públicas, apontam que os aspectos de gestão se encontram em vias de 

instalação. Os resultados indicam que nenhuma área alcançou média acima de 3,50, 

que apontaria os aspectos de gestão com alto grau de instalação.  

 

Tomando-se o resultado geral das médias das seis áreas, para obter-se uma média 

por grupo, representada na última linha da Tabela 16, o grupo diretores de escolas 

particulares apresenta o menor resultado geral, e o grupo de docentes de escolas 

públicas o melhor resultado geral. Portanto, fica evidenciado que a percepção dos 

grupos pertencentes às escolas públicas (desta amostra), em relação aos aspectos 
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relacionados à autoavaliação do sistema de gestão, é mais elevado do que dos 

grupos pertencentes às escolas particulares. 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados das medianas das 142 autoavaliações, de 

forma a compararmos com os das médias, considerando que os resultados das 

médias são mais sensíveis a valores extremos, diferentemente do que acontece com 

a mediana, que é o valor abaixo do qual se encontram 50% dos dados quando são 

colocados em ordem crescente. 

 

Tabela 17  
Mediana por Grupo e Área – Autoavaliação do sistema de gestão 

Área Docentes Diretores 

1 3,14 3,06 

2 3,13 3,00 

3 3,06 2,86 

4 3,17 2,89 

5 3,14 2,93 

6 3,16 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para as medianas das médias das respostas do grupo docentes, não se observam 

mudanças importantes se compararmos com as médias aritméticas demonstradas 

na Tabela 17. Todos os resultados encontram-se na faixa que considera os aspectos 

de gestão em vias de instalação, assim como a área 3 obteve o menor resultado. 

Uma mudança percebida foi que a área 4 recebeu o melhor resultado das medianas, 

diferentemente das médias, que foi a área 1.  

 

Em relação aos resultados das medianas do grupo diretores, observa-se que a área 

1 continua tendo o maior resultado. A área 2, que pela média aritmética apontava os 

aspectos de gestão como em vias de instalação, pelo resultado da mediana passa a 

ser considerada como baixo grau de instalação, assim como as áreas 3, 4, 5 e 6. O 

pior resultado pela tabela das medianas para os diretores passa a ser da área 3 e 

não da área 4, como era nas médias. 

 

A Tabela 18 apresenta o resultado da moda das médias das respostas da 142 
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autoavaliações, lembrando que a moda é o valor mais frequente do conjunto de 

respostas. 

 

Tabela 18 
Moda por Grupo e Área – Autoavaliação do sistema de gestão 

Área Docentes Diretores 

1 3,14 3,00 

2 3,00 3,00 

3 3,06 3,00 

4 3,25 3,00 

5 3,20 3,00 

6 3,02 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação aos resultados da moda, observa-se, para o grupo docentes, que apenas 

a área 2 obteve resultado abaixo de 3,01, podendo considerar os aspectos de gestão 

dessa área como de baixo grau de instalação. As demais 5 áreas obtiveram 

resultados entre 3,01 e 3,50, caracterizando-se os aspectos de gestão como em vias 

de instalação. O menor resultado para esse grupo foi da área 2, e o maior resultado 

da área 4.  

 

Para o grupo diretores, a moda foi a mesma para todas as áreas. Fazendo uma 

observação mais apurada do conjunto de médias das 142 autoavaliações, para o 

grupo diretores, observa-se, na Tabela 19, que a média “3” apareceu com a seguinte 

frequência: 

 

Tabela 19 
Frequência de médias “3” Autoavaliação sistema de gestão - Diretores 

Área Frequência % 

1 10 7,04% 

2 11 7,75% 

3 10 7,04% 

4 18 12,68% 

5 7 4,93% 

6 15 10,56% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O resultado da moda para o grupo diretores aponta que todos os aspectos de gestão 

das seis áreas seriam considerados como em vias de instalação. 

 

As Tabelas 15 a 18 apresentam os resultados das medidas de tendência central mais 

comuns. A seguir, serão mostrados os resultados de algumas medidas de 

variabilidade ou de dispersão consideradas as médias das respostas dos grupos 

docentes e diretores para o resultado denominado Autoavaliação do sistema de 

gestão. 

 

A Tabela 20 apresenta a amplitude total das médias de cada área e de cada grupo. 

Essa mede a diferença entre os extremos de cada distribuição. 

 

Tabela 20 
Amplitude – Autoavaliação sistema de gestão 

Área 
Docentes Diretores 

Mínimo  Máximo  Amplitude  Mínimo Máximo  Amplitude  

1 1,79 4,00 2,21 1,89 4,00 2,11 

2 1,31 4,00 2,69 2,00 4,00 2,00 

3 1,93 4,00 2,07 2,00 4,00 2,00 

4 1,92 4,00 2,08 - 4,00 4,00 

5 1,91 4,00 2,09 2,00 4,00 2,00 

6 1,24 4,00 2,76 1,75 4,00 2,25 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que para os dois grupos (docentes e diretores), nas seis áreas, o 

resultado máximo encontrado foi 4, ou seja, o maior resultado possível. Em uma 

análise mais detalhada, identificou-se que em uma única autoavaliação da amostra 

o grupo de docentes considerou a média 4 para todas as seis áreas. Em relação aos 

diretores, foram encontradas 2 autoavaliações com resultado 4 para as seis áreas.  

 

Em duas autoavaliações respondidas por diretores, a área 4 recebeu a média mínima 

com valor zero. Naturalmente, pelo fato de essa área ter recebido nota máxima de 4 

e nota mínima de zero, foi a que apresentou a maior amplitude para o grupo de 

diretores. A menor amplitude para o grupo de diretores foi das áreas 2, 3 e 5. 
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A maior amplitude das médias das respostas dos docentes foi da área 6, e a menor 

amplitude foi da área 3. 

 

A Tabela 21 apresenta os desvios-padrões e os respectivos coeficientes de variação, 

considerando as seis áreas de gestão por grupo de respondentes. 

 

Tabela 21 
Desvio-Padrão e Coeficiente de Variação -  Autoavaliação sistema de gestão 

Área 
Docentes Diretores 

Desvio P.  CV Desvio P. CV 

1 0,31 9,94% 0,41 13,34% 

2 0,35 11,22% 0,42 13,98% 

3 0,33 10,92% 0,45 15,61% 

4 0,34 10,82% 0,62 22,29% 

5 0,33 10,59% 0,40 13,48% 

6 0,37 11,79% 0,47 16,10% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto maiores os desvios-padrões e os coeficientes de variação, maiores serão a 

dispersão dos valores em relação à média, ou seja, maior a variabilidade 

apresentada pelos valores do conjunto analisado. 

 

Observou-se que a maior variabilidade ocorreu nas respostas dos diretores em 

relação à área 4. Todas as demais áreas, tanto do grupo docentes quanto do grupo 

diretores, não apresentaram variabilidade muito distintas, tendo seus coeficientes de 

variação ficado entre 9,94% e 16,10%. 

 

4.4.3 Análise descritiva dos resultados de satisfaç ão com a gestão institucional 

 

Em relação ao resultado denominado Satisfação com a gestão institucional, 

decorrente das respostas dos grupos Pais / Responsáveis, Alunos, Docentes e 

Diretores em relação ao grau de satisfação com a gestão institucional da escola, as 

Tabelas 22 até 28 apresentam as principais medidas de tendência central e de 

dispersão, considerando as 142 autoavaliações presentes na amostra citada. 

  



138 

Tabela 22 
Média Aritmética por Grupo e Área – Satisfação com a gestão institucional 

Área Pais / Resp. Alunos Docentes  Diretores  Média 

1 3,09 3,00 3,32 3,29 3,17 

2 3,13 3,04 3,29 3,33 3,20 

3 3,13 3,07 3,20 3,21 3,15 

4 3,05 2,95 3,26 3,26 3,13 

5 3,15 3,08 3,32 3,24 3,20 

6 3,12 3,01 3,25 3,20 3,15 

Média 3,11 3,02 3,27 3,26 3,17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 22 apresentou as médias das autoavaliações respondidas pelos quatro 

grupos (pais, alunos, docentes e diretores) com a satisfação com a gestão 

institucional. Observou-se que a área 5 recebeu os maiores resultados de três 

grupos: pais, alunos e docentes, sendo que a área 2 recebeu o maior resultado do 

grupo diretores, e a área 1 ficou com o mesmo resultado da área 5 para os docentes. 

A área 4 apresentou os menores resultados para os grupos pais e alunos; a área 3 

para o grupo docentes e a área 6 para o grupo diretores. 

 

Observou-se, ainda, que nenhuma média ficou acima de 3,50, o que para a 

metodologia do PGEQ significa não haver satisfação importante para nenhuma das 

áreas para nenhum dos grupos. Apenas o grupo alunos apontou áreas com 

insatisfação importante, com resultados inferiores a 3,01, decorrentes das médias 

apresentadas nas áreas 1 e 4, sendo essas as menores médias de todos os grupos 

e áreas. 

 

Tomando-se o resultado das médias dos quatro grupos, para obter-se uma média 

geral por área, representada na última coluna da Tabela 22, a área 4 aparece com o 

menor resultado, e a área 2 com o melhor resultado. Por essa média geral todas as 

áreas seriam classificadas com o critério de satisfação aceitável. 

 

Tomando-se o resultado geral das médias das seis áreas, para obter-se uma média 

geral por grupo, representada na última linha da Tabela 22, o grupo alunos apresenta 

o menor resultado geral, e o grupo de docentes o melhor resultado geral, ainda que 
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com uma pequena diferença para o grupo diretores (3,27 e 3,26, respectivamente). 

 

As Tabelas 23 e 24 apresentam, respectivamente, as médias dos resultados da 

satisfação com a gestão institucional das escolas particulares e públicas. 

 

Tabela 23 
Média Aritmética por Grupo e Área – Satisfação com a gestão institucional - 
Escolas Particulares 

Área 
Escolas Particulares 

Pais Alunos Docentes Diretores  Média 

1 3,06 2,86 3,29 3,22 3,11 

2 3,15 2,90 3,26 3,31 3,16 

3 3,12 2,92 3,16 3,23 3,11 

4 3,10 2,88 3,25 3,29 3,13 

5 3,19 2,99 3,34 3,27 3,20 

6 3,12 2,84 3,21 3,13 3,08 

Média 3,12 2,90 3,25 3,24 3,13 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 24 
Média Aritmética por Grupo e Área – Satisfação com a gestão institucional - 
Escolas Públicas 

Área Escolas Públicas 
 Pais Alunos  Docentes  Diretores  Média 

1 3,11 3,16 3,35 3,38 3,25 

2 3,11 3,19 3,31 3,36 3,25 

3 3,14 3,23 3,25 3,20 3,20 

4 3,00 3,03 3,28 3,22 3,13 

5 3,10 3,17 3,29 3,20 3,19 

6 3,11 3,21 3,29 3,29 3,23 

Média 3,10 3,17 3,30 3,27 3,21 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tomando-se o resultado das médias dos quatro grupos, para obter-se uma média 

geral por área, a área 6 aparece com o pior resultado (2,84), sendo este 

correspondente às respostas dos alunos das escolas particulares. O melhor 

resultado (3,38) aparece na área 1, de acordo com a médias das respostas dos 

diretores das escolas públicas. Os resultados das respostas dos alunos das escolas 

particulares apontam que os aspectos de gestão das 6 áreas indicam insatisfação 
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importante com a gestão institucional, sendo que para os demais grupos das escolas 

particulares e para todos os grupos das escolas públicas os resultados apontam 

satisfação aceitável.  

 

Tomando-se o resultado geral das médias das seis áreas, para obter-se uma média 

por grupo, representada na última linha das Tabelas 23 e 24, o grupo alunos de 

escolas particulares apresenta o pior resultado geral, e o grupo de docentes de 

escolas públicas o melhor resultado geral. A média geral das escolas públicas, para 

todos os grupos e áreas, foi de 3,21, e para as escolas particulares de 3,13.  

 

A Tabela 25 apresenta os resultados das medianas para as médias das 142 

autoavaliações, considerando-se a satisfação com a gestão institucional. 

 

Tabela 25 
Mediana por Grupo e Área – Satisfação com a gestão institucional 

Área Pais / 
Resp.  Alunos Docentes  Diretores  

1 3,09 3,01 3,33 3,32 

2 3,16 3,01 3,29 3,33 

3 3,14 3,04 3,22 3,21 

4 3,07 2,94 3,30 3,32 

5 3,17 3,06 3,33 3,19 

6 3,13 3,00 3,26 3,27 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Da mesma forma que as médias aritméticas mostradas na Tabela 21, a área 5 

apontou as maiores medianas para os grupos pais, alunos e docentes, sendo que 

para esse último grupo a área 1 apontou o mesmo resultado que a área 5.  

 

A área 4 apresentou os piores resultados para os grupos pais e alunos; a área 3 para 

o grupo docentes, e a área 5 para o grupo diretores. 

 

Nenhuma mediana ficou acima de 3,50, portanto sem nível de satisfação importante, 

e as áreas 4 e 6 ficaram abaixo de 3,01 para o grupo alunos, apontando insatisfação 

importante. 
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Em relação aos cálculos da moda, representados na Tabela 26, destaca-se que o 

resultado mais baixo foi da área 1, de acordo com a média das respostas do grupo 

alunos, e o resultado mais elevado da mesma área 1 para o grupo docentes. 

Importante ressaltar que os descritores dessa área 1 referem-se, de maneira geral, 

a verificar como a escola promove e organiza a participação dos alunos, das famílias 

e da comunidade na gestão escolar.  

 

Tabela 26 
Moda por Grupo e Área – Satisfação com a gestão institucional 

Área Pais / 
Resp.  Alunos Docentes  Diretores  

1 3,13 2,94 3,59 3,36 

2 3,06 3,08 3,28 3,00 

3 3,17 3,07 3,22 3,50 

4 3,07 3,02 3,27 3,00 

5 3,12 3,02 3,43 3,00 

6 3,13 3,46 3,19 3,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação às medidas de variabilidade (ou dispersão), a Tabela 27 apresenta a 

amplitude das médias das respostas de cada grupo, por área da gestão. 

 

Tabela 27 
Amplitude - Satisfação com a gestão institucional 

Área Pais Alunos Docentes Diretores 

1 1,60 1,97 1,72 1,75 

2 1,51 1,87 2,44 1,64 

3 1,61 1,80 1,87 1,58 

4 1,91 1,94 1,92 2,71 

5 1,45 1,74 1,52 1,78 

6 1,46 1,85 2,29 1,80 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A amplitude é medida através da diferença entre o maior e menor valor do conjunto 

de dados. A menor amplitude foi constatada na área 5, na média das respostas dos 

pais e responsáveis, sendo que a maior amplitude foi identificada na área 4, de 

acordo com as respostas dos diretores. 
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A Tabela 28 apresenta os resultados para o desvio-padrão e o coeficiente de 

variação das médias das 142 autoavaliações, decorrente das questões relacionadas 

à satisfação com a gestão institucional. 

 

Tabela 28 
Desvio-Padrão e Coeficiente de Variação - Satisfação com a gestão institucional 

Área 
Pais / Resp. Alunos Docentes Diretores 

Desvio-P.  CV Desvio-P. CV Desvio-P. CV Desvio-P. CV 

1 0,22 7,17% 0,34 11,33% 0,30 9,10% 0,35 10,72% 

2 0,21 6,83% 0,32 10,65% 0,33 9,93% 0,36 10,82% 

3 0,21 6,66% 0,33 10,89% 0,30 9,25% 0,36 11,17% 

4 0,26 8,46% 0,32 11,01% 0,32 9,85% 0,46 14,20% 

5 0,21 6,57% 0,30 9,70% 0,26 7,72% 0,32 9,82% 

6 0,21 6,85% 0,36 11,88% 0,32 9,97% 0,40 12,47% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que a maior variabilidade ocorreu nas respostas dos diretores em 

relação à área 4. Identificou-se que a menor variabilidade apareceu nas respostas 

dos pais / responsáveis em relação à área 5, mas é possível verificar que as médias 

desse grupo apresentaram a menor variabilidade entre todos os demais grupos, para 

todas as áreas. 

 

4.4.4 Resumo da análise descritiva 

 

As Tabelas 29 e 30 apresentam um resumo dos resultados das médias aritméticas 

das seis áreas de gestão, correspondentes à amostra global e segregando por 

escolas particulares e públicas. Na Tabela 29, o resumo se dá para a autoavaliação 

do sistema de gestão, e na Tabela 30 para a satisfação com a gestão institucional. 
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Tabela 29  
Quadro-Resumo Médias Autoavaliação sistema de gestão 

Áreas  
Amostra Geral Escolas particulares Escolas públicas  

Média 
Geral Indica Média 

Geral  Indica Média 
Geral Indica 

1 3,12 
Em vias de 
instalação 

3,06 
Em vias de 
instalação 

3,19 
Em vias de 
instalação 

2 3,09 
Em vias de 
instalação 

3,04 
Em vias de 
instalação 

3,14 
Em vias de 
instalação 

3 2,95 Baixo grau 
instalação 

2,90 Baixo grau 
instalação 

3,02 Em vias de 
instalação 

4 2,96 
Baixo grau 
instalação 

2,90 
Baixo grau 
instalação 

3,03 
Em vias de 
instalação 

5 3,04 
Em vias de 
instalação 

2,98 
Baixo grau 
instalação 

3,11 
Em vias de 
instalação 

6 3,03 
Em vias de 
instalação 

2,94 
Baixo grau 
instalação 

3,14 
Em vias de 
instalação 

Média 
Geral  3,03 Em vias de 

instalação 2,97 Baixo grau 
instalação 3,10 Em vias de 

instalação 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 30 
Quadro-Resumo Médias Satisfação com a gestão institucional 

Áreas 
Amostra Geral Escolas particulares Escolas públicas  

Média 
Geral  Indica Média 

Geral  Indica Média 
Geral  Indica 

1    3,17  
 Satisfação 
aceitável  

   3,11  
 Satisfação 
aceitável  

   3,25  
 Satisfação 
aceitável  

2    3,20  
 Satisfação 
aceitável  

   3,16  
 Satisfação 
aceitável  

   3,25  
 Satisfação 
aceitável  

3    3,15  
 Satisfação 
aceitável  

   3,11  
 Satisfação 
aceitável  

   3,20  
 Satisfação 
aceitável  

4    3,13  
 Satisfação 
aceitável  

   3,13  
 Satisfação 
aceitável  

   3,13  
 Satisfação 
aceitável  

5    3,20  
 Satisfação 
aceitável  

   3,20  
 Satisfação 
aceitável  

   3,19  
 Satisfação 
aceitável  

6    3,15  
 Satisfação 
aceitável  

   3,08  
 Satisfação 
aceitável  

   3,23  
 Satisfação 
aceitável  

 Média 
Geral     3,17   Satisfação 

aceitável     3,13   Satisfação 
aceitável     3,21   Satisfação 

aceitável  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Importante destacar que essa análise descritiva não tem como objetivo fazer 

inferências estatísticas, apenas apresentar os resultados dos cálculos estatísticos de 

tendências centrais e de dispersão.  
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Os resultados das 142 autoavaliações sintetizam a percepção dos diversos agentes 

respondentes, em relação aos descritores de gestão, no ato da autoavaliação, que 

é a primeira etapa da metodologia. Portanto, de acordo com a própria metodologia 

do PGEQ, as áreas e descritores que apontam as maiores fragilidades, retratadas 

em médias, deverão receber mais atenção para serem trabalhadas no plano de 

melhoramento que cada escola deverá fazer na etapa seguinte. 

 

Como analisado no referencial teórico, o contexto escolar desempenha papel 

relevante no desempenho acadêmico de cada aluno e da escola em termos gerais. 

A própria metodologia do PGEQ define a total relevância do contexto escolar e parte, 

por isso mesmo, de uma autoavaliação realizada pela própria comunidade escolar e 

não de informações genéricas de gestão. 

 

No Brasil, um país com imensas desigualdades socioeconômicas e culturais, o 

contexto se torna ainda mais importante. Neste sentido, os dados gerais 

apresentados neste item do item 4.4 não buscam concluir que determinada área de 

gestão deve ter mais fragilidades ou pontos positivos no contexto global brasileiro, 

pois cada escola deverá compreender sua própria realidade.  

 

Apenas como curiosidade, constata-se que, para os grupos respondentes das 142 

autoavaliações, os aspectos de gestão das escolas públicas receberam, de maneira 

geral, melhores médias que os das escolas particulares. O Enem (Exame Nacional 

do Ensino Médio), realizado pelos alunos de todas as escolas públicas e particulares 

do Brasil, em 2016, apontou que das 100 escolas mais bem classificadas, 97 são 

particulares. Portanto, a percepção de cada agente está relacionada com sua própria 

realidade e expectativa sobre a escola. 

 

Uma escola, ao fazer a análise dos resultados da autoavaliação, deve ampliar a 

busca por outras evidências relacionadas aos aspectos de gestão e não se basear 

apenas nos resultados estatísticos. É possível existirem outros fatores no contexto 

daquela escola que podem influenciar significativamente os resultados, tais como 

não compreensão correta das perguntas formuladas; clima organizacional; tempo de 

convívio com a realidade daquela escola, entre outros. 
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O PGEQ prevê, em sua metodologia, a etapa de “levantamento de evidências”, que 

busca confrontar os resultados das autoavaliações com diversos documentos e 

informações objetivas da própria escola.    

 

Este capítulo procurou apresentar e analisar todos os dados extraídos das diversas 

fontes citadas, à luz dos objetivos traçados para esta pesquisa.  
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5 Considerações Finais 

 

Esta parte do estudo apresenta uma síntese das conclusões passíveis de serem 

extraídas dos três procedimentos metodológicos utilizados. Explicitam-se, 

adicionalmente, as limitações da análise realizada e elencam-se sugestões para 

enriquecer a incursão desenvolvida por meio de estudos futuros. 

 

5.1 Discussão dos resultados 

 

As entrevistas semiestruturadas realizadas com os gestores das duas escolas 

(casos) consideradas, as quais implementaram o PGEQ nos dois primeiros anos de 

instalação do programa no Brasil, mostraram haver um consenso quanto à relevância 

desse programa para uma evolução positiva dos resultados. 

 

Os questionários respondidos por dez gestores de escolas brasileiras que 

implementaram o PGEQ mostraram que o programa vem contribuindo para a 

melhoria dos resultados acadêmicos dessas escolas e colabora com a melhoria dos 

aspectos de gestão dessas escolas. O grau de satisfação dessas escolas com o 

PGEQ também pode ser considerado elevado. 

 

Tanto os estudos de casos, quanto a pesquisa de satisfação realizada com as 

escolas, apontaram alto grau de satisfação com o PGEQ, alcançando assim, o 

objetivo específico A. Foram apontadas sugestões de melhorias para o PGEQ, mais 

especificamente em relação à plataforma que suporta a metodologia, adequação das 

enquetes para os grupos pais e alunos, além de inclusões de descritores mais 

relacionados à realidade de escolas particulares. 

 

As análises das informações permitiram que este estudo alcançasse os objetivos 

específicos B e C. Quando à eficácia dos planos de ação (objetivo B), constatou-se 

que a Escola A atingiu 52,38% de eficácia geral e a Escola B alcançou 79,17%. 

Cumpre-se enfatizar que a metodologia do PGEQ não define uma meta geral de 

eficácia, o que impede uma análise mais conclusiva deste critério de avaliação.  

 

Em relação ao objetivo C (efetividade das ações), as duas escolas apresentaram 
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evolução importante em relação aos resultados acadêmicos (ENEM) e também em 

relação ao aumento do número de alunos. Tal constatação significa que os planos 

de ação elaborados decorrentes da implementação do PGEQ vêm contribuindo para 

que essas escolas sejam mais efetivas (impacto). 

 

Para alcançar o objetivo específico D, utilizou-se a base de dados da plataforma do 

PGEQ, e sua análise permitiu identificar a percepção da comunidade escolar em 

relação aos aspectos da gestão das escolas, decorrentes da metodologia do PGEQ. 

 

5.2 Considerações gerenciais 

 

O presente trabalho foi o primeiro esforço realizado, após quase oito anos do início 

da implementação do PGEQ em escolas brasileiras, objetivando analisar os 

resultados das escolas que implementaram o programa, assim como o nível de 

satisfação com a metodologia proposta pelo PGEQ. 

 

A pesquisa sinalizou que é possível associar a evolução de resultados acadêmicos 

e do número de alunos das escolas à melhoria dos aspectos de gestão definidos 

pelo PGEQ.  

 

O estudo também apontou que são necessários alguns ajustes para que a 

metodologia fique mais adequada à realidade das escolas brasileiras, de acordo com 

cada contexto. 

 

5.3 Limitações 

  

O referencial teórico apresentado neste trabalho evidencia a inexistência de um 

consenso sobre os reais fatores associados ao desempenho acadêmico. Existem 

alguns fatores que se repetem nos diversos estudos e modelos apresentados. Uma 

questão que aparece em praticamente todos esses estudos é a relevância do 

contexto escolar. 

 

Sendo o contexto escolar tão relevante para o desempenho dos alunos e das 

escolas, e possuindo o Brasil mais de 180 mil escolas (educação básica) e enorme 



148 

heterogeneidade nas questões sociais, econômicas e culturais, os resultados 

encontrados nesta pesquisa devem ser limitados aos contextos de cada escola 

participante deste estudo. O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

divulgado pelo INEP, atesta as enormes diferenças dos resultados educacionais 

entre municípios e estados brasileiros. 

 

Os dois estudos de casos foram realizados em uma mesma cidade, no interior do 

estado de São Paulo, e utilizaram escolas particulares. Trata-se do estado mais 

populoso e com maior parcela do PIB brasileiro. O IDEB de 2015 apontou o estado 

de São Paulo com o maior índice para os anos iniciais e o segundo maior para os 

anos finais do ensino fundamental.  

 

Ainda assim, procurou-se avaliar os resultados dessas escolas, em função de 

estarem dentre as primeiras a implementarem o PGEQ no Brasil, possuindo mais 

elementos para contribuírem para os objetivos deste trabalho. 

  

5.4 Sugestões para estudos futuros 

 

O presente estudo aponta caminhos para novas pesquisas. Considerando que a 

metodologia do PGEQ foi implementada em mais de 150 escolas, localizadas nas 

seis regiões geográficas do país, assim como tanto em escolas públicas como 

particulares, é possível replicar esta pesquisa em outros contextos escolares, 

aspecto tão relevante para o desempenho escolar, conforme amplamente abordado 

neste referencial teórico. 

 

Os resultados aqui encontrados representam uma radiografia do momento para as 

escolas que participaram da pesquisa. Sugere-se uma nova análise posterior que 

permita verificar se essas escolas continuam melhorando seus aspectos de gestão 

e resultados, correspondendo à melhoria contínua prevista na metodologia do 

PGEQ. 

 

Cumpre, finalmente, sugerir que a rica base de dados decorrente das autoavaliações 

realizadas pelas escolas e disponíveis na plataforma do PGEQ seja objeto de uma 

análise quantitativa mais completa do que a que foi aqui desenvolvida. Neste sentido, 
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pode-se, por exemplo, verificar por meio de testes estatísticos a existência, ou não, 

de diferenças significativas entre os resultados apresentados entre escolas públicas 

e particulares ou entre as seis áreas de gestão da metodologia do PGEQ. 
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Apêndice A – Roteiro de entrevista 

 

I – Introdução:  

 

• Agradecer a disponibilidade para participar da entrevista / pesquisa. 

• Breve referência sobre o objetivo da pesquisa (avaliação do PGEQ) – 

explicar um pouco a metodologia. 

• Explicar ao entrevistado que se deseja a sua opinião / percepção / 

contribuição sobre a implementação do PGEQ na escola.  

• Informar que não há respostas certas ou erradas; explicar que se trata de 

uma entrevista semiestruturada com um roteiro predefinido, que, apesar 

desse roteiro, a entrevista não é rígida, que o entrevistado pode intervir e 

colocar abertamente suas ponderações. 

• Solicitar permissão de gravação da entrevista, em função da necessidade de 

não deixar nenhuma informação relevante passar – garantia do completo 

sigilo e confidencialidade – a gravação será apagada após a devida 

transcrição. 

• Data da entrevista:      /       /2017  

 

I – Caracterização do entrevistado:  

• Nome:  

• Atua na escola desde a implementação do PGEQ? 

• Qual função tinha no ano da implementação do PGEQ? 

• Qual função exerce hoje? 

 

II – Perguntas sobre o PGEQ: 

• O comitê de melhoramento apresentou mudanças importantes de seus 

membros desde a formação original? Se sim, na sua avaliação, como essas 

mudanças impactaram a implementação das ações previstas? 

• O comitê de melhoramento permanece nos dias atuais?  

• Ao longo desses anos, como você avalia o grau de maturidade e de 

empoderamento dos membros do comitê? 
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• Considera que a plataforma ajuda o comitê a realizar as etapas previstas? 

Teria sugestões de melhoria para a plataforma? 

• Todos os grupos responderam às enquetes via sistema? Quais as 

dificuldades para respostas via sistema e em qual grupo (pais, alunos, 

professores, diretores)? 

• Como analisa a necessidade da presença de um consultor externo para 

acompanhar a implementação do PGEQ em todas as suas etapas? É 

possível implementar a metodologia sem ajuda de um consultor? 

• Após a implementação do PGEQ, a escola criou cultura para trabalhar, a 

partir de planejamento estratégico e operacional, os seus aspectos mais 

relevantes? 

• O plano de melhoramento elaborado realmente tratou de aspectos 

relacionados à melhoria da gestão e, consequentemente, tem guiado a 

escola para a melhoria de seus resultados principais (pedagógicos, 

financeiros, mercadológicos, outros)? 

• Comente a evolução dos resultados das autoavaliações realizadas pela 

escola (neste momento o pesquisador apresentará os resultados 

comparativos de cada uma). 

• Comente a evolução dos resultados das avaliações externas realizadas pela 

escola (neste momento o pesquisador apresentará os resultados 

comparativos de cada uma). 

• A evolução da gestão e dos resultados da escola é percebida pela 

comunidade escolar? 

• Qual a sua satisfação geral com a metodologia do PGEQ? 

• Fique à vontade para fazer sugestões de melhorias para a metodologia do 

PGEQ. 
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Apêndice B - Avaliação da metodologia do Programa G estão Escolar de 

Qualidade 

 

Prezada (o).  

Agradecemos se puder responder as questões abaixo. Não haverá identificação 

do respondente, nem da escola. O objetivo da presente pesquisa é contribuir 

para avaliação do Programa Gestão Escolar de Qualidade (PGEQ), que esta 

escola implementou. Os dados coletados serão utilizados como parte dos 

objetivos da minha dissertação e serão repassados à Fundação l'Hermitage de 

forma a contribuir para a melhoria da metodologia. Caso tenha alguma dúvida 

em relação às perguntas, gentileza enviar e-mail para marcio@lhermitage.org.br. 

 

*Obrigatório 

 

Primeira Seção: Caracterização da escola / responde nte 

 
1. Perfil da mantenedora da Escola *  

 Escola pública 

 Escola privada 

 

2. Número de alunos na escola em 2017 * 

 Até 100 alunos 

 101 a 200 alunos 

 201 a 400 alunos 

 401 a 600 alunos 

 Acima de 600 alunos 

 

3. Localização da escola (região do país) * 

 Centro Oeste 

 Nordeste 

 Norte 

 Sudeste 

 Sul 
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4. Cargo / Função exercida, atualmente, pelo respon dente desta pesquisa * 

 Diretor, Vice-diretor, diretor adjunto 

 Gerente, Coordenador, orientador 

 Outro 

 

5. Você acompanhou a implementação do PGEQ? * 

 Sim, desde o início 

 Sim, parcialmente 

 Não 

 

Segunda seção: avaliação do PGEQ 

 

6. A escola contou com a participação de um consult or externo para aplicação 

do PGEQ? * 

 Sim 

 Não 

 

7. Todos os grupos (pais, alunos, docentes e direto res) responderam as 

enquetes via sistema? * 

 Sim (100% das respostas foram via sistema) 

 Não (nenhum dos grupos ou parte das respostas foram via sistema) 

 

8. Em sua opinião, qual dos grupos apresentou maior  dificuldade para 

compreender as perguntas? * 

 Alunos 

 Diretores 

 Pais / Responsáveis 

 Professores 

 Nenhum dos grupos 
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Em uma escala de 1 (um) a 7 (sete), onde "1" signif ica que você discorda 
totalmente e "7" que você concorda totalmente, marq ue, por favor, o seu grau 
de concordância para as "afirmações" abaixo: 
 
 
9. O Plano de Melhoramento elaborado (e implementad o / em implementação) vem 
realmente contribuindo para a melhoria dos aspectos  relacionados à gestão da 
escola. * 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

10. O Plano de Melhoramento elaborado (e implementa do / em implementação) 
vem realmente contribuindo para a melhoria dos resu ltados acadêmicos de 
nossos alunos e da escola em geral. * 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

11. A metodologia do PGEQ é "totalmente" distinta d e outras que eu já conhecia 
para gestão escolar. * 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

10. Certamente, eu indicaria a metodologia do PGEQ para ser implementada em 
outra escola. * 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

11. A plataforma utilizada para auxiliar a metodolo gia do PGEQ é de fácil 
utilização. * 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

12. Estou plenamente satisfeito com a metodologia d o PGEQ. * 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo A – Descritores do modelo de gestão escolar d e qualidade 

 

Os Descritores de Gestão, abaixo, constituem a espinha dorsal de todo o programa. 

A partir deles, são aplicadas as enquetes para pais, alunos, professores e equipe 

diretiva, e, em seguida, é elaborado o Plano de Melhoramento.  

 

Área 1 – Orientação para alunos, famílias e comunid ade  

Esta área refere-se à maneira como o estabeleciment o conhece os usuários, 

suas expectativas e seus níveis de satisfação. Anal isa a forma como o 

estabelecimento promove e organiza a participação d os alunos, das famílias e 

da comunidade na gestão escolar.  

1.1. A escola utiliza procedimentos sistemáticos para conhecer os pais e 

responsáveis. 

1.2. A escola utiliza as informações que recolhe dos pais e responsáveis no seu 

planejamento. A escola dispõe de políticas e mecanismos de comunicação com 

os pais e responsáveis para estimular a participação dos mesmos. 

1.4. A escola dispõe de políticas e mecanismos ativos para a participação dos 

alunos em atividades extraclasse. 

1.5. A escola adota mecanismos e procedimentos para orientar os pais e 

responsáveis sobre a importância de acompanharem a vida escolar dos filhos 

e sobre valores e iniciativas familiares que favorecem o bom desempenho 

acadêmico.  

1.6. A escola dispõe de mecanismos permanentes para informar os pais e alunos 

sobre as metas de aprendizagem, os resultados obtidos pela escola nas 

avaliações externas e os resultados dos alunos nas avaliações formativas ao 

longo do ano. 

1.7. A escola promove regularmente ações sistemáticas para conhecer as 

necessidades da comunidade externa e gerar espaços de contato e/ou trabalho 

com a mesma. 
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1.8. A equipe diretiva mantém os alunos e seus responsáveis informados sobre os 

resultados da aprendizagem e são entregues para cada um os instrumentos 

necessários para tornar compreensíveis tais resultados.   

 

Área 2 – Liderança da direção na gestão pedagógica 

Refere-se à atuação mobilizadora da direção para es timular a participação e o 

compromisso da comunidade na missão e metas da inst ituição. Aborda a 

forma como os diretores conduzem a gestão no sentid o de obter a satisfação 

dos diversos atores, resolver os conflitos e agrega r valor no desempenho 

organizacional, em função do melhoramento contínuo dos processos e 

resultados. Considera a forma como a direção lidera  e mantém a comunicação 

com todos os atores do estabelecimento e com a comu nidade à qual pertence.  

2.1. A Direção estimula, compromete e mobiliza os membros da escola, com foco 

na dimensão pedagógica e com altas expectativas e metas de aprendizagem. 

2.2.  A Direção promove uma visão compartilhada da Missão da escola e do seu 

compromisso com a aprendizagem dos alunos.  

2.3.  A Direção mobiliza os participantes da comunidade escolar na discussão dos 

resultados das avaliações, visando a melhoria de desempenho individual e 

coletivo. 

2.4.   A Direção adota mecanismos para diagnosticar pontos de tensão e insatisfação 

na equipe, cuida do clima organizacional e promove ações de integração e 

melhoria das relações interpessoais. 

2.5.   A Direção adota mecanismos e procedimentos de comunicação que garantam 

o trânsito das informações e fortaleçam o espírito de equipe.   

2.6. Existem procedimentos sistematizados através dos quais a direção da escola 

presta contas pelos resultados de aprendizagem obtidos, para os diversos 

segmentos da comunidade escolar.  

 

Área 3 – Gestão do desenvolvimento profissional  

Esta área abrange a definição e a comunicação das o rientações para a atuação 

dos colaboradores, com foco nos padrões de desempen ho docente aplicados 
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na gestão de processos, capacitação e avaliação dos  profissionais da 

instituição. Também considera a existência e funcio namento de sistemas 

institucionalizados para o desenvolvimento profissi onal e acompanhamento 

dos docentes, nos aspectos próprios da liderança, d o domínio dos conteúdos 

disciplinares e pedagógicos, dos recursos didáticos  e o trabalho em equipe.  

3.1.  A direção da escola conta com os padrões de desempenho bem definidos, para 

a equipe gestora e corpo docente, por ciclos e/ou disciplinas, orientados para a 

aprendizagem e alinhados com o currículo e o Projeto Político Pedagógico. 

3.2.  A direção da escola utiliza padrões de desempenho assim definidos para a 

contratação e iniciação dos novos docentes. 

3.3  A Direção adota procedimentos regulares para reunir informações sobre a 

formação, experiências anteriores e desempenho profissional de seus 

liderados. 

3.4.  Os programas de capacitação e formação profissional são desenhados e 

executados com base em diagnóstico das necessidades, indicadas nos 

padrões de desempenho a serem desenvolvidos pelos professores, em função 

das metas de aprendizagem e da identidade da escola. 

3.5.  Existem sistemas para acompanhamento e avaliação do pessoal docente e 

equipe diretiva, em função dos padrões de desempenho definidos pela escola. 

3.6  Existem e são conhecidos mecanismos e procedimentos de incentivos para o 

desempenho dos docentes, associados à consecução de metas, às boas 

práticas pedagógicas e aos bons resultados obtidos na aprendizagem dos 

alunos. 

3.7.  A escola dispõe de mecanismos para conhecer o grau de competência dos 

docentes com relação ao domínio dos conteúdos das disciplinas e das técnicas 

pedagógicas, no nível ou disciplina que lecionam.  

3.8.   A escola viabiliza o acesso dos professores a conteúdos, materiais ou 

experiências formativas sobre técnicas de gestão de sala de aula.   

3.9.  A Direção indica metas individuais para os profissionais da instituição, 

associadas à avaliação de desempenho e, posteriormente, mede o quanto 

foram alcançadas.  
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Área 4 – Planejamento institucional  

Compreende os sistemas e procedimentos utilizados p ela gestão da escola 

para tratar dos processos de planejamento instituci onal, definição os 

Objetivos Estratégicos (na área da Direção, da Gest ão Pedagógica-Curricular, 

Administrativa e Financeira) e do Plano Anual. Incl ui o acompanhamento e a 

avaliação dos processos e resultados obtidos a part ir do que foi planejado. 

4.1.  A escola conta com um Projeto Político Pedagógico que contém de forma 

explícita o plano curricular e demais definições pedagógicas fundamentais da 

instituição e que serve como orientação e princípio articulador da gestão 

escolar. 

4.2.  Existem procedimentos estabelecidos para comunicar e conseguir a 

identificação dos integrantes da comunidade educativa com o Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

4.3.  Existem espaços de participação e procedimentos estabelecidos para formular, 

validar e reformular o PPP, os Objetivos Estratégicos e as metas institucionais, 

periodicamente, nas três áreas da Gestão Institucional: Pedagógica, 

Administrativa e Financeira.   

4.4.  Existe um Plano Anual que considera os desafios institucionais da gestão 

pedagógico-curricular, coerente com o Projeto Político Pedagógico, os 

Objetivos Estratégicos, as metas institucionais e os resultados das avaliações 

(internas e externas) do ano anterior. 

4.5.  Existe um Plano Anual que considera os desafios institucionais da gestão 

administrativa e financeira, que orienta os investimentos e manutenção da 

infraestrutura, coerente com os objetivos, metas e avaliação dos resultados do 

ano anterior.   

4.6.  Existem procedimentos formalizados que permitam revisar periodicamente a 

execução das metas do Plano Anual e realizar modificações, quando 

necessárias, diante de situações emergentes e/ou não consideradas.  

4.7.  Estão previstas e são realizadas ações e procedimentos através dos quais a 

direção da escola orienta e monitora as questões relativas ao clima psicossocial 

da instituição, abrangendo temas como violência, bullying e outros. 
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Área 5 – Gestão de processos  

Esta área considera o desenvolvimento sistemático d os processos 

institucionais na área curricular e pedagógica, adm inistrativa e financeira. A 

dimensão curricular – pedagógica considera os proce dimentos e mecanismos 

que garantem a adequação, a coordenação e o melhora mento da oferta 

curricular, sua programação, implementação, acompan hamento e avaliação 

em sala de aula, garantindo a qualidade dos process os de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Incorpora elementos de ino vação e projetos 

desenvolvidos nas dimensões pedagógica, administrat iva e financeira que 

visem favorecer a aprendizagem dos alunos.  

5.1.  Existem sistemas e procedimentos devidamente formalizados que garantem a 

comunicação e socialização da oferta curricular para os alunos, pais e 

professores da escola. 

5.2.  São utilizados materiais e adotados procedimentos que cuidam da adequada 

articulação curricular entre os níveis e os ciclos de ensino. 

5.3.  Existem sistemas e procedimentos regulares que garantem a comunicação 

constante da direção com seus colaboradores diretos e com toda a comunidade 

escolar. 

5.4.  Existem materiais e orientações que facilitem a definição de metas de 

aprendizagem finais e bimestrais (ou trimestrais), de forma coerente com o 

Plano Anual e com o Projeto Político Pedagógico.  

5.5.  A equipe diretiva orienta e monitora regularmente a aplicação da oferta 

curricular e do programa de estudos em sala de aula e nas diversas atividades 

da escola, considerando as unidades temporais previstas no currículo. 

5.6.  Existem procedimentos formalmente definidos e executados para garantir que 

a Direção ou Coordenação Pedagógica acompanhe, supervisione e coordene 

o trabalho individual dos professores, avalie as práticas de ensino na sala de 

aula e as dificuldades, orientando-os para o seu melhoramento e cumprimento 

das metas. 
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5.7.  Existem mecanismos e procedimentos estabelecidos para identificação e 

atendimento dos alunos, tanto em relação à aprendizagem acadêmica, como 

na área do desenvolvimento pessoal e social, com a finalidade de atender as 

diferenças individuais. 

5.8.  Existe e é objeto de consulta um Regimento Escolar que regula a convivência 

na instituição, reconhecido e cumprido por toda a comunidade.  

5.9.  A comunidade escolar reconhece os papéis e funções de cada membro que 

trabalha na escola, em concordância com o Regimento e o organograma 

atualizado da escola.  

5.10. As normas de segurança e higiene, exigidas pelos órgãos públicos 

competentes, são devidamente observadas pela escola. 

5.11. Existem procedimentos definidos para a elaboração do orçamento anual que 

considera os Objetivos Estratégicos, o Plano Anual e as informações sobre os 

resultados obtidos pela escola.  

5.12. Existem e são executados procedimentos regulares para controlar o uso dos 

recursos financeiros da escola em concordância com o que foi aprovado no 

orçamento anual. 

5.13. Existem procedimentos sistematizados para garantir a manutenção periódica 

da infraestrutura e das instalações da escola.  

 

Área 6 – Gestão de resultados  

Refere-se à operação de um conjunto de procedimento s para medir e avaliar o 

desempenho da organização, em todos os seus níveis e âmbitos, no curto, 

médio ou longo prazo, em função dos objetivos traça dos pelo Projeto Político 

Pedagógico, Objetivos Estratégicos e das metas de a prendizagem 

estabelecidas pela instituição. Inclui a análise do s resultados nos âmbitos da 

gestão pedagógico-curricular, administrativa e fina nceira com a finalidade de 

orientar as tomadas de decisões e melhorar o desemp enho organizacional. 

6.1.  São utilizados sistemas de análise e avaliação da execução das metas 

incluídas no Plano Anual, cujos resultados são considerados nas tomadas de 

decisões para o melhoramento institucional. 
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6.2.  São utilizados sistemas de informação e análise dos resultados do ano em 

curso e dos anteriores, com relação ao nível de aprendizagem que é esperado 

dos alunos por etapa escolar, ciclo ou disciplina, e as informações obtidas 

orientam tomadas de decisões em tempo hábil para o melhoramento 

pedagógico e institucional. 

6.3.  São aplicados sistemas e mecanismos de avaliação externa (por nível e/ou 

ciclos) para determinar os níveis de aprendizagem de cada aluno e turma. 

6.4.  Estão definidos os indicadores de desempenho para análise da eficiência 

interna da escola (custo-benefício) e os mesmos são monitorados 

regularmente. 

6.5.  Existem procedimentos para análise dos resultados obtidos pelos alunos em 

atividades não acadêmicas (tais como participação em feiras, concursos, 

atividades esportivas ou outras), considerando os resultados de períodos 

anteriores e as metas anuais estabelecidas.   

6.6.  São utilizados sistemas e procedimentos institucionalizados para avaliar a 

eficácia dos planos elaborados nos âmbitos administrativo, financeiro e de 

manutenção dos espaços físicos, considerando os resultados e metas 

institucionais. 

6.7.  Estão previstas e ocorrem, periodicamente, análises do sistema de avaliação e 

disciplinar, com vistas ao aperfeiçoamento dos mesmos.   

6.8.  A escola adota sistemas e procedimentos que permitam conhecer o grau de 

satisfação dos alunos, pais e responsáveis. 

 




