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“Lealdade é um profundo comprometimento por 
parte do consumidor de recomprar o 
produto/serviço preferido de forma consistente no 
futuro, causando consequentemente a repetição de 
marca. Ou seja, o consumidor leal é aquele que 
deseja fervorosamente recomprar um produto ou 
serviço e para ele não haverá outro.” 

(Oliver, 1997, p. 392). 

 



 

Resumo 

 
BRAGA, Valseni José Pereira. A Influência da Qualidade Percebida, Satisfação, 
Valor Percebido e Expectativas na lealdade de Clientes: um estudo no ensino 
fundamental I de uma instituição confessional. 2018. 307 f. Dissertação (Mestrado 
em Administração) – Curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL 
Educacional. Pedro Leopoldo (MG), 2018. Este trabalho tem por objetivo analisar de 
que forma a lealdade é influenciada pela qualidade percebida, satisfação, valor 
percebido e expectativas em uma instituição confessional. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa por meio de um 
levantamento (survey), tendo como método o estudo de caso. Adotou-se como 
unidade de análise o ensino fundamental I do Colégio Batista Mineiro – CBM tendo 
como respondentes os pais e/ou responsáveis pelos alunos. Para a coleta de dados 
adotou-se o modelo de pesquisa desenvolvido por Fornell, Johnson, Anderson, Cha 
e Bryant (1996), que propuseram o ACSI - American Customer Satisfaction Index e 
também o modelo SERVQUAL, ambos adaptados para fins da pesquisa. Pelos 
resultados pode-se observar que há um alto nível de lealdade dos pais com a 
Instituição e que a sua receptividade, atendimento acolhedor e os princípios e 
valores baseados na fé cristã são grande diferencial. Os respondentes ainda 
ressaltaram o comprometimento com uma educação integral e de boa qualidade, 
reforçado pelo histórico e tradição no mercado educacional. Em relação à qualidade 
percebida foram evidenciados a afetividade e o desenvolvimento de projetos 
riquíssimos, que despertam a atenção dos pequenos e contribuem para sua 
formação. A metodologia também é um item de qualidade significativo, na medida 
em que envolve a didática, a forma de ensinar (métodos educacionais), o conteúdo, 
a proposta pedagógica, o material didático utilizado (livros, apostilas) e os recursos 
pedagógicos. Quanto ao grau de satisfação apontou-se como atributo importante o 
ótimo relacionamento dos profissionais com os alunos e a capacitação contínua dos 
professores. Os pais estão satisfeitos com o modelo da escola, uma vez que este 
apresenta um perfil inclusivo e também valoriza a família. Foi possível verificar que 
na relação de influência (nomológica) entre os construtos a satisfação é explicada 
por qualidade e valor percebido. Já a lealdade é explicada pela satisfação. Nesse 
sentido o constructo valor percebido é incapaz de explicar a satisfação. Por outro 
lado, a variável qualidade geral é explicada pelas dimensões confiabilidade, 
presteza, tangibilidade e empatia.  Sendo que a empatia é a que mais explica a 
qualidade geral e os aspectos tangíveis possuindo o menor coeficiente. 
 
Palavras-chave: Qualidade percebida. Satisfação. Lealdade. Serviços 
educacionais. 
 



 

ABSTRACT 

 
BRAGA, Valseni José Pereira. The Influence of Perceived Quality, Satisfaction, 
Perceived Value and Expectations in Customer Loyalty: a study in elementary 
school I of a denominational institution. 2018. 307 f. Dissertation (Master in 
Administration) - Professional Master's Degree in Administration of FPL Educacional. 
Pedro Leopoldo (MG), 2018.  
 
This study aims to examine how loyalty is influenced by the perceived quality, 
satisfaction, perceived value and expectations on loyalty in a confessional institution. 
For that, a descriptive research was carried out, with a qualitative and quantitative 
approach through a survey, having as a case study the method. The primary 
education I of Colégio Batista Mineiro (CBM) was adopted as the unit of analysis, 
with parents and / or students responsible as respondents. To collect data we 
adopted the research model developed by Fornell, Johnson, Anderson, Cha and 
Bryant (1996), which proposed the ACSI - American Customer Satisfaction Index and 
also the SERVQUAL model, both adapted for the purpose of research. From the 
results it can be observed that there is a high level of loyalty of the parents to the 
Institution and that their receptivity, welcoming care and the principles and values 
based on the christian faith are great differential. Respondents also stressed their 
commitment to a comprehensive and good quality education, reinforced by the 
history and tradition in the educational market. In relation to the perceived quality, the 
affectivity and the development of very rich projects were emphasized, which arouse 
the attention of the children and contribute to their formation. The methodology is 
also a significant quality item, as that involves teaching, the way of teaching 
(educational methods), the content, the pedagogical proposal, the used didactic 
material (books, handouts) and teaching resources. Regarding the degree of 
satisfaction, the excellent relationship between the professionals and the students 
and the continuous training of the teachers was identified as an important attribute. 
Parents are satisfied with the school model, since it has an inclusive profile and also 
values the family. It was possible to verify that in the relation of influence 
(nomological) between the constructs the satisfaction are explained by quality and 
perceived value. Already loyalty is explained by satisfaction. In this sense the 
perceived value construct is unable to explain satisfaction. On the other hand to the 
general quality variable are explained by the dimensions reliability, readiness, 
tangibility and empathy. Since empathy is the one that most explains the general 
quality and the tangible aspects has the lowest coefficient. 
 
Keywords: Perceived quality. Satisfaction. Loyalty. Educational services 
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1 Introdução 

 

Desde os primórdios da civilização, a competição tem sido uma realidade à qual o 

ser humano e as organizações estão submetidos. Presente em todas as áreas da 

vivência humana e nos cenários organizacionais, comerciais, esportivos e religiosos, 

dentre outros, as organizações precisam buscar mecanismos para acompanhar as 

mudanças e transformações ocorridas em sua área de atuação. Nesse sentido, a 

educação se tornou um fator vital para o crescimento intelectual e econômico de 

uma nação. É por meio do ensino que ocorre a capacitação dos indivíduos, 

ajudando-os no desenvolvimento das suas habilidades e competências, contribuindo 

para que possam exercer a plena cidadania e promovendo a redução do nível de 

desigualdade educacional (Boyer, 2015) 

 

No que tange ao ensino fundamental, a Constituição de 1946 deu início às primeiras 

discussões sobre as diretrizes e bases da educação brasileira. Destaca-se nesse 

período a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou Lei 

4.024/61 (BRASIL,1961). Mas foi Constituição de 1988 o grande marco de 

mudanças no quadro legal da política educacional. Foi nesse momento que, pela 

primeira vez na história a educação tornou-se efetivamente, um direito. Caberia ao 

Estado garantir, de forma obrigatória o ensino das crianças de 7 a 14 anos (Brasil, 

2013). Amparada pela pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a educação vem 

apresentando significativas conquistas. Por exemplo, em 2013 identificou-se que 

93,6% das crianças e jovens entre 4 e 17 anos estavam matriculados e 

frequentando a escola ou haviam concluído o ensino médio. Apesar desses 

números, ainda são muitos os desafios a que a educação brasileira está sujeita, 

tanto na rede pública quanto na rede particular. No caso das instituições privadas, é 

certo que oferecerem um ensino de qualidade, porém, a custos extremamente 

elevados, em função, principalmente, da elevada carga tributária e da escassez de 

incentivos para expansão e investimentos educacionais. Além disso, os gestores 

precisam lidar diariamente com intensa competitividade, provocada pela expansão 

tecnológica e a necessidade de ofertar produtos e serviços com valor agregado à 

preços acessíveis, bem como conquistar e manter a lealdade de seus clientes 

(Brasil, 2013). 
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No cenário educacional brasileiro, é inadmissível vislumbrar a construção de uma 

sociedade do conhecimento sem considerar uma visão sistêmica e articulada da 

educação. Há que se considerar também os inúmeros desafios da educação privada 

para captar, conquistar e manter seus clientes. A fidelização de um cliente pode 

garantir o sucesso ou o fracasso da organização, especialmente no ensino 

fundamental. Compreender como fidelizar seus clientes tem sido um desafio para as 

os gestores educacionais. Nesse sentido, buscar conhecer as necessidades do 

público infantil pode ser uma maneira estratégica de fidelizar os pais ou reponsáveis 

pelos alunos (Bergamo, Giuliani e Galli, 2011). 

 

Neste contexto o objetivo deste trabalho se consistituiu em analisar de que forma a 

lealdade é influenciada pela qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 

expectativas em uma instituição confessional. Para tanto foi realizada pesquisa 

descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa tendo como respondentes pais e 

ou responsáveis pelos alunos. 

 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capitulos. No primeiro, apresentam-se a 

problematização, os objetivos e a justificativa do estudo. O referencial teórico é 

apresentado no segundo capítulo, que contém as bases teóricas que sustentaram a 

investigação. O terceiro capítulo, descreve a metodologia da pesquisa, 

comprendendo: caracterização da pesquisa e procedimentos para coleta e análise 

dos resultados. No quarto capítulo, são apresentados e discutidos os resultados. As 

considerações finais e gerenciais são apresentadas no quinto capítulo. 

 

1.1 Problematização 

 

Ao longo dos anos, o Brasil vem ampliando seu processo de democratização do 

acesso à educação básica. Desde a década de 1990 evidenciam-se a 

universalização do ensino fundamental e o crescimento expressivo de matrículas no 

ensino médio, fatos esses ocorridos principalmente em razão da ampliação das 

redes estaduais e municipais de ensino, bem como da gradual expansão da rede 

privada de ensino básico. Estudos realizados pelo Censo Escolar Inep/MEC 

referentes ao período de 2003 a 2013 demonstram um crescimento de 12% para 

17% das matrículas nas escolas particulares de educação básica do País. De modo 
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geral, o setor de prestação de serviços educacionais privado cresceu de maneira 

significativa, principalmente por  contar com o apoio governamental, por intermédio 

de políticas públicas regulatórias coordenadas e articuladas pelo Ministério da 

Educação (MEC). (Inep, 2014). 

 

Segundo Bergamo, Giuliani e Galli (2011) a retenção do cliente por meio da gestão 

da lealdade pode ser considerada uma estratégia poderosa para a sobrevivência e a 

manutenção da competitividade entre as organizações. Por isso, um dos objetivos 

estratégicos das organizações, principalmente as educacionais, é promover o 

crescimento de sua carteira de alunos ou, no mínimo, mantê-la estável. Sendo 

assim, as escolas precisam aumentar sua expertise em estratégias de inteligência 

competitiva, para buscarem informações sobre como fortalecer as ações de 

marketing que visem a um melhor posicionamento de mercado. Um posicionamento 

sustentado em qualidade permite a aquisição e retenção de clientes. 

 

Sendo assim a busca da lealdade se torna estratégia fundamental. A lealdade dos 

clientes é influenciada por diversos fatores, como: qualidade percebida, satisfação e 

confiança. Na concepção de Grönroos (1990), bons resultados na qualidade 

percebida são obtidos quando os serviços recebidos ou experimentados atendem às 

expectativas dos clientes. Desse modo, a qualidade tem sido amplamente estudada, 

considerando sua capacidade de influenciar diretamente a satisfação do cliente.  

 

A satisfação possui relação direta com a qualidade percebida pelo cliente em relação 

aos serviçios prestados como afirmam Lovelock e Wright (2002), Para Garbarino e 

Johnson (1999), a satisfação direciona as intenções futuras dos clientes, 

caracterizadas como transacionais, sendo, então, um dos fatores que determinam a 

confiança e o comprometimento deles.  

 

Outro fator importante é o atributo valor percebido. Este construto tem recebido 

muita atenção na literatura acadêmica de administração e marketing. A importância 

de medir o valor percebido incide na interdependência com outras questões 

estratégicas, como gestão da qualidade, políticas de preço, gestão da satisfação e 

da lealdade do consumidor (Strehlau & Peters-Filho, 2006). Segundo Woodruff e 

Gardial (1996) o Valor percebido destaca-se como um construto complexo e, em 
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geral, de difícil medição. Assim, é preciso compreender a natureza de suas 

dimensões. 

 

O Colégio Batista Mineiro (CBM), mesmo sendo uma instituição com cem anos de 

atuação no mercado educacional, que já possui um histórico de lealdade por parte 

dos clientes (especialmente ex-alunos) entendeu como ainda necessário fortalecer 

esses laços. Isto porque, mesmo sendo a lealdade um fator importante na 

Instituição, as mudanças no contexto educacional pressupõem um sistema de 

relacionamento com cliente de forma diferenciada e que a todo tempo agregue valor. 

Neste sentido cada segmento de ensino, infantil, fundamental e médio, devem ser 

considerados em suas especificidades. Os pais de crianças pequenas, geralmente, 

buscam escolas seguras, acolhedoras e que se localizem mais próximas de suas 

residências. Já os pais de alunos dos demais segmentos priorizam escolas que 

garantam bom desempenho acadêmico, aliado ao desenvolvimento socioemocional. 

Quanto à experiência com a escola, enquanto os pais de alunos do segmento infantil 

estão iniciando seu relacionamento e testando os processos escolares e sua 

qualidade, os pais de alunos do ensino fundamental e médio já possuem uma 

relação consolidada com a escola, conhecem suas forças e fraquezas e podem 

emitir opinião com segurança sobre os serviços que contratam. 

 

Em função do exposto a pergunta que norteou esta pesquisa foi “analisar de que 

forma a lealdade é influenciada pela qualidade percebida, satisfação, valor 

percebido e expectativas em uma instituição confessional?"  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo consistiu analisar de que forma a lealdade é influenciada 

pela qualidade percebida, satisfação, valor percebido e expectativas em uma 

instituição confessional. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar a qualidade percebida pelos pais; 

 Identificar o grau de satisfação dos pais;  

 Verificar o valor percebido pelos pais;  

 Verificar o nível de lealdade dos pais;  

 Verificar a relação de influência (nomológica) entre os construtos.  

 Verificar a influência da lealdade pelas expectativas 

 

1.3 Justificativa 

 

Estudos sobre lealdade, têm sido tema de discussão no meio científico. Verificou-se 

cerca de 149 obras entre artigos, teses e dissertações sobre o tema, porém 

nenhuma com foco no segmento no ensino fundamental. Neste sentido, este estudo 

trará oportuna contribuição para o ambiente acadêmico, pois discute aspectos 

relativos à gestão em escolas fora do escopo do ensino superior.  

 

Para o CBM, este estudo pode auxiliar na gestão da instituição, identificando, 

corrigindo e aprimorando processos orientados para o mercado educacional, 

ofertando um ensino de qualidade. Além disso, como o atual cenário está exigindo 

dos gestores das escolas de ensino básico o aprimoramento da gestão de 

relacionamento o estudo poderá fomentar estratégias para a retenção e de 

melhoraria da competitividade. Também contribuirá para que o CBM compreenda 

melhor a percepção dos pais e/ou responsáveis pelos alunos e as variáveis 

importantes para aumentar sua satisfação e, por consequência, alcançar maior 

lealdade. 

 

Para o autor este estudo trará expressiva contribuição principalmente pelas 

informações obtidas com o resultado da pesquisa, quanto auxiliá-lo na resolução dos 

inumeros desafios enfrentados na gestão do colégio. Este estudo possibilitou 

identificar os pontos positivos, mas também aqueles que ainda precisam de 

melhorias, principalmente no sentido de alcançar a qualidade desejada pelos pais 

dos alunos do ensino fundamental I. 
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2 Referencial teórico 

 

Neste capitulo, apresentam-se as bases teóricas que sustentam o trabalho. São 

discutidos: o setor de serviços (sua classificação, características, tipologia e gestão 

de serviços educacionais) e os construtos: qualidade, satisfação, valor percebido, 

expectativas, lealdade e contribuições téoricas da pesquisa. 

 

2.1 O setor de serviços 

 

Os setor de serviços assumiu uma posição de desenvolvimento a partir do século 

XIX, com as mudanças de pensamento, como as teorias econônomicas e sociais 

direcionadas para a homogeneidade de atividades ligadas à agricultura, à indústria e 

aos serviços. Foi na segunda metade do século XX que os serviços tiveram uma 

alavancagem, proporcionada pelo crescimento econômico e a geração de empregos 

(Onusic, 2009). O setor de Serviços vem se destacando pelo dinamismo e pela 

crescente participação na economia mundial. A contínua expressividade desse setor 

e o aumento da importância nas últimas décadas demonstram que os estudos 

realizados nesta área têm se tornado frequentes e voltados para a aplicação prática 

nos mais diversos ambientes empresariais. No Brasil, este setor caracteriza-se por 

atividades bastante heterogêneas quanto ao porte das empresas, à remuneração 

média e à intensidade no uso de tecnologias (Cavalheiro, Tavares, Ferreira, Santos, 

& Stedile, 2014). 

 

O setor de serviços é um dos segmentos de maior importância na Era Pós-Industrial. 

Compreender seu contexto histórico e os estágios de desenvolvimento econômico é 

essencial para as organizações. De acordo com Bell (1976) esse setor é de suma 

relevância na sociedade atual e não era determinante na sociedade pré-industrial ou 

industrial. Esse prestígio ocorreu a partir da sociedade pós-industrial, para a qual a 

qualidade de vida, pautada pela oferta de serviços de saúde, educação e lazer, 

tornou-se uma preocupação na vida do indivíduo e das organizações. Trata-se de 

um setor dinâmico, dotado de uma expressiva participação na economia mundial. 

Seu contínuo crescimento demonstra que os estudos realizados nessa área, além 

de terem se intensificado, estão voltados para a aplicação prática nos mais diversos 

ambientes empresariais. No Brasil, o crescimento da economia de serviços, que 
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ocorreu na década de 1950 migrou da transição de uma economia fundamentada na 

agricultura para uma economia baseada em comércio e serviços. Em contrapartida, 

em função de sua essênca, os serviços podem diferenciar-se em termos de 

qualidade percebida, dependendo de quem oferece, quando e como. Portanto, 

manter a consistência no processo de produção e entrega de determinado serviço é 

complexo e sujeito ao envolvimento de funcionários e clientes (Mota, 2009). As 

informações do PAS sobre a estrutura do setor de serviços contribuem 

significativamente para o planejamento público e privado, para a comunidade 

acadêmica e para o público em geral.  

 

A Tabela 1 retrata os resultados da pesquisa anual de serviços (PAS) referente a 

2015. 

 

Tabela 1 

Pesquisa Anual de Serviços – 2015. 
Segmento  
de serviços 

Nº de 
empresas 

Pessoal 
ocupado 

Receita 
 x 1.000 

Salários 
 x 1.000 

Serviços prestados às famílias 391.737 2.868.461 166.946.743 43.918.659 

Serviços de informação e 
comunicação 

108.574 1.040.133 327.489.674 51.796.820 

Serviços profissionais, 
administrativos e complementares 

402.329 5.069.708 383.778.137 113.054.117 

Transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 

187.570 2.602.203 419.554.591 79.810.611 

Atividades imobiliárias 50.776 209.234 36.971.764 4.319.603 

Serviços de manutenção e 
reparação 

104.710 429.432 24.049.216 7.254.267 

Outras atividades de serviços 40.925 462.786 74.707.674 14.822.329 

Total 1.286.621 12.681.957 1.433.497.799 314.976.406 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Anual de Serviços 2015. 
Recuperado em 10 abr, 2017 de: <http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html>. 

 

Dados do IBGE (PAS) apontam a existência de 1.286.621 (hum mihão duzentos e 

oitenta e seis mil seisentos e vinte e um) empresas cuja atividade principal situava-

se no âmbito dos serviços não financeiros, totalizavam R$1.433.497.799 trilhões em 

receita operacional líquida, ocupavam quase 13 milhões de pessoas e pagaram 

R$314.976.406 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações (IBGE, 2017).  

 
Nesse contexto, as atividades de serviços demonstram um desempenho 

considerável, constatado pela posição que ocupam na economia, seja por meio da 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html


25 

 

participação no PIB ou da geração de empregos. Segundo Gianesi e Corrêa (1994) 

citado por Tinoco (2009), a análise das tendências e transformações que a economia 

mundial está experimentando indica que o pacote formado por produtos e serviços 

que uma empresa oferta ao mercado se torna uma arma competitiva. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o responsável por realizar a Pesquisa 

Anual de Serviços (PAS), a qual se constitui em uma fonte de dados essencial para 

a compreensão do comportamento do mercado formal na ótica da oferta de Serviços 

no Brasil (IBGE, 2017). Outro estudo significativo realizado pelo (IBGE, 2017) é a 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Esse relatório gera indicadores (mensal ou 

anualmente) que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de 

Serviços no Brasil, investigando a receita bruta de serviços das empresas 

formalmente constituídas com vinte ou mais pessoas ocupadas que desempenham 

como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de Saúde e 

Educação (IBGE, 2017). 

 

A Tabela 2 apresenta a taxa de crescimento do setor no período de 2015 a março de 

2017. 

 

Tabela 2 

Taxa de crescimento mensal no setor de Serviços 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2015 1,80 0,90 6,10 1,70 1,10 -2,20 -4,20 -3,50 -4,80 -5,80 -6,40 -5,00 

2016 -5,00 -3,90 -5,90 -4,80 -6,10 -3,40 -4,50 -3,90 -4,90 -7,60 -4,60 -5,70 

2017 -3,50 -5,30 -5,00 - - - - - - - - - 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Indicadores Pesquisa mensal de 
serviços de 2015 a 2017. Recuperado de: <http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html>. Acesso 
em: 10 de abril de 2017. 

 

De acordo o (IBGE, 2017) as atividades do setor de Serviços apresentaram retração 

em 2015. Em todo o País, especificamente no mês de dezembro, o volume de 

serviços recuou 5% em comparação com o mesmo período de 2014, um pouco 

menos do que em novembro (6,4%) e outubro (5,8%). Ressalta-se que o mês de 

março de 2015 foi o único a apresentar um desempenho positivo (6,10) (IBGE, 

2017). 

 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html
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Já as pesquisas (PMS) referentes ao mês de abril de 2018 demonstraram um 

discreto crescimento conforme descrito na (Tabela 3). 

 

Tabela 3 

Indicadores da Pesquisa Mensal de Serviços – 2018. 
Abril de 2018 

Período 
Variação 

Volume Receita Nominal 

Abril 18 / Março 18* 1,0 0,9 

Abril 18 / Abril 17 2,2 4,6 

Acumulado Janeiro-Abril -0,6 1,9 

Acumulado nos Últimos 12 Meses -1,4 2,9 

*série com ajuste sazonal   

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
Indústria. Recuperado em 19 jun, 2018 de: <http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html>. Acesso 
em: 19 de junho de 2018. 

 

Em abril, pela primeira vez no ano, o setor de serviços cresceu frente ao mês 

anterior, avançando 1,0% em relação a março (série com ajuste sazonal). Em 

comparação a abril de 2017 (série sem ajuste sazonal), o volume de serviços 

cresceu 2,2%, a taxa mais alta desde março de 2015 (2,3%). Com isso, o 

acumulado do ano ficou em -0,6% e o dos 12 meses, em -1,4%, a taxa negativa 

menos intensa desde agosto de 2015 (-1,2%). Os resultados identificados na 

pesquisa mensal em relação as atividades de divulgação teve seu crescimento 

acompanhado por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para: 

 

 Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,2%).  

 Serviços profissionais, administrativos e complementares (1,7%).  

 Serviços prestados às famílias (1,5%).  

 Outros serviços (0,7%) (IBGE, 2018). 

 

Os serviços agregado às atividades turísticas subiu 3,3% na passagem de março 

para abril. Ainda na série com ajuste sazonal, o índice de média móvel trimestral 

para o volume de serviços avançou 0,3% no trimestre encerrado em abril de 2018 

frente ao mês anterior, revertendo, assim, o comportamento negativo de fevereiro  

(-0,2%) e março (-0,7%). Contudo, o único impacto negativo veio dos serviços de 

informação e comunicação (-1,1%) (IBGE, 2018). 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html
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Entre os setores, quanto ao movimento deste índice na margem, os serviços 

prestados às famílias (1,1%) e os serviços profissionais, administrativos e 

complementares (0,7%) mostraram os avanços mais acentuados neste mês. O setor 

de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio variou (0,1%) e duas 

atividades apontaram estabilidade em abril: outros serviços (0,0%) e serviços de 

informação e comunicação (0,0%). O volume do setor de serviços quando 

comparado ao mês de abril de 2017 cresceu 2,2%, com resultados positivos em 

quatro das cinco atividades e em 54,2% dos 166 tipos de serviços investigados. 

Entre as atividades destacou-se: Transportes, serviços auxiliares aos transportes e 

correio (4,4%). tiveram o principal impacto positivo, impulsionados, sobretudo, pelo 

aumento na receita dos transportes rodoviários de cargas, coletivo de passageiros, 

transporte aéreo, correio e operação de aeroportos; Os demais avanços vieram de 

outros serviços (11,4%); Serviços profissionais, administrativos e complementares 

(2,7%); Serviços prestados às famílias (0,8%). Porém a única atividade que caiu foi 

serviços de informação e comunicação (-1,6%), pressionada, em grande parte, pela 

menor receita real das telecomunicações (IBGE, 2018). 

 

O acumulado do ano recuou (0,6%), com taxas negativas em três das cinco 

atividades e em 56,0% dos 166 tipos de serviços investigados. Entre as atividades, 

os serviços de informação e comunicação (-3,2%) exerceram o principal impacto 

negativo, pressionados, em grande parte, pela retração na receita dos segmentos de 

telecomunicações e de consultoria em tecnologia da informação. As demais 

influências negativas vieram dos serviços profissionais, administrativos e 

complementares (-1,2%) e dos serviços prestados às famílias (-1,6%). Em 

contrapartida, os impactos positivos ficaram com transportes, serviços auxiliares aos 

transportes e correio (1,9%) e outros serviços (4,1%) (IBGE, 2018). 

 

Estudos do (IBGE, 2018) o índice de atividades turísticas avançou 3,3% entre março 

para abril de 2018, segunda taxa positiva. Regionalmente, houve altas em sete das 

12 unidades da federação, com destaque para São Paulo (5,3%). Outros impactos 

positivos vieram da Bahia (3,0%), Minas Gerais (2,5%) e Rio Grande do Sul (3,7%). 

Já o Rio de Janeiro (-2,0%) mostrou a principal queda. Em relação a abril de 2017, o 

volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,2%, impulsionado, 

principalmente, pelo aumento dos serviços de hotéis e transporte aéreo. Em sentido 
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oposto, os restaurantes exerceram a influência negativa mais importante sobre os 

serviços turísticos. O turismo nacional volta a crescer após 14 taxas negativas e uma 

estável e seu resultado nesse mês é o mais elevado desde setembro de 2014 

(3,7%). Em nove dos 12 estados onde o indicador é investigado houve altas, com 

destaque para São Paulo (3,0%). Contribuições de Santa Catarina (10,5%), Minas 

Gerais (5,9%), Rio Grande do Sul (5,8%) e Espírito Santo (17,4%) foram positivas. 

Já o impacto negativo mais importante foi o Rio de Janeiro (-6,0%), com sua 24ª 

taxa negativa consecutiva (IBGE, 2018). 

 

2.1.1 Características e classificação do setor de Serviços 

 

O setor de Serviços caracteriza-se por uma variedade de atividades amplas e 

distintas. Uma de suas principais características é a heterogeneidade. Em um 

mesmo setor, agrupam-se atividades diversificadas, tais como, serviços sofisticados, 

serviços tradicionais e serviços prestados pelo governo. Esta heterogeneidade 

resulta em um processo de classificação residual e exclusivo, considerando como 

serviços tudo aquilo que não é agropecuária ou indústria. O setor de serviços tem 

uma importante representação para a economia brasileira; seu crescimento é visto 

como uma promessa para o desenvolvimento do país.  

 

Conforme (Onusic, 2009 p. 28) existem três características da sociedade atual que 

evidenciam o crescimento da importância dos serviços:  

 

 Desenvolvimento natural da infraestrutura de serviços.  

 Migração de mão de obra industrial para atividade de serviços. 

Aumento da demanda por bens duráveis e serviços.  

 

Por sua vez, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), apontam quatro características 

intrínsecas extremamente importantes para um melhor entendimento sobre os 

serviços: Intangibilidade, Inseparabilidade, Heterogeneidade e Perececibilidade 

explicitados na Tabela 4. 

  



29 

 

Tabela 4 
Características essenciais dos serviços 

V
a
ri

á
v

e
is

 

Kotler, 2000, p. 449 a 453 
Zeithaml e 

Bitner, (2003): 
Hoffman e 

Bateson (2003). 
Lovelock e 

Wright (2006) 

In
ta

n
g

ib
il
id

a
d

e
 

Característica universal dos 
serviços. Suas 

peculiaridades os 
transformam em produtos 

singulares e com diferentes 
estágios de complexidade. 
Relacionam-se ao fato de 
não poder ser percebida 

pelos cinco sentidos 
humanos 

Características 
singular dos 
serviços sua 

qualidade, não 
pode ser 

avaliados através 
dos sentidos, 
visão, olfato e 

tato 

Característica 
peculiar dos 

serviços que os 
torna incapazes 
de serem tocado 

ou sentido da 
mesma maneira 

que os bens 
físicos 

Característica 
básica dos 

serviços, traz 
como princípio a 

ausência de 
elementos 

sensoriais na sua 
execução. 

in
s
e
p

a
ra

b
il
id

a
d

e
 

O fato do provedor do serviço 
estar ligado ao próprio 

serviço prestado. Ou seja, os 
serviços não podem ser 

separados de seus 
fornecedores, sejam eles 

pessoas ou máquinas 

Os serviços são 
consumidos à 

medida que são 
produzidos, 

implicando por 
isso um alto nível 
de relação entre o 

fornecedor e o 
consumidor 

Reflete as 
interconexões 

entre o provedor 
de serviços, o 

cliente envolvido 
no recebimento 

do serviço e 
outros clientes 

que compartilham 
a experiência de 

serviço 

Significa a inter-
relação da oferta 
do serviço com o 

consumidor e 
fornecedor 

V
a
ri

a
b
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id

a
d

e
 o

u
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Está associada a 
dependência de quem 

executa, bem como do lugar 
onde os serviços são 

prestados 

Relaciona-se à 
quando, como e 
onde é fornecido, 
podendo ter um 
índice muito alto 

de variação 

Reflete a variação 
de consistência 

de uma transação 
de serviço para a 

seguinte 

Indica que os 
serviços não são 
prestados de uma 

forma 
homogênea, em 
que pese a sua 
possibilidade de 

padronização 

P
e
re

c
ib

il
id

a
d

e
 

Ocorre quando a capacidade 
de serviço que não é 

utilizada num determinado 
período de tempo não pode 
ser estocada para uso futuro 

Os serviços não 
podem ser 

guardados para 
utilização futura, 
não podem ser 
transferidos e 
inventariados 

Característica 
que não permite 
que eles sejam 
guardados, nem 

estocados, nem a 
capacidade não 
usada pode ser 

recuperada 

Denota a 
impossibilidade 

de estocagem do 
serviço. 

Representa 
possibilidade da 
perda da oferta 
do serviço, caso 

não seja 
realizado no 

tempo disponível 

Fonte: Adaptado de (Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1985 citado em Santos, L. D.; Koerich, G. J.; 
Bach, T. M.; Walter, S.2012). A. Qualidade dos serviços em indústria têxtil: avaliação de clientes 
varejistas. Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, v. 5, n. 1, p. 200-223. 

 

Quanto a heterogeneidade os serviços não podem ser provados ou experimentados 

antes de serem comprados bem como não podem ser protegidos por meio de 

registros e patentes. No que tange à inseparabilidade os serviços são produzidos e 

consumidos ao mesmo tempo, o consumidor está envolvido no processo de 
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produção as ações do consumidor podem afetar o processo de produção. É preciso 

enfatizar a seleção e treinamento dos funcionários, saber administrar os 

consumidores e usar localizações de multiposições como um diferencial no 

mercado. Já a heterogeneidade ou variabilidade, possuir extrema variação a medida 

que dependem de quem, quando e onde são executados. Uma solução é utilizar a 

industrialização e customização dos serviços.  

 

A característica perecibilidade não permite estoque, pois a entrega é imediata e o 

sistema de produção é sempre acionado pelo cliente (Zheitaml & Bitner, 2003). 

Assim, as estratégias possibilitam competir com flutuações na demanda e ajustes 

simultâneos na demanda e na capacidade produtiva. Essas características 

intrínsecas representam a visão dos autores sobre os problemas de marketing 

consequentes de cada atributo dos serviços e as táticas que podem ser utilizadas 

para reduzi-los.  

 

Zheitaml e Bitner (2003), ressaltam: os serviços possuem características peculiares 

e singulares e podem ser considerados como “ações, processos e atuações”, sendo 

produzidos por empresas de serviços ou por fabricantes de bens manufaturados. 

Eles incluem todas as atividades econômicas cujo produto não envolva a construção 

ou produto físico. São geralmente, consumidos no momento em que são produzidos 

e proporcionam valor agregado, como, conveniência, entretenimento, oportunidade, 

conforto, educação e saúde.  

 

Os serviços caracterizam-se por diversas atividades intangíveis promovidas por meio 

de interações entre o cliente e os funcionários de serviço e/ou recursos ou bens 

físicos e/ou sistemas do fornecedor de serviços e que são fornecedoras como 

soluções para problemas do cliente. Assim, entende-se por prestação de serviço 

uma atividade intangível que supre determinadas necessidades e que criam valor e 

fornecem benefícios para a outra parte (Grönroos, 2009).  

 

As diferenças básicas entre serviços e produtos definidos por (Grönroos, 2009) 

estão descritas na Tabela 5: 
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Tabela 5 
Diferença entre serviços e produtos 

Produtos tangível Serviços intangível 

Homogêneo Heterogêneo  
Uma coisa Uma atividade ou processo  

Produção e distribuição separadas do consumo 
Produção, distribuição e consumo são processos 
simultâneos. 

Valor principal produzido em fábrica 
Valor principal produzido nas interações entre 
comprador e vendedor 

Clientes normalmente não participam do 
processo de produção 

Clientes participam da produção 

Pode ser mantido em estoque Não pode ser mantido em estoque 
A propriedade pode ser transferida A propriedade não pode ser transferida  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Grönroos, C. (2009, p. 38). Marketing gerenciamento e 
serviços. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,  

 

A diferença entre produtos e serviços surgiu a partir do momento em que os serviços 

se consolidaram como uma área de estudo independente. A literatura indica fatores 

de diferenciação (tangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade). 

Já os produtos são tangíveis padronizados, possuem produção independente do 

consumo e são estocáveis. Essas diferenças são os verdadeiros desafios para a 

administração de serviços e para os fabricantes que fazem dos serviços parte 

importante de sua oferta (Zheitaml & Bitner, 2003).  

 
A classificação de serviços tem sido amplamente discutida entre os teóricos. Sua 

classificação é tão polêmica quanto sua definição, uma vez que a gestão de suas 

operações não é generalizável a todos os tipos. Nesse sentido, Lovelock e Wright 

(2002) afirmam que a classificação dos serviços é necessária para que a empresa 

tenha uma gestão eficaz. Os autores ressaltam que o modo tradicional de classificar 

serviços é por ramo de atividades. Contudo, existem classificações de serviços 

baseadas nas classificações de bens (Lovelock & Wright, 2002). Silvestro, 

Fitzgerald, Johnston e Vos (1992) evidenciam as seguintes dimensões: foco em 

pessoas ou equipamentos; grau de contato com o cliente; grau de personalização do 

serviço; grau de julgamento pessoal dos funcionários; foco no produto ou no 

processo; e front office ou back room. Os serviços profissionais são aqueles em que 

o cliente está buscando no fornecedor de serviço uma capacitação que não dispõe, 

como no caso de serviços médicos ou de assistência jurídica. Nos serviços 

profissionais, a ênfase é nas pessoas, em função da capacitação que o cliente 

deseja, mas não tem. Os equipamentos são utilizados apenas como ferramenta de 

apoio (Silvestro, Fitzgerald, Johnston e Vos, 1992). 
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A Figura 1 ilustra as três categorias de prestação de serviços oriundas do 

cruzamento destas seis dimensões. 

 

 

Figura 1 

Classificação dos processos de serviço – adaptado de Silvestro; Fitzgerald; 

Johnston e Voss (1992) 

Fonte: Silvestro, R., Fitzgerald, L., Johnston, R. & Voss, C. (1992) Towards a classification of service 
processes. International Journal of Service Industries Management, Vol. 3 No. 3, pp. 62-75. 

 

Nessa tipologia de serviços, o destaque é o alto contato com o cliente que busca o 

atendimento de suas especificidades (Silvestro; Fitzgerald; Johnston e Voss, 1992). 

No alto grau de contato, o valor do serviço é produzido no front-office, com a 

presença do cliente, em que a ênfase no processo de prestação do serviço, em 

muitos casos, é muito maior que o resultado (Correa & Gianesi, 1993).  

 

Segundo Correa e Gianesi (1993) a Loja de serviços é um processo intermediário 

entre serviços profissionais e serviços de massa. Esse tipo de serviços se 

caracteriza por processar um volume maior de clientes em relação aos serviços 

profissionais, como, banco (pessoa física), restaurantes em geral, hotelaria, 

agências de viagem, postos de gasolina e varejo em geral. Nessa tipologia, o valor 

do serviço é gerado no front-office e no back-office. O cliente tem um grau de 
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contato considerável com a empresa, interessando-se tanto pelo resultado do 

serviço quanto pelo processo. Em um restaurante, por exemplo, o cliente busca a 

satisfação de seu apetite (resultado) e uma experiência agradável durante a refeição 

(processo).  

 

Os serviços de massa atendem um maior número de clientes. Em geral, são 

serviços com alto grau de padronização de operações e pouco personalizados. 

Normalmente, a padronização favorece o uso de equipamentos na produção dos 

serviços. Na maioria das vezes, faz-se necessária a presença do cliente. Aqui, o 

grau de contato é baixo e impessoal. Serviços considerados de massa típicos são: 

estádios de futebol, grandes companhias aéreas, grandes hipermercados e 

supermercados, transporte urbano (ônibus, metrô), cartão de crédito; transmissão de 

rádio e televisão, comunicações e varejo de revistas (Correa & Gianesi, 1993) 

 

Segundo Corrêa e Caon (2002) em termos de operação, cada serviço apresenta um 

grau de contato com o cliente. Em uma organização, existem atividades em que o 

grau de contato com o cliente é maior que em outras. Desse modo, front office é a 

parcela do sistema de operações de serviços com alto contato com o cliente, 

enquanto o back office ou retaguarda, é aquela que realiza operações com baixo 

contato com o cliente. Giannini (2007) elaborou um estudo comparativo entre front 

office e back office (Tabela 6). 

 

Tabela 6 

Estudo comparativo entre front office e back office 
Front Office Back Office 

Presença do cliente Isolado do cliente 
Grande envolvimento e participação do cliente no 
processo 

Pequeno ou nenhum envolvimento e 
participação do cliente no processo 

Produção confunde-se com a entrega Produção separada da entrega 
Difícil controle Maior controle 
Mensuração, normalização, inspeção e controle 
são menos viáveis 

Mensuração, normalização, inspeção e 
controle são viáveis 

Maior incerteza Ambiente previsível 

Variabilidade Maior padronização 

Menor produtividade Maior produtividade 

Fonte: Giannini, R. (2007, p. 26). Aplicação de ferramentas enxuto na redução de perdas em 
operações de serviços. (Dissertação mestrado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Engenharia de Produção. São Paulo. 122, p. 
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As atividades de front office tendem a ter menor grau de estocabilidade e maior grau 

de intensidade e extensão no contato com o cliente, maior grau de simultaneidade 

entre produção e consumo e menor grau de objetivação na avaliação do 

desempenho. Ou seja, o front office é a parte visível da operação do serviço para os 

consumidores, compreende aquelas atividades vivenciadas pelo cliente.  

 
O back office pode ser considerada a parte invisível. Ressalta-se que nesse caso o 

que ocorre é de menor interesse dos consumidores (Lovelock, 1991). Suas 

operações têm menor grau de contato com o cliente, tendo pouca ou nenhuma 

participação no processo. Além de existir maior controle no processo, a produção e 

entrega são distintas. Nessa tipologia, o nível de padronização e produção são 

elevados (Giannini, 2007). 

 

Giannini ( 2007, p. 26) afirma: 

 

As operações de alto contato, devido à presença do cliente, possuem um 
ambiente mais carregado de incerteza e variabilidade, gerando menor 
produtividade e controle mais difícil. As operações de baixo contato, isoladas 
do cliente, assemelham-se às operações de manufaturado, apresentando 
ambiente mais previsível, maior padronização, possibilitando maior controle e 
produtividade. 

 

No entendimento de Lovelock e Wright (2002) as maneiras mais significativas de 

classificação ou agrupamento dos serviços envolvem:  

 

 Grau de tangibilidade ou intangibilidade dos processos de serviços. 

 Destinatário direto do processo de serviço; grau de personalização ou 

padronização; natureza da relação com os clientes; medida na qual 

oferta e demanda está em equilíbrio; e  

 Medida na qual instalações, equipamentos e pessoal participam da 

experiência de serviço (Lovelock & Wright, 2002). 

 

Conforme assegura Aguiar (2001), os serviços podem receber ainda várias 

classificações, conforme (Tabela 7). 
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Tabela 7 

Diferentes classificações de serviços 

Classificação Autor 

Bem tangível associado a serviços híbridos 
Serviço principal associado a serviços secundários 
Serviço puro 

Kotler (1998) 

Serviços empresariais (consultorias, finanças e bancos) 
Serviços comerciais (varejo, manutenção e concertos) 
Serviços de infraestrutura (comunicação e transporte) 
Serviços sociais/pessoais (restaurantes e saúde) 
Serviços da administração pública (educação e governo) 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) 

Fonte: Adaptada pelo autor a partir de Aguiar, L. V. (2001). Proposta de um Método de Determinação 
de Expectativas de Novos Clientes: o método Priex. Dissertação de Mestrado. Engenharia de 
Produção. Florianópolis. 

 

Os autores propõem diferentes formas de classificação de serviços. Para Kotler 

(1998) a oferta de um bem tangível acompanhado por um ou mais serviços pode 

melhorar o potencial de consumo, e ainda pode ser associado ao híbrido (partes 

iguais de produtos e serviços). O serviço puro é aquele que não contém bens bens 

tangíveis ou palpáveis. 

 

Na concepção de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), é complexo definir as 

atividades de serviços, uma vez que existe uma extensa variedade de atividades 

que estão incluídas. E ainda mais difícil é distinguir entre serviços (puros) e produtos 

(puros), pois a aquisição de um produto, geralmente, está acompanhada de algum 

serviço e a compra de um serviço, na maioria dos casos, está associada a bens 

físicos. E, ainda, as características particulares dos serviços tornam sua produção 

extremamente complexa, uma vez que difere dos sistemas produtivos convencionais 

de bens (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000).  

 

O serviço é uma experiência intangível e perecível, desenvolvida para um cliente 

que desempenha o papel de coprodutor. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) 

demonstram os cinco estágios da atividade econômica. Esta classificação baseia-se 

nas escolas de economia. Dentre os cinco estágios propostos, três são de serviços 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 

Estágios da atividade econômica 
Estágio Tipo Ramo de atividade 

Primário Extrativista 
 Agricultura, Mineração, Pesca, Atividade 

florestal. 
Secundário Produção de bens  Manufatura, Beneficiamento. 

Terciário Serviços domésticos 
 Hotéis, Restaurantes, Cabeleireiros, 

Lavanderias, Manutenção e consertos. 

Quaternário 
Serviços de comércio e 

intercâmbio 
 Transporte, Varejo, Comunicação, 

Finanças, Seguros, Imóveis, Governo. 
Quinário Serviços de aperfeiçoamento  Saúde, Educação, Pesquisa, Lazer, Artes. 

Fonte: Fitzsimmons, J. A.; Fitzsimmons, M. J. (2005). Administração de serviços: operações, 
estratégia e tecnologia de informação. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman. 

 

Quando se fala em serviços, é fundamental compreender seus conceitos e suas 

classificações, principalmente, no que se refere à natureza das atividades que 

envolvem algum tipo de prestação de serviço. Os setores primários, secundários, 

terciários, quartenários e quinário envolvem atividades importantes da economia 

brasileira (extrativista, produção de bens, serviços de aperfeiçoamento, serviços 

domésticos, e serviços de comércio e intercâmbio.  A classificação dos serviços pode 

auxiliar a organização na discussão sobre a administração de serviços e em suas 

decisões estratégicas e operacionais, além contribuir com informações capazes de 

auxiliar o gerenciamento das operações de serviços, já que a estratégia de serviço e 

os indicadores de desempenho são significamente diferentes entre cada tipo de 

operação no setor de serviços (Giannini, 2007). 

 

2.2 Gestão de serviços 

 

A palavra serviços deriva do latim servitium, que tem como significado a condição de 

escravo e obediência. Na economia, é definida como a atividade que não resulta em 

produto tangível (Houaiss & Villar, 2001). De acordo com Las Casas (2002, p. 15), 

serviços é “uma transação realizada por uma empresa ou por um indivíduo, cujo 

objetivo não está associado à transferência de um bem”. 

 

A definição para serviços nas décadas de 1960 a 1980 contemplava apenas as 

empresas prestadoras de serviços e deixava de lado a relação dos serviços com os 

bens. Essas definições não possuíam consenso entre os teóricos, que, por sua vez, 

conceituaram serviços de diversas formas (Tabela 9). 
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Tabela 9 

Conceitos de serviços 
Conceitos Ano Autor 

Atividades, benefícios ou satisfações que são colocados à venda 
ou proporcionados em conexão com a venda de bens 

1960 
American 
Marketing 

Association: 

Satisfação intangível, apresentada diretamente (transporte, 
acomodação); ou satisfação intangível apresentadas indiretamente 
quando da compra de mercadorias ou de outros serviços (crédito, 
entrega). 

1963 Regan 

Transação colocada no mercado, realizada por uma empresa ou 
por um empreendedor, em que o objeto da transação é outro que 
não a transferência de propriedade (ou título, se algum) de 
mercadoria tangível. 

1964 Judd 

Atividades colocadas à venda que geram benefícios e satisfações, 
sem levar e uma mudança física na forma de um bem 

1974 Blois 

(Quaisquer atividades colocadas à venda que proporcionem 
benefícios e satisfações valiosas). Ressaltam três aspectos 
singulares do serviços: a natureza intangível do serviço que, torna 
difícil ao consumidor avaliar ofertas alternativas; a relação 
indivisível entre o produtor e o serviço, que localiza o mercado e 
reduz o número de alternativas para o consumidor; a perecibilidade 
dos serviços, por exemplo, um livro na biblioteca que nunca foi 
utilizado representa uma perda irreparável ou, assim também, um 
quarto de hotel que permanece sem hóspede durante uma noite 

1975 Bessom e Jackson 

Atividade ou uma série de atividades que têm lugar nas interações 
com uma pessoa de contato ou com uma máquina física que provê 
satisfação ao consumidor 

1982 Lehtinen e Lehtinen 

Qualquer atividade ou benefício que parte possa oferecer a outra 
que seja essencialmente intangível e que não resulte em 
propriedade de coisa alguma. Sua produção pode ou não estar 
ligada a um produto físico. 

1984 Kotler & Bloom 

Atendimento das expectativas dos clientes durante a venda e a 
pós-venda que se equivalem ou superam a concorrência, de forma 
a incrementar o lucro do fornecedor. Serviços é algo que pode ser 
comprado e vendido, mas que você não consegue deixar sobre 
seu pé 

1987 Free 

Processo, constituído por uma série de atividades mais ou menos 
intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente, sempre, 
ocorrem nas interações entre o cliente e os funcionários de serviço 
e/ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas do fornecedor de 
serviços que são fornecedoras como soluções para problemas do 
cliente. 

2009 Grönroos 

Fonte: Fitzsimmons, J. A.; Fitzsimmons, M. J. (2005). Administração de serviços: operações, 
estratégia e tecnologia de informação. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman. 

 
Segundo Lovelock (2006) a prestação de serviços é uma atividade econômica que 

tem como finalidade criar valor e gerar benefícios a clientes de forma específica, 

realizando uma mudança desejada em quem recebe o serviço, ou em seu nome. 

 

Gil (2008) explica que mesmo recorrendo-se à leitura de artigos e revistas 

acadêmicas de renome internacional, a tentativa de obter uma definição exata sobre 

o significado de serviços quando utilizado em administração ou em marketing ainda 
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é complexa. (Vargo & Lusch, 2004) sustentam que ainda não existe uma definição 

sobre serviços mesmo após sessenta anos de estudos. A definição comum é de que 

serviço não é um bem; ou seja, é tudo aquilo que não pode ser visto, provado, 

cheirado ou tocado. 

 

Os serviços possuem propriedades específicas. De acordo com Voss e Zomerdijk 

(2007) para que o cliente possa ter uma experiência satisfatória com o serviço, é 

preciso desenvolver atividades planejadas em conjunto que envolvem cinco áreas: 

atividades de suporte, ambiente físico, funcionários, processo de entrega do serviço 

e amigos dos clientes (comunicação boca a boca).  

 

A Figura 2 demonstra as relações entre as cinco áreas. 

 

 

Figura 2 

Camadas envolvidas na entrega do serviço Voss e Zomerdijk (2007). 

Fonte: Voss, C.; Zomerdijk, L. (2007). Innovation in experiential services – an empirical view. DTI (ed). 
Innovation in Services. London: DTI, p.97-134, 2007. 

 

Na ótica do cliente, todas as funções ou departamentos envolvidos no processo 

contribuem e afetam diretamente sua satisfação. O importante para ele é a 
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qualidade do serviço prestado. Mesmo que existam diferentes setores envolvidos no 

processo de entrega, é o resultado do conjunto que influenciará sua percepção, pois 

ele os vê de forma integrada (Zheitaml & Bitner, 2003). 

 

2.3 Serviços educacionais 

 

A década de 1990, marcou o cenário da educação brasileira, em função do aumento 

da procura pelo ensino-aprendizagem. Com isso, reformulou-se drasticamente a 

visão cultural do País, gerando uma acirrada competititividade no mercado 

educacional. Desde então, as escolas, tanto públicas quanto particulares, 

conscientizaram-se da importância de se repensar as práticas educacionais e os 

caminhos para a prestação de um serviço de qualidade (Castro, 2015). 

 

De acordo com Castro (2015) a escola particular prestadora de serviços 

educacionais, além de responsável pela produção do saber, precisa definir suas 

ações, objetivando ofertar um ensino de qualidade pautado no atendimento das 

necessidades dos alunos. É importante que os prestadores de serviços entendam a 

a visão de seus clientes e sua percepção sobre a qualidade dos serviços prestados 

nos segmentos de serviços: hospitalares, comércio varejista, assistência técnica e 

bancários. Os serviços educacionais também se preocupam com a percepção dos 

clientes em relação à qualidade na prestação de seus serviços. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a existência de instituições de ensino 

píblicas e privadas. O art. 209 da Constituição Federal prevê a exploração da 

atividade educacional pela iniciativa privada com ou sem fins lucrativos, desde que 

observadas as normas gerais da educação (Tropardi-Filho, 2010). 

 

Explica Goron (2012 p.192): 

 

Os serviços educacionais prestados pela iniciada privada qualificam-se como 
serviços públicos impróprios, sendo regulados pela legislação consumerista. 
O contrato de serviços educacionais submete-se a uma pluralidade de fontes 
normativas, convidando ao método hermenêutico do diálogo das fontes. A 
prestação do ensino em sala de aula não está regulada diretamente pelo 
Código de Defesa do Consumidor, porém suas circunstâncias refletem-se na 
relação de consumo. A aplicação do critério da posição jurídica permanente 
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permite identificar com maior clareza as posições de fornecedor e consumidor 
na relação de ensino. Os vícios de qualidade não são aferíveis na relação de 
ensino. O caráter ininterrupto da prestação vigora dentro do ano ou semestre 
letivo, adotando-se o princípio da continuidade mitigada. A multa moratória 
limita-se a 2% (dois por cento) nos contratos de serviços educacionais 
(Goron, 2012 p. 192). 

 

Nesse contexto, a prestação do ensino por instituições públicas e privadas encontra-

se expressamente prevista no art. 206, III, da Constituição Federal 1988. A iniciativa 

privada passou a ter o direito de atuar na prestação de serviços educacionais, mas 

suas atividades estão sujeitas à avaliação do Poder Público e ao cuprimento das 

normas gerais de educação (art. 209, caput, I e II, e art. 206, VII, da CF/1988) 

(Goron, 2012). O papel da iniciativa privada amplia-se gradativamente de acordo 

com a progressão dos níveis de ensino, a saber: 

 

 No ensino fundamental, a oferta gratuita de ensino pelo Estado é 

obrigatória para todos aqueles que não tenham condições de custeá-lo 

(art. 208, I, da CF/1988). 

 No ensino médio, a Constituição contempla a progressiva 

universalização do acesso, como um mandamento de otimização (inc. 

II). 

 Na esfera do ensino superior, não há previsão acerca de uma oferta 

estatal universal. A iniciativa privada atua, em termos gerais, no espaço 

residual dessa presença do Estado. 

 

A Constituição Federal, em seu art. 205. preconiza: “A Educação é um direito social 

de todos e um dever do Estado e da família, que será promovido e incentivado com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

 

Silva (2005 p. 285) acrescenta:  

 

Os direitos sociais como dimensão dos direitos fundamentais do homem são 
prestações positivas proporcionadas pelo estado direta ou indiretamente por 
meio de normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida 
aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações 
desiguais. 
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A natureza da atividade educacional privada é, efetivamente, de prestação de 

serviços. Ofertar serviços educacionais de qualidade, especialmente na educação 

infantil, tem se tornado cada vez mais complexo, em função dos diversos fatores, 

como, condições de permanência dos alunos na escola e possibilidades de uma 

aprendizagem mais significativa. Ou seja, a qualidade dos serviços pode ser 

percebida a partir dos resultados educativos apresentados pelo desempenho do 

aluno (Dourado, 2014) 

 

Segundo Lobo, Duque, Oliveira e Rodrigues (2008), a complexidade da prestação 

de serviços educacionais de qualidade requer conhecimento teórico e prático. Assim, 

as entidades prestadoras, além de lidarem com a formação dos sujeitos, devem 

estar preparadas para exercer seu papel de facilitar e de promover o 

desenvolvimento pleno do ser. 

 

A qualidade dos serviços especificamente para o segmento educacional ainda é uma 

novidade, principalmente porque os serviços educacionais se tornaram fonte de 

lucratividade. A qualidade percebida pelo cliente é fator de decisão na compra, 

recompra e recomendação. Portanto, criar formas de reter o cliente pode ser um 

diferencial para qualquer organização estabelecida no mercado (Rubinsztejn; 

Palacios & Solana, 2009). 

 

A gestão educacional baseia-se na organização dos sistemas de ensino federal, 

estadual e municipal, das incumbências desses sistemas, das várias formas de 

articulação entre as instâncias que determinam as normas e executam e deliberam 

no setor educacional e da oferta da educação pelo setor público e privado. 

 

No contexto educacional brasileiro, cada sistema desempenha um papel. Quando se 

fala em educação básica, cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 

ofertá-la. Por sua vez, o ensino médio é um dever dos estados e do Distrito Federal; 

e a educação infantil, dos municípios. A crescente busca por melhoria contínua na 

prestação de serviços de gestão educacional envolve funcionários, fornecedores, 

comunidade, governo, consumidores, mercado e acionistas no processo de 

produção (Oliveira, 2006).  
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Desse modo, tanto no mercado global quanto no âmbito educacional são inúmeros 

os desafios dos gestores. Por parte do clientes, é crescente a expectativa em 

relação a um tipo de produto ou serviço, gerando com isso profundas 

transformações no perfil desse consumidor. Além disso, a excessiva competitividade, 

a escassez de recursos, os elevados índices de inadimplência e o aumento de 

investimentos em função da tecnologia da informação na educação são dificuldades 

vivenciadas por este setor (Cobra & Braga, 2004). Nesse contexto, Lovelock e 

Wright (2006) alertam que os gestores devem estar atentos ao gerenciamento do 

processo, bem como à entrega dos serviços ao consumidor final com qualidade. 

 

A competitividade no mercado educacional tem exigido das instituições que atuam 

nesse setor a busca contínua por melhorias em seus processos, produtos e 

serviços. Em especial no ensino infantil, as escolas devem investir na capacidade de 

seus clientes, no intuito de identificar o padrão de expectativas, compreendendo o 

nível de importância e as prioridades que eles conferem a determinados atributos da 

da prestação de serviços (Santos, 2014). 

 

2.4. Qualidade em serviços 

 

A qualidade de um produto ou serviço é qualquer coisa que o cliente perceba que 

ela seja. Trata-se de um conceito muito subjetivo e amplo, mas que ilustra bem e 

simplifica a realidade, como afirma Grönroos (2009). A qualidade de serviços é vista 

na literatura como uma avaliação global, similar à atitude. Ela parte do fato de as 

atitudes tratarem de um conceito global vinculado às predisposições individuais 

(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1988).  

 

Na concepção de Lengnick-Hall e Wolff, (1998), a qualidade se posiciona como um 

dos pontos primordiais na lista de questões estratégicas, uma vez que em muitos 

mercados a concorrência de qualidade suplantou a concorrência de preços. 

Independentemente do tipo de indústria, do tamanho da empresa, do tipo de 

processo de fabricação ou do tipo de prestação de serviços, a qualidade tornou-se 

uma ferramenta de estratégia competitiva. Há tempos, teóricos do marketing 

acordaram que o serviço de qualidade gera importantes ganhos para a empresa: 
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 Em relacionamentos de empresa, a qualidade do trabalho está ligada 

de modo positivo à lealdade do cliente (Bloemer & Kasper, 1995);  

 Para Bolton e Myers (2003) à propensão em pagar mais 

 Já Boulding, Staelin, Kalra e Zeithaml (1993) associam a qualidade à 

redução de agitação; 

 Por sua vez Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988); Rust e Oliver 

(1994). afirmam que a qualidade do serviço é um determinante do 

sucesso de uma empresa no longo prazo. Para eles as percepções 

globais para avaliação da qualidade do serviço são confiabilidade, 

precisão do desempenho do serviço, disponibilidade de ajuda aos 

clientes e fornecimento de atendimento rápido por parte do provedor 

(capacidade de resposta); e provimento de atenção individualizada 

(empatia/cuidado). 

 Chenet, Dagger O'sullivan (2010) compreendem que a qualidade do 

serviço ocorre por meio da avaliação do cliente sobre o padrão do 

serviço recebido a partir dos quesitos confiabilidade, capacidade de 

resposta e empatia. 

 Cronin e Taylor (1992); Brady, Cronin e Brand (2002), alertam: quando 

se trata de qualidade, medem-se apenas percepções. Compreender de 

forma clara o que oferecer ao cliente é o direcionamento principal para 

agregar valor a um bem ou serviço. 

 

A Gestão da Qualidade Total é um modelo de gestão que potencializa a criação da 

consciência de qualidade em todos os processos organizacionais. Suas principais 

finalidade são: garantir a satisfação do cliente; promover o trabalho em equipe, 

buscando o envolvimento de toda a organização; buscar constantemente a solução 

de problemas e a diminuição de erros. Dessa forma, a consciência de qualidade está 

positivamente relacionada com o grau de elaboração e com a extensão da formação 

de crenças no processo de percepção da qualidade. Pode ser definida como: "Uma 

predisposição mental para responder de maneira consistente aos aspectos 

relacionados à qualidade e é organizado por meio da aprendizagem e influencia o 

comportamento". Ela é um fator motivacional, postulado para levar a respostas 

consistentes em relação aos aspectos relacionados à qualidade (Longo, 1996, p. 

10).  
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A consciência de qualidade, no entanto, não é considerada como uma variável de 

personalidade generalizada, mas como um conceito específico de domínio. Este 

ponto de vista sobre a consciência de qualidade está de acordo com a literatura 

psicológica atual, sugerindo que as atitudes, os valores e as variáveis de 

personalidade deveriam ser operacionalizados em um domínio limitado, quando o 

objetivo é usá-los como preditores de comportamento específico. Assim, os efeitos 

da consciência de qualidade no processo de percepção de qualidade podem ser 

semelhantes aos efeitos hipotéticos para o envolvimento, mas eles são 

conceitualmente distintos, embora positivamente relacionados (Ajzen & Fishbein, 

1980). 

 

Segundo Zaichkowsky (1985), o envolvimento refere-se à relevância pessoal de um 

produto, enquanto a consciência de qualidade diz respeito à relevância da qualidade 

para uma categoria de produto. Estudos de Belk (1975) apontam diversas variáveis 

situacionais que afetam o julgamento dos consumidores em categorias que 

contemplam bebidas, atividades de lazer e julgamento em relação a "marcas" 

específicas, como, restaurantes fastfood e estações de rádio (Belk, 1975). Na visão 

de Miller e Ginter (1979) a importância de atributos e as percepções da marca 

variam em situações de uso, a partir da grande variedade de variáveis situacionais. 

 

De acordo com estudos de Duesenberry (1949) a avaliação da qualidade varia 

conforme o grau em que eles são especializados para atender a objetivos 

específicos. O autor exemplifica: quando um produto é comprado como um 

presente, atributos como embalagem e marca, além de exclusividade, podem ser 

relativamente importantes no processo de percepção de qualidade. Já para o 

mesmo produto, sugestões intrínsecas e confiabilidade podem ser mais importantes 

quando o produto é comprado para uso pessoal (Duesenberry, 1949) 

 

Na teoria da qualidade percebida é possível fazer comparações de qualidade 

intersubjetiva com base no grau com que a marca cumpre seus objetivos de uso 

para diferentes consumidores. De acordo com Wright (2001) a quantidade de tempo 

disponível para fazer julgamentos de qualidade afeta a oportunidade de processar 

informações relacionadas à qualidade. Ou seja, o indivíduo sob pressão por tempo 

recebe as informações de qualidade de uma forma mais forte do que em 
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circunstâncais normais. Ele usa menos o senso comum sobre a qualidade e tende a 

dicotomizar indícios de qualidade em categorias aceitáveis e inaceitáveis. 

Consequentemente, pode-se esperar que os consumidores altamente envolvidos, 

em comparação com os consumidores com baixo envolvimento, usem mais 

percepções de qualidade e atribuam maior importância aos atributosde qualidade 

intrínseca, que, em geral, são percebidos como sendo mais prováveis e estão mais 

próximas do produto em si do que os atributos de qualidade externos ao produto 

(Olson & Jacoby, 1972). 

 

2.4.1 Modelos para medição de qualidade em serviços 

 

O cenário atual demonstra consumidores cada vez mais exigentes quando 

pretendem contratar determinado tipo de serviço. As organizações, os profissionais 

de marketing e os pesquisadores enfrentam inúmeros desafios para identificar se o 

consumidor ficará ou não satisfeito com os serviços contratados. Os profissionais 

têm dedicado esforços para aprimorar os conceitos e desenvolver técnicas de 

medição por meio de modelos e ferramentas (Serqual, Modelo Kano de Qualidade, 

RQS, Matriz de Importância versus Desempenho e Serperf) que podem ajudar a 

compreender a percepção do consumidor acerca da qualidade dos serviços,e, 

também, auxiliá-las na tomada de decisões (Galvão, 2017). 

 

2.4.1.1 Modelo de qualidade de serviço, de Grönroos 

 

Um dos precursores do desenvolvimento de modelos para mensur a qualidade em 

serviços foi Grönroos,em 1984. O autor formulou o Modelo de Qualidade Total, 

baseando-se no conceito da qualidade percebida do serviço. Segundo Grönroos 

(2009), a qualidade de um serviço percebida pelo cliente tem duas dimensões: 

qualidade técnica (resultados) e qualidade funcional (processo), uma vez que o 

cliente é influenciado pelo modo como ele recebe o serviço e como ele experimenta 

o processo simultâneo de produção e consumo. Explica Grönroos (2009): 

 

 Qualidade técnica – é compreendida como o resultado final da 

interação empresa-cliente. Ou seja, é o que é deixado com o cliente 

quando acontece a entrega do que foi solicitado. Refere-se à qualidade 
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do que o consumidor realmente recebe como resultado da interação 

com a empresa de serviços e o que é importante para ele na avaliação 

da qualidade do serviço. No entanto, as interações são frequentes. À 

medida que os serviços são executados, ampliam-se as possibilidades 

de percepções, influenciando a maneira como a qualidade técnica é 

transferida. 

 Qualidade funcional – é percebida por meio da forma como os 

funcionários se portam no relacionamento com os clientes, como 

desempenham as suas funções, o que dizem e como dizem. Portanto, 

a qualidade funcional reflete o modo como o consumidor recebe o 

resultado técnico (Grönroos, 1983). 

 Imagem – altamente relevante para as empresas de serviços, este 

atributo influencia substancialmente a decisão de compra do 

consumidor. Resulta da fusão da qualidade técnica e a da funcional. 

Fatores como tradição e ideologia também são mencionados na 

referida pesquisa (Grönroos, 1983). 

 

O modelo de qualidade técnica e funcional, proposto por (Grönroos, 1983), permite a 

compreensão da percepção da qualidade pelo consumidor e do modo como a 

qualidade do serviço é influenciada (Figura 3). 

 

Figura 3 

Modelo de qualidade de serviço de Grönroos (1983) 

Fonte: Grönroos, C. (1983). A service quality model and its Marketing Implications. European Journal 
of Marketing information, v. 18, n. 4, p. 36-44. 
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A boa qualidade percebida é obtida quando a qualidade experimentada atende às 

expectativas do cliente; isto é, à qualidade esperada. No âmbito organizacional, tudo 

que for possível associar para melhorar ou ampliar o desempenho, sem alterar muito 

as relações de qualidade e os custos finais do produto ou serviços, será bem visto 

pelos clientes.  

 

Grönroos (2009, p. 90) explica 

 

As respostas aos aspectos relacionados à qualidade podem assumir formas 
diferentes, como influenciar a importância de aspectos de qualidade 
específicos, o nível de elaboração no processo de percepção da qualidade e 
a importância da qualidade percebida em compensações de qualidade de 
preço.  

 

As pesquisas realizadas por Grönroos (1983) envolveram a aplicação,em 1981, de 

um questionário direcionado aos executivos suecos dos seguintes segmentos: 

bancário, securitário, hoteleiro, restaurantes, aéreo (companhias), manutenção e 

limpeza, locação de veículos e turismo (agências). As questões foram aplicadas na 

forma de escala Likert de 5 pontos (Tabela 10). 

 

Tabela 10  

Questionário aplicado a serviços diversos 

Nº Questão 
% (4)  

+  
% (5) 

Nº de 
respostas 

Sem 
respostas 

1. 

Na maioria dos casos, o contato diário com os clientes 
(interação comprador-vendedor) é mais importante que as 
atividades tradicionais do marketing, tais como: propaganda, 
comunicação de massa. 

94,1 218 1 

2. 
A imagem corporativa é formada mais pelo contato do cliente 
com a companhia (interação comprador-vendedor) que o 
resultado das atividades de marketing. 

88,8 216 3 

3.  
As atividades tradicionais de marketing são de importância 
marginal somente com relação à imagem corporativa que os 
clientes têm da empresa no momento 

74,0 218 1 

4. 
A comunicação pessoal tem um impacto mais substancial nos 
consumidores potenciais que as atividades tradicionais de 
marketing. 

83,5 216 3 

5. 
A maneira de os atendentes conduzirem os contatos com os 
clientes traz compensações por possíveis problemas 
temporários de qualidade técnica. 

91,3 219 0 

6. 

A maneira de os atendentes conduzirem os contatos com os 
clientes, e sendo estes voltados para o cliente e conscientes 
do serviço, traz compensações no caso de um baixo nível de 
qualidade técnica. 

37,9 217 2 

Fonte: Grönroos, C. (1984). A service quality model and its Marketing Implications. European Journal 
of Marketing, v. 18, n. 4, p. 36-44. 
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Os resultados da pesquisa indicam que uma grande proporção de respondentes 

"concorda" e "concorda fortemente" com as cinco primeiras afirmativas e discorda 

com a sexta (a coluna [% (4) + % (5)] demonstra a somatória das respostas. 

Observou-se que a interação entre vendedor e comprador (questões 1 a 4) é de 

grande importância para o setor de Serviços e mais importante até que as atividades 

tradicionais de marketing. As organizações interessadas em se manter competitivas 

no mercado devem compreender a percepção do consumidor. Assim, para gerenciar 

eficientemente a qualidade percebida do serviço, é necessário que o serviço 

percebido seja equivalente ao serviço esperado, proporcionando a satisfação do 

consumidor. ou seja, a gestão da qualidade do serviço implica combinar o serviço 

esperado – expectativa) o serviço percebido – real (Grönroos, 1984). 

 

2.4.1.2 Modelo Gap e SERVQUAL, de Parasuraman, Berry & Zeithaml 

 

Medir a qualidade de bens intangíveis é uma tarefa complexa, principalmente 

quando se trata de mensurar a qualidade dos serviços prestados por uma empresa. 

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985) se propuseram a medira qualidade do serviço 

por meio da teoria dos gaps. Com base no modelo de satisfação de Oliver (1980), os 

autores afirmaram que a avaliação de qualidade de serviços feito por um cliente 

incide na diferença entre sua expectativa e o serviço percepcionado, para cada uma 

das dimensões da qualidade de serviço. A equação exposta na Figura 4 explica: 

 

 

Figura 4 

Equação para avaliação da qualidade de serviço (Souza, 2011 p. 38) 

Fonte: Sousa, F. J. S. F. (2011). Satisfação de Clientes: O Caso de Uma Empresa Industrial 
(Dissertação) Mestrado em Marketing. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
Coimbra. 

 
Em que: QS = Avaliação geral da qualidade de serviço; Desi = Valores da medição 

de percepção de desempenho para a característica i de serviço; Expi = Valores da 

medição de expectativa de desempenho para a característica i de serviço; e wj = 
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Importância ou ponderação da dimensão. Na visão de Parasuraman; Zeithaml e 

Berry (1985) é preciso compreender as características da qualidade em serviços, 

bem como comparar o que é esperado e o que é percebido por meio da avaliação 

da falhas. Ou seja, os gap’s buscam mensurar as lacunas em serviços.  

 

A Tabela 11 detalha cada um dos gaps proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985). 

 

Tabela 11 

Cinco gaps da qualidade em serviços (Parasuraman, Zeithaml & Berry,1985) 
Gaps  Origem Fato gerador Como corrigir 

1º GAP 

Está entre o que o cliente 
espera receber e a 
compreensão que os 
gestores têm a respeito do 
que o cliente deseja. 
Importância do 
diagnóstico estratégico 

Falha na correta 
identificação da 
expectativa do cliente 

Selecionar clientes para diminuir 
a amplitude das expectativas; 
abrir canais de comunicação 
desde os clientes até o topo, 
passando pelo pessoal de 
contato com o público; fazer 
pesquisas periódicas de 
qualidade dos serviços; fazer 
pesquisa de mercado; diminuir 
os níveis hierárquicos 

2º GAP 

Surge a partir da 
percepção dos gestores e 
a materialização das 
especificações do serviço 

Limitação de recursos, 
falta de ferramentas 
operacionais para 
trazer a voz do cliente 
para a especificação do 
serviço; indiferença 
gerencial e mudanças 
rápidas nas condições 
de mercado 

Analisar o pacote de serviço; 
analisar o ciclo do serviço; 
analisar os momentos da 
verdade; agilizar resposta às 
condições dinâmicas do 
mercado; disponibilizar recursos 
e usar ferramentas para trazer a 
voz do cliente para a 
especificação 

3º GAP 

Surge entre o que está 
especificado e o serviço 
efetivamente realizado. O 
serviço pode ter sido bem 
especificado, mas não é 
entregue de acordo com 
as especificações 

Desconhecimento das 
especificações, falta de 
habilidade para a 
realização do 
especificado ou falta de 
comprometimento dos 
colaboradores 

Tornar conhecidas as 
especificações, assegurar o 
perfil necessário do colaborador 
no recrutamento, ou completá-lo 
com treinamento; e avaliar 
desempenho dos colaboradores 
através de uma maior e melhor 
supervisão ou ainda melhoria do 
trabalho de equipe e do clima 
organizacional 

4º GAP 
Surge entre a realização 
do serviço e a percepção 
do cliente 

Falta de comunicação e 
o cliente não sabe o 
que esperar ou se 
divulga mais do que 
efetivamente se entrega 

Melhorar a comunicação entre 
os diversos setores da empresa 
e entre esta e o público-alvo das 
comunicações ou ater a 
comunicação ao que 
efetivamente se entrega 

5º GAP 

Surge entre o serviço 
esperado e o serviço 
percebido pelo cliente. É 
função dos outros quatro 
gaps 

Gap 5 = Gap 1 + Gap 2 + Gap 3 + Gap 4 

Fonte: Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A.; Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and 
its implications for future research. Journal of Marketing, v. 49, p. 41-505. 
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Desse modo, o GAP 1, retrata a diferença entre as expectativas dos clientes e a 

percepção dos gerentes sobre essas expectativas;o GAP 2, a diferença entre a 

percepção dos gerentes em relação às expectativas dos clientes e as especificações 

da qualidade do serviço; oGAP 3, a diferença entre as especificações da qualidade 

do serviço e os serviços realmente oferecidos; o GAP 4, diferença entre o serviço 

realmente prestado e o que é comunicado ao cliente a respeito deste e o GAP 5, a 

diferença entre a expectativa do cliente e a percepção que ele possui dos serviços 

prestados. Diante desse conceito, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

desenvolveram o modelo exposto na Figura 5. 

 

 

Figura 5 

Modelo gap de qualidade dos serviços, – adaptado de Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985) 

Fonte: Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A.; Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and 
its implications for future research. Journal of Marketing, v. 49, p. 41-505. 

 

Nesse modelo, a qualidade é vista como uma atitude. A partir dessa comparação, o 

consumidor pode ficar insatisfeito e, com isso, tomar as medidas cabíveis ou ficar 

satisfeito e inferir lucratividade para a empresa prestadora. O modelo de gaps 

demonstra as divergências ocorridas na qualidade dos serviços, do ponto de vista 

gerencial e da análise de cada gap, todos objetivando melhorias no fornecimento 

dos serviços. Em relação ao cliente, observa-se como ele faz sua avaliação de 

qualidade por meio dos eventos de satisfação para cada um dos itens que compõem 
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as dimensões da qualidade. Já no modelo idealizado, o cliente tem uma ou mais 

expectativas para cada uma das dimensõesda qualidade em relação ao serviço a 

ser contratado (Parasuraman; Zeithaml & Berry, 1985). 

 

Após as conclusões da fase qualitativa de suas pesquisas (Teoria de Gaps), 

Zeithaml; Parasuraman e Berry (1988) criaram O modelo Service Quality Gap 

Analysis (SERVQUAL), composto por uma escala de 44 itens, que mede as 

expectativas e percepções, considerando as dez dimensões:a) acessibilidade, b) 

comunicação, c) competência, d) cortesia, e) credibilidade, f) confiabilidade, g) 

presteza, h) segurança, i) compreensão e j) tangíveis. Chegou-se a 54 itens, 

distribuídos entre as dez dimensões, com o coeficiente alfa atingindo valores de 0,72 

a 0,83.  

 

As dez dimensões propostas inicialmente estão descritas na Tabela 12, com os 

números dos respectivos itens do formato final proposto. 

 

Tabela 12 

 O instrumento SERVQUAL, de Zeithaml; Parasuraman e Berry (1988) 
Continua 

Nº Expectativa [E] Desempenho [D] 

1.  Ela deveria ter equipamentos modernos. XYZ tem equipamentos modernos. 

2.  
As suas instalações físicas deveriam ser 
visualmente atrativas 

As instalações físicas de XYZ são 
visualmente atrativas 

3.  
Os seus empregados deveriam estar bem-
vestidos e asseados. 

Os empregados de XYZ são bem-vestidos e 
asseados 

4.  
A aparência das instalações da empresa 
deveria estar conservada de acordo com o 
serviço oferecido 

A aparência das instalações físicas de XYZ é 
conservada de acordo com o serviço 
oferecido 

5.  
Quando estas empresas prometem fazer 
algo em certo tempo deveriam fazê-lo. 

Quando XYZ promete fazer algo em certo 
tempo, realmente o faz 

6.  
Quando os clientes têm algum problema 
com esta empresa ela deveria ser solidária 
e deixá-los seguros 

Quando você tem algum problema com a 
empresa XYZ, ela é solidária e o deixa seguro 

7.  Esta empresa deveria ser de confiança. XYZ é de confiança 

8.  
Ela deveria fornecer o serviço no tempo 
prometido 

XYZ fornece o serviço no tempo prometido 

9.  
Ela deveria manter seus registros de forma 
correta 

XYZ mantém seus registros de forma correta 

10.  
Não seria de se esperar que ela 
informasse os clientes exatamente quando 
os serviços fossem executados 

XYZ não informa exatamente quando os 
serviços serão executados 

 

11.  
Não é razoável esperar por uma 
disponibilidade imediata dos empregados da 
empresa 

Você recebe serviço imediato dos 
empregados da XYZ 

12.  
Os empregados das empresas não têm que 
estar sempre disponíveis em ajudar os 
clientes 

Os empregados da XYZ não estão sempre 
dispostos a ajudar os clientes 
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Conclusão 

Nº Expectativa [E] Desempenho [D] 

13.  
É normal que eles estejam muito ocupados 
em responder prontamente aos pedidos 

Empregados da XYZ estão sempre ocupados 
em responder aos pedidos dos clientes. 

14.  
Clientes deveriam ser capazes de acreditar 
nos empregados desta empresa 

Você pode acreditar nos empregados da XYZ 

15.  
Clientes deveriam ser capazes de se sentir 
seguros na negociação com os empregados 
da empresa 

Você se sente seguro em negociar com os 
empregados da XYZ 

16.  Seus empregados deveriam ser educados. Empregados da XYZ são educados 

17.  

Seus empregados deveriam obter suporte 
adequado da empresa para cumprir suas 
tarefas corretamente 

Os empregados da XYZ não obtêm suporte 
adequado da empresa para cumprir suas 
tarefas corretamente 

18.  

Não seria de esperar que a empresa desse 
atenção individual aos clientes 

XYZ não dá atenção individual a você 

19.  
Não se pode esperar que os empregados 
dessem atenção personalizada aos clientes 

Os empregados da XYZ não dão atenção 
pessoal. 

20.  

É absurdo esperar que os empregados 
saibam quais são as necessidades dos 
clientes 

Os empregados da XYZ não sabem das suas 
necessidades 

21.  

É absurdo esperar que esta empresa tenha 
os melhores interesses de seus clientes 
como objetivo 

XYZ não tem os seus melhores interesses 
como objetivo 

22.  

Não deveria se esperar que o horário de 
funcionamento fosse conveniente para 
todos os clientes 

XYZ não tem os horários de funcionamento 
convenientes a todos os clientes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Discordo fortemente  Discordo fortemente 

Fonte: Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. L. (1988). Consumer and control processes in the 
delivery of service quality. Journal of Marketing, New York, American Association. Apr. P. 35-48. 

 

Os 22 itens mostrados na Tabela 12, distribuídos pelas cinco dimensões  da 

qualidade em serviços, não são descritos genericamente, mas por meio de 

afirmações e negações, representando características específicas para cada 

dimensão, utilizando uma escala Lickert de 7 pontos, variando de (1) “discordo 

fortemente” a (7) “concordo fortemente”.  

 

As 5 dimensões resultantes do refinamento da pesquisa estão descritas na Tabela 

13. 
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Tabela 13 

Redução das dimensões de qualidade de Zeithaml, Parasuraman& Berry (1988) 
DIMENSÕES SEVQUAL 

Dez dimensões originais 
Aspectos  
Tangíveis 

Confiabilidade Presteza Segurança Empatia 

Aspectos Tangíveis 
Questões 
de 1 a 4 

    

Confiabilidade  
Questões  
de 5 a 9 

   

Presteza   
Questões de 

1 0a 13 
  

Competência    

Questões 
de 14 a 17 

 

Cortesia     

Credibilidade     

Segurança     

Acessibilidade     

Questões de 
18 a 22 

Comunicação     

Compreensão/ 
conhecimento  

do cliente 
    

Fonte: Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. L. (1988). Consumer and control processes in the 
delivery of service quality. Journal of Marketing, New York, American Association. Apr. P. 35-48. 

 

A utilização da escala é realizada por meio do cálculo da diferença entre as 

percepções de performance e das expectativas dos serviços a serem obtidos. Para 

cada par de itens obtém-se um índice. Este é caracterizado pela diferença entre o 

serviço percebido e o serviço desejado. A esta Parasuraman deu o nome “medida da 

superioridade do serviço” (MSS), podendo ser positiva ou negativa, seguindo um 

valor crescente de avaliação do serviço. Quanto maior o valor, maior será a 

percepção de qualidade do serviço (Zeithaml; Berry; Parasuraman,1993).  

 

Diante dos resultados obtidos nas primeiras etapas do estudo, os pesquisadores 

continuram afunilando a pesquisa, o que resultou em uma redução para cinco 

dimensões da qualidade de serviços: tangibilidade, confiabilidade, presteza, 

segurança e empatia (Figura 6). 
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Figura 6 

Modelo conceitual da escala SERVQUAL, – adaptada de Zeithaml; Parasuraman & 

Berry (1988). 

Fonte: Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. L. (1988). Consumer and control processes in the 
delivery of service quality. Journal of Marketing, New York, American Association. Apr. P. 35-48. 

 

As dimensões da qualidade são características genéricas do serviço. Juntas, 

constituem o serviço como um todo. Esse modelo sobre o conceito de dimensões da 

qualidade, desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), baseou-se nas 

lacunas dos serviços. A Tabela 14 detalha as dimensões da qualidade do serviço 

segundo o modelo SERVQUAL. 

 

Tabela 14 
 Dimensões da qualidade em serviços segundo modelo SERVQUAL 

Fator Descrição 

Tangibilidade 

São os elementos físicos, como, móveis, escritório, formulários, aparência física 
dos empregados, roupas e uniformes, equipamentos e disposição física. Ou 
seja, a aparência de instalações físicas, pessoal e materiais de comunicação 
equipamentos 

Confiabilidade 
Capacidade de realizar o serviço prometido de modo confiável e com precisão, 
satisfazendo as necessidades primárias de prazo e de qualidade dos clientes; 

Presteza: 
É a habilidade de entender os problemas e dificuldades dos clientes e responder 
de uma forma positiva. É a boa vontade, disposição para ajudar e com presteza, 
proporcionando um serviço de nível 

Garantia 
Segurança  

É percepção que o cliente tem da habilidade do empregado da empresa em 
responder às suas necessidades. Um técnico em manutenção de televisão que 
rapidamente encontra e repara o defeito, na hora, na frente do cliente, transmite 
segurança 

Empatia 

É a disposição que o colaborador/funcionário tem e manifesta nos cuidados e 
atenção individualizados prestados ao cliente. É o conhecimento e a cortesia na 
transmissão de confiança e confiabilidade. Cortesia, gentileza, apoio e atenção 
individualizada aos clientes 

Fonte: Adaptado de Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. L. (1988). Consumer and control 
processes in the delivery of service quality. Journal of Marketing, New York, American Association. 
Apr. P. 35-48. 
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De acordo com Zeithaml; Parasuraman & Berry (1988) a avaliação da qualidade de 

serviços por meio da escala SERVQUAL é uma ferramenta que pode ser utilizada de 

forma válida por diversas organizações, desde que sejam feitas as devidas 

adequações em suas variáveis, para atender à especificidade do serviço analisado. 

Os 22 índices devem ser ajustados em função do tema a ser investigado, segundo 

(Zeithaml; Berry; Parasuraman,1993). 

 

Urdan e Rodrigues (1993) afirmam que o trabalho feito por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985, 1988) foi o mais metódico, sistemático e amplo já realizado dentre 

aqueles que tiveram por objetivo apontar as faces da qualidade de serviços, 

realçando que outros modelos e escalas propostos não obtiveram a mesma 

notoriedade, seja na literatura acadêmica, seja no uso empresarial, sendo essa uma 

indicação da superioridade do SERVQUAL (Urdan, 1993).  

 

Teas (1994) e Hughey, Chawla e Khan (2003) apontam que a escala SERVQUAL é 

considerada como a ferramenta mais utilizada para mensurar a qualidade percebida 

dos serviços, tendo sido amplamente utilizada em vários cenários do mercado 

nacional e do internacional. Por sua vez, Oliver (1996) reconhece que a satisfação 

resulta de uma comparação entre a expectativa precedente do produto e/ou serviço 

e o resultado dessa experiência consumada. Salienta que o cliente faz um 

julgamento prévio do produto e/ou serviço, desenvolvendo um padrão à medida que 

filtra suas expectativas sobre como a avaliação real é feita. Martins e Laugeni (2005) 

explicam que, para mensurar a qualidade em serviços os pesquisadores enfrentam 

muita dificuldades, principalmente por ser um atributo muito subjetivo. Por isso, uma 

das abordagens mais utilizada no setor de qualidade em serviços é a SERVQUAL, 

juntamente com a teoria dos cinco gaps, que busca comparar a qualidade percebida 

com a qualidade real. Na opinião de Kotler (2011) o modelo desenvolvido por 

Parasuramam, Zeithaml e Berry (1988) para medir a qualidade de serviços 

contempla os atributos essenciais em uma prestação de um serviço.  

 

A SERVQUAL foi considerada genérica por diversos autores, uma vez que não pode 

ser aplicada a todos os tipos de serviços. Isso a tornou questionável (Narang, 2012). 

Cronin e Taylor (1992) alertam que existem várias críticas a essa escala, entre elas a 

ideia de que a mensuração da qualidade percebida é auto explicativa. Desse modo, 
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considerando o desempenho do prestador de serviços e a satisfação do consumidor, 

uma escala para medir a expectativa de qualidade torna-se irrelevante. A prestação 

de serviços é uma atividade complexa e de muitas variáveis. Poder conhecer por 

meio da avaliação a opinião de clientes/consumor é essencial para todas as 

organizações, mas também crucial para as instituições de ensino. Compreender a 

opinião dos usuários em relação aos serviços de qualidade pode ser um diferencial 

para determinar o êxito ou o insucesso nesse ramo de atividade (Rosalem, 2013). 

 

2.4.1.3 Modelo SERVPERF e outros modelos sugeridos pela literatura 

 

Em meados da década de 1990, como alternativa ao modelo SERVQUAL, Cronin e 

Taylor (1992) desenvolveram o modelo SERVPERF, utilizando uma nova escala para 

medir a qualidade baseada apenas na percepção de desempenho de serviço. Os 

autores iniciaram um debate sobre o fato de a percepção do cliente ser um fator 

decisivo e o único a ser considerado na medição da qualidade em serviços, 

garantindo que apenas a expectativa já define a qualidade, sem haver a 

necessidade de uma experiência anterior. Essa nova escala se justificou em função 

dos problemas encontrados identificados na escala SERVQUAL, principalmente sua 

escassez conceitual e operacional. Os testes aos quais a escala SERVQUAL foi 

submetida eram incompletos, havendo discussão teórica, mas não o teste baseado 

na experiência, e sima análise das relações e das intenções de compra, partindo do 

pressuposto de que a qualidade percebida dos serviços é um precedente à 

satisfação, possuindo um efeito significativo nas intenções de compra tal fato gerou 

discussão entre vários autores (Miguel & Salomi, 2004). 

 

O modelo SERVPREF foi desenvolvido com base na percepção de desempenho, 

testando as seguintes hipóteses: a) uma medida de qualidade em serviço 

SERVPERF não ponderada é mais apropriada para a medição da qualidade em 

serviço do que o instrumento SERVQUAL, SERVQUAL ponderado ou SERVPERF 

ponderado; e b) a satisfação de cliente é um antecedente da qualidade percebida do 

serviço. Os 22 itens foram divididos em cinco dimensões, aplicadas em quatro tipos 

de prestadores de serviços: bancário, controle de pragas, limpeza a seco e comida 

rápida. Assim, a escala SERVPERF é empregada em processos de avaliação tanto 

quanto a escala SERVQUAL, utilizada para medir e avaliar a qualidade em serviços, 
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com adaptações nos itens, para a adequação de cada ramo de atividade quando 

necessário (Miguel & Salomi, 2004). Para Cronin e Taylor (1992) a qualidade é 

conceituada mais como uma atitude do cliente com relação às dimensões da 

qualidade. Esta não deve ser medida por meio das diferenças entre expectativa e 

desempenho, e sim como uma percepção de desempenho, podendo ser 

representada por: Qj = Dj (3),em que: Qj = avaliação da qualidade do serviço em 

relação à característica j; e Dj = valores de percepção de desempenho para a 

característica j de serviço (Miguel & Salomi, 2004). 

 

Entre as diversas escalas existentes para mensurar a qualidade de serviços, 

Dabholkar; Thorpe e Rentz (1996) elaboraram uma nova proposta de escala para 

medir a percepção da qualidade de serviços voltada para o varejo, chamada Retail 

Service Quality – RSQ (Qualidade de Serviços no Varejo), criada em função da 

necessidade de um modelo direcionado a esse setor.  

 

Esta escala vem sendo utilizada para validar sua base teórica e sua aplicabilidade 

em diversas concepções de varejo por diversos estudiosos e pesquisadores, Isso 

porque as rápidas mudanças no ambiente varejista eram consequentes da grande 

competitividade entre as organizações nacionais e internacionais. Entretanto, no 

mercado brasileiro ainda não foram encontrados trabalhos que utilizam esta escala. 

Além disso, os pesquisadores desenvolveram outra escala, a RSQ (Retail Service 

Quality), para medir a percepção da qualidade, ao perceberam que havia a 

necessidade de uma escala validada que pudesse ser utilizada para medir serviços 

de qualquer nicho de negócios (Dabholkar; Thorpe & Rentz, 1996). 

 

2.4.2 Percepção da qualidade 

 

A educação brasileira, especificamente a privada, diante de um mercado 

competitivo, exige reformulações e adequações para sua sobrevivência, bem como 

a oferta de serviços de qualidade ao mercado educacional, especialmente para a 

educação infantil. Monroe e Krishnan (1985, p. 221) definem assim a percepção da 

qualidade: 
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A qualidade percebida é a habilidade perceptível de um produto ao 
proporcionar satisfação em relação às alternativas disponíveis. Definição que 
muito se assemelha à definição de adequação ao uso. Esse conceito 
compara-se no sentido de que a qualidade percebida de uma marca é 
influenciada pela qualidade percebida de outras marcas disponíveis (Monro & 
Krishnan,1985, p. 221) 

 

Oxenfeldt (1950 p. 300), entende qualidade percebida como "todos os atributos de 

um produto que produzem a satisfação do consumidor”. Na opinião de Maynes 

(1976, p.56) é "o alcance em que a amostra fornece as características do serviço 

que um consumidor individualmente deseja”. Ou seja, não é o valor efetivo dos 

atributos, mas as percepções deles que são relevantes para a percepção de 

qualidade. Em contrapartida, Oxenfeldt (1950), parece estar inclinado a atributos 

objetivos.  

 

Steenkamp (1990) explica que as percepções de atributo são formadas. O consumo 

do produto não é considerado como um aspecto relevante da qualidade percebida. 

Para Louro (2000), o conceito de qualidade percebida de serviços se define como a 

percepção dos consumidores a respeito da qualidade ou vantagens de um produto 

ou serviço em relação à sua funcionalidade e produtos similares no mercado. 

“Podem ser definidas como as percepções dos consumidores acerca da qualidade 

ou superioridade de um produto ou serviço em relação à sua funcionalidade e às 

suas alternativas” (Louro, 2000, p.31) 

 

Para a definição de qualidade percebida, pode-se utilizar uma base teórica no 

contexto mais amplo de valor. Rokeach (1973) aponta que o conceito de valor pode 

servir de conceito central em todas as ciências sociais. Segundo Holbrook e 

Corfman (1983, p.23) o valor pode ser definido como "uma preferência relativista 

(comparativa, pessoal, situacional) caracterizando a experiência de um sujeito de 

interação com algum objeto”. 

 

A percepção da qualidade, quer seja na indústria ou na prestação de serviços, tem 

sido amplamente discutida. Em função da globalização econômica, as organizações 

encontram uma gama de novas oportunidades, mas também enfrentam uma 

concorrência mais acirrada do que nunca. Anteriormente, a qualidade era procurada 

por empreendimentos que queriam destacar-se entre seus concorrentes e obter 
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maior lucratividade. Hoje, a qualidade deixou de ser um diferencial e passou a tomar 

proporções essenciais para empreendimentosnas mais diversas áreas. Desse modo, 

conseguir identificar o fatores que definem a percepção da qualidade é fundamental 

para a sobrevivência de uma empresa, além de possibilitar o sucesso do negócio.  

 

Segundo Zhang (1997), quando as organizações desenvolvem estratégias de 

marketing e manufatura, os fatores a serem considerados tornam-se muito mais 

complexos. Quando as empresas multinacionais escolhem um país para fabricar 

produtos, juntamente com fatores técnicos, legais, de recursos humanos, políticos e 

econômicos, precisam considerar a imagem que este país projeta para o resto do 

mundo, porque isso pode influenciar a percepção de qualidade dos consumidores 

 

A gestão da qualidade é cada vez mais procurada por diversas empresas e 

organizações, devido a seu reconhecimento internacional na credibilidade de 

produtos ou serviços. A qualidade passou a ser uma estratégia fundamental para as 

organizações que buscam se manter no mercado, oferecendo produtos ou serviços 

que atendam às exigências do cliente e do mercado, garantindo, assim, sua 

satisfação (Costa, Nascimento & Pereira, 2016). Assim, as empresas que possuem 

certificações e normas de qualidade têm um grande diferencial competitivo, além de 

possuírem uma imagem mais positiva perante os seus clientes e fornecedores.  

 

De acordo com Schiffman e Kanuk (1997), a qualidade percecida pelos 

consumidores de um produto ou serviço está baseada em sensações intrínsecas ou 

extrínsecas. De maneira singular ou composta, elas compõem a base da percepção 

da qualidade de um produto ou serviço. Segundo (Parasuraman, Zeitaml e Berry, 

1985), diversas pesquisas apontam que para diferentes serviços o julgamento de 

suaqualidade revela critérios similares, diferenciando apenas na importância relativa 

dos critérios e das expectativas em relação às dimensões da qualidade apontadas 

por especialistas da área da qualidade. 

 

Os autores sugerem o modelo conceitual dos efeitos do preço, marca e experiências 

armazenadas (Figura 7). 
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Figura 7 

Modelo conceitual dos efeitos do preço, marca e experiências armazenadas no valor 

(Schiffman e Kanuk, 1997) 

Fonte: Schiffman, L. G.; Kanuk, L. L. (1997). Consumer behavior.6. Ed. Upper Saddle River. Prentice-
Hall. 

 

Os autores ressaltam, ainda, que a expectativa do serviço é um componente 

fundamental da qualidade percebida do serviço, além de ser influenciada pelo 

marketing. A propaganda é moldada pela comunicação boca a boca, pelas 

necessidades pessoais e experiências passadas (Parasuraman, Zeitaml & Berry, 

1985). 

 

Segundo Dominguez (2000, p. 53), a tecnologia da informação é um dos fatores que 

influencia a percepção da qualidade: 

 

A tecnologia de informação, propicia grandes melhorias em comunicação (a 
Internet) e disponibiliza softwares de apoio ao relacionamento com clientes (o 
CRM-Customer Relationship Management e o DBM-Database Marketing), 
municia as empresas com importantes ferramentas para uma melhor 
compreensão do comportamento dos consumidores e a geração de ofertas 
de produtos e serviços que contenham vantagem competitiva, em termos de 
valor percebido pelo cliente (Dominguez, 2000, p. 53). 

 

Estudos de Steenkamp (1990), sugerem os fatores de percepção da qualidade 

percebida analisados pela ótica da interação sujeito-objeto. Para o autor, a formação 
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de julgamentos de qualidade implica uma interação sujeito-objeto, uma vez que o 

julgamento de qualidade é formado por um consumidor individual em relação a 

determinado produto (Steenkamp, 1990).  

 

Outro importante fator relacionado à qualidade percebida é a marca. Ela pode ser 

afetada pelo contexto competitivo de outras marcas disponíveis no mercado. Por 

exemplo, a qualidade percebida da marca A em relação à marca B pode aumentar 

se a marca C, que é ligada à marca A, mas não à B, é introduzida no mercado 

(Huber & Puto, 1983), Payne (1976), Lussier e Olshavsky (1979) alertam que os 

consumidores usam diferentes atributos e diferentes heurísticas nos vários estágios 

de um processo de escolha. A importância, ou peso, dado a cada atributo na fase de 

avaliação e a de escolha irá depender da habilidade dos consumidores para 

perceberem as diferenças entre as diversas alternativas consideradas. Assim, 

quando o número de marcas disponíveis é grande, os consumidores podem utilizar 

uma série de variáveis para avaliar a qualidade. 

 

Zaichkowsky (1985); Olson e Jacoby (1972) elencam as seguintes variáveis 

pessoais que afetam o processo de percepção da qualidade: 

 

 Envolvimento com o produto – afeta a motivação para processar 

informações sobre ele. Indivíduos altamente envolvidos, em 

comparação com indivíduos pouco envolvidos, abrangem um 

processamento de informações mais elaborado. Eles tendem a atribuir 

mais importância à informação probatória relacionada ao produto e 

interferem e pensam mais sobre o produto. Consequentemente,  

pode-se esperar que os consumidores altamente envolvidos, em 

comparação com os consumidores com baixo envolvimento, usam 

mais dados relativos à qualidade, atribuem maior importância aos 

atributos de qualidade intrínseca – que, em geral, são experienciados 

de forma mais confiável, e estão mais próximas do produto em si, 

revelando indícios de qualidade extrínseca. Assim, desenvolvem uma 

ideia mais sólida no processo de percepção da qualidade. 

 Conhecimento prévio sobre o produto – é um fator importante da 

capacidade do consumidor de processar informações. Uma pessoa 
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com mais conhecimento prévio tende a ter ideias mais ricas e inter-

relacionadas cognitivamente sobre o produto, que permitem o 

processamento de (novas) informações relacionadas à qualidade em 

um nível mais profundo, mais abstrato e mais elaborado (Marks & 

Olson, 1981).  

 Educação – os indivíduos com um menor nível de escolaridade 

parecem ser menos competentes em processar as informações e usam 

menos informações em processos de decisão do que pessoas 

altamente educadas. Os consumidores com baixo nível de 

escolaridade exibem menos interações no processo de percepção de 

qualidade, porque o processamento de interações é cognitivamente 

bastante exigente e usa menos senso comum em geral. Além disso, os 

consumidores pouco educados confiam menos em informações 

específicas de fontes neutras e mais em informações específicas de 

fontes pessoais do que consumidores altamente educados 

(Steenkamp, 1990; Westbrook, 1987; Capon & Burke, 1980). 

 

O grau de risco percebido nas crenças de atribuição de qualidade afeta os 

julgamentos de qualidade, com maiores níveis de risco, tendendo a depreciar a 

qualidade percebida em um contexto geral (Pras & Summers, 1978). Ao perceber o 

risco de alta qualidade, os consumidores tendem a depender fortemente de uma ou 

de algumas pistas, com uma marca parecendo ser especialmente importante para 

uma grande variedade de bens de consumo duráveis e não duráveis (Decrop & 

Derbaix, 2010). 

 

Nesse contexto, Harvey e Green (1993) buscam diferençar três definições de 

qualidade preponderantes na busca da garantia de qualidade (QA) enquanto valor 

do dinheiro, adequada para o propósito adotado e como transformação. Veja-se: 

 

 Qualidade como valor do dinheiro se ilustraria em uma instituição de 

“qualidade”. Em tal visão, é aquela universidade que satisfaz as 

exigências da contabilidade pública. Assim, produzem, a título de 

exemplificação, mais graduados por menos recursos financeiros 

públicos; mais publicações por alunos publicadas por pessoal 
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acadêmico e mais doutores entre seus funcionários, além de e um ano 

estratégico que sinaliza altos níveis de atividades autofinanciadas. 

 O “propósito” da qualidade adequada à finalidade é o da instituição. As 

universidades têm vários desígnios, dentre os quais ensino e pesquisa 

são os pilares. Conseguir o aprendizado efetivo dos discentes que 

creiam que absorveram padrões reconhecidos publicamente é a 

preocupação nesse caso. Portanto, o controle de qualidade se coloca 

como uma questão primordial, interrogando-se os programas de ensino 

estabelecidos produzem os resultados em termos de aprendizagem 

dos alunos que, de fato, se propõem a obter. 

 As percepções dos discentes sobre seu mundo e a forma como 

aplicam seu conhecimento para solucionar problemas do mundo real 

definem o que se toma por qualidade como transformação. Tal fator se 

encontra também no que diz respeito àquilo que transforma as 

concepções dos docentes sobre a sua função de educadores e, ainda, 

a cultura da própria instituição de ensino. 

 

É importante atentar, ainda nesse viés, que a qualidade assegurada pode ser 

retrospectiva ou prospectiva, o que estará sujeito ao tipo de qualidade a se 

confirmar. Dentre as grandes vantagens em fornecer um serviço de qualidade em 

alto nível, está a formação da lealdade. Uma qualidade superior do serviço gera 

diferenciação, que pode agir como uma vantagem competitiva para os fornecedores 

(Gronroos, 2009). Na medida em que o serviço prestado é diferenciado, mais 

clientes se fidelizarão aos prestadores destes. Assim, a diferenciação é uma 

preocupação evidente para as organizações. A satisfação do cliente é dos motivos 

para os clientes, não mudar de produtos ou fornecedores de serviços. Quanto maior 

a satisfação maior a chance de que esses clientes recomendem ou permaneçam 

leal a determinada empresa (Fisher, 2001). 

 
 

2.5 Satisfação em serviços 

 

Satisfação é um estado afetivo gerado pela reação emocional à experiência com um 

produto ou serviço (Cadotte; Woodruf & Jenkins, 1987; Oliver, 1980). Solomon, 

(1999) informa que satisfação é o julgamento formado durante o uso ou consumo de 
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produto ou serviço de determinado fornecedor ou depois dele. Portanto, constitui 

uma reação ou sentimento em relação a uma expectativa. 

 

Para Evrard (1993) a satisfação é o estado psicológico resultante do processo de 

compra e de consumo. O autor ressalta que a desconfirmação de expectativas 

também é apresentada como determinante da satisfação dos consumidores. Ou 

seja, o cliente estabelece em sua mente padrões de referências anteriores ao 

consumo, vive a experiência e, por fim, compara o resultado com as expectativas 

iniciais. Quando esse resultado é diferente do esperado, ocorre a desconfirmação de 

expectativas, que pode ser positiva, caso a experiência vivida tenha sido melhor do 

que a esperada, ou negativa, caso tenha sido pior, sendo que neste último caso 

ocorre a insatisfação do cliente. 

 

Pesquisa realizada por Spreng; Mackenzie e Olshavsky (1996) aponta o desejo do 

consumidor como determinante no processo de satisfação. Nesse sentido, os 

desejos se relacionam diretamente com o nível de satisfação do consumidor, 

levando à conclusão que tanto a desconfirmação de expectativas quanto os desejos 

são fatores que influenciam nesse processo. 

 

Segundo Bloemer e Kasper (1994) satisfação representa aspectos cognitivos e 

emocionais da satisfação, que se constitui num sentimento que surge como 

resultado da avaliação subjetiva de que a alternativa escolhida atende ou excede as 

expectativas do cliente. Os pesquisadores Boulding; Staelin; Kalra e Zeithaml (1993) 

informam que satisfação do cliente possui dois conceitos essenciais: satisfação 

específica em uma transação; e satisfação acumulada. A satisfação específica está 

relacionada à avaliação de experiências individuais de consumo e a satisfação 

acumulada é um construto abstrato que descreve a experiência total de consumo 

com um produto ou serviço. Isso significa que a satisfação cumulativa abrange a 

experiência do consumidor ao longo do tempo (Fornell; Johson; Anderson; Cha& 

Bryant, 1996). A satisfação acumulada é mais atraente sob o ponto de vista 

gerencial, pois apresenta uma indicação clara da performance atual e de longo 

prazo de uma empresa ou mercado(Rossi & Slongo, 1998)  
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A satisfação acumulada tem maior utilidade na previsão do comportamento dos 

consumidores e do desempenho da empresa (Wang & Lo, 2002). A satisfação é uma 

avaliação contínua a respeito da habilidade de uma empresa em proporcionar os 

benefícios que o cliente esteja buscando. É o que preconizam Anderson e Fornell 

(1994).  

 

Bateson e Hoffman (2001) indicam três razões fundamentais para justificar 

investimento na satisfação do cliente:  

 

 Custo de novos clientes – mudanças no mercado têm contribuído para 

que a conquista de novos clientes se torne uma tarefa difícil e onerosa. 

De acordo com os autores, o aumento da concorrência, os altos custos 

de marketing e o fato de não haver tantos novos consumidores no 

mercado dificultam esse processo. Diante desse desafio, torna-se mais 

interessante para as empresas investir na fidelização de seus atuais 

clientes do que na conquista de novos. 

 Demanda competitiva por satisfação – devido ao crescimento da 

demanda e das oportunidades de escolha do cliente (concorrência), as 

empresas têm investido fortemente em atender às necessidades de 

seus clientes da melhor maneira possível, de modo a gerar satisfação, 

lealdade, e consequentemente, lucros para a organização. 

 Valor do ciclo de vida dos clientes – a retenção de clientes pode 

aumentar a lucratividade da empresa com o passar do tempo. Ou seja, 

à medida que eles permanecem na empresa, os custos totais são 

reduzidos, pois não é mais necessário que empresa arque com custos 

para conquistar clientes e para realizar os cadastros e serviços 

administrativos necessários à recepção de novos consumidores 

(Bateson & Hoffman, 2001). 

 

Tinoco e Ribeiro (2007), apontam os seguintes fatores que contribuem para a 

satisfação do cliente e seus teóricos: 
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 Qualidade percebida – trata-se dos julgamentos do consumidor sobre a 

excelência ou superioridade global do produto (Anderson & Fornell, 

1994). 

 Valor percebido –variável agregada que reflete a percepção de todos 

os atributos da qualidade como uma função do preço (Andreassen & 

Lindestad, 1998). 

 Preço – quando o cliente percebe que o preço de um produto ou 

serviço é razoável, ele se sentirá mais satisfeito e manifestará 

intenções de repetir a compra. De outro lado, se ele sente que seu 

sacrifício não vale a pena, poderá não repetir a compra, mesmo que 

esteja satisfeito com a qualidade do produto ou serviço (Tinoco & 

Ribeiro, 2007). 

 Afetos e Emoções – o somatório de experiências positivas e negativas, 

respectivamente, com um produto ou serviço (Oliver, 1993). Emoções a 

consciência da ocorrência de alguma excitação fisiológica, seguida por 

uma resposta comportamental e uma avaliação cognitiva. Orientam as 

ações do dia a dia das pessoas e são geradas por meio de estímulos, 

que podem vir do ambiente externo ou de dentro do organismo, por 

exemplo fome ou dor de cabeça (Sheth; Banwari & Newman, 2001). 

 Imagem corporativa – possui um papel importante para atrair e reter 

clientes. Será gravada na memória do usuário com base em suas 

experiências com a empresa e será utilizada especialmente quando o 

serviço for complexo e difícil de avaliar. Assim, se a empresa possui 

um bom desempenho em seus serviços, isso será crucial para a 

escolha e satisfação do cliente (Andreassen & Lindestad, 1998). 

 

A avaliação da satisfação do cliente de serviços, segundo Evrard e Rodrigues (1995, 

p. 2), possui natureza intangível e é complexa, pois os benefícios psicológicos 

oferecidos não são facilmente observáveis e ainda menos mensuráveis. 

 

2.5.1 Modelos para medição de satisfação 

 

Levando em consideração a influência que a satisfação dos clientes exerce sobre as 

empresas, muitos países adotaram padrões para medir o índice de satisfação do 
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cliente. O primeiro padrão de avaliação foi desenvolvido na Suécia, em 1989, 

conhecido como Customer Satisfaction Barometer (CSB). O CSB, abrange 30 ramos 

de atividade. Sua principal finalidade era medir a satisfação do consumidor, de modo 

a proporcionar maior competitividade entre as indústrias e melhor orientação às 

necessidades do mercado (Sarmento, 2009). O índice foi criado para: 

 

 Promover comparações entre as empresas, avaliações de 

desempenho e previsões de longo prazo; 

 Prover informações quanto a questões de sensibilidade de diversas 

empresas e indústrias à satisfação do consumidor; 

 Medir os efeitos da qualidade e do preço, o impacto das expectativas 

do consumidor e o aumento necessário da qualidade para reter 

consumidores insatisfeitos; e 

 Complementar as medidas de performance da economia, fornecendo 

informações úteis para empresas, acionistas, investidores, governo e 

clientes (Fornell,1992). 

 

De acordo com Zeithaml e Bitner (2003), desde a criação do sistema, 65 empresas 

passaram por avaliações e foram considerados aspectos relativos:a percepção de 

qualidade e os níveis de satisfação do cliente. Os resultados do barômetro indicaram 

que os clientes encantados ou muito satisfeitos tendem a gastar mais dinheiro em 

cada compra, retornam mais vezes, utilizam maior número de serviços e são mais 

leais por um período de tempo maior. 

 

Estudos de Fornell, Johson, Anderson, Cha e Bryant (1996) infomam que foi criado 

em 1994, nos Estados Unidos,o índice de satisfação do consumidor americano 

(American Customer Satisfaction Index – ACSI), envolvendo mais de 40 ramos de 

atividade. Os sete principais grupos da economia do país foram: indústrias de bens 

não duráveis, como cigarros e cervejas; indústrias de bens duráveis, como 

automóveis e eletrônicos em geral; transportes/comunicações/utilidades, como 

linhas aéreas e redes de televisão; varejo, como lojas de departamento, 

supermercados e restaurantes; setor financeiro e de seguros; serviços, como 

hospitais e hotéis; e administração pública/Governo, como transportes coletivos e 

outros serviços. Segundo (Fornell, Johson, Anderson, Cha e Bryant (1996) e 
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Sarmento (2009), foi utilizada uma escala de 10 pontos no questionário, fornecendo, 

assim, melhor discriminação dos dados e evitando erros estatísticos no tratamento 

das respostas. 

 

A Figura 8 representa de forma esquemática o modelo de medição norte americano. 

 

 

Figura 8 

Modelo de medição norte-americando de medição (ACSI) – adaptada de Lopes, 

Pereira & vieira (2008) 

Fonte: Lopes, H. E. G.; Pereira, C.; Vieira, A. F. (2009). Comparação entre os modelos norte-
americano (ACSI) e europeu (ECSI) de satisfação do cliente: um estudo no setor de serviços. Revista 
de Administração Mackenzie, v. 10, n. 1. 
 

O índice que foi desenvolvido pela Universidade de Michigan, mede a qualidade dos 

bens e serviços do ponto de vista do consumidor. Nesse modelo, três fatores são 

determinantes para uma boa avaliação: qualidade percebida, valor percebido e 

expectativas do cliente (Fornell, Johson, Anderson, Cha & Bryant,1996). 

 
Sarmento (2009), informa que a pesquisa monitorou as percepções em 200 

empresas, que representam a maioria dos setores econômicos. Por sua vez, 

Zeithaml e Bitner (2003) apontam que para cada empresa, aproximadamente, 250 

entrevistas foram aplicadas com clientes atuais. A entrevista possui 17 questões 

estruturadas e 8 demográficas. O enunciado e os exemplos são modificados de 
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acordo com o produto ou serviço avaliado. As 15 variáveis medidas estão 

relacionadas à: Expectativas do cliente – 3 variáveis; Qualidade percebida – 3 

variáveis; Valor percebido – 2 variáveis;Opróprio ACSI – 3variáveis; Reclamações do 

cliente – 1 variável e Lealdade do cliente – 3 variáveis”. 

 

Alguns países desenvolveram os próprios índices de mensuração da satisfação de 

clientes. Os mais utilizados atualmente são o American Satisfaction Customer Index 

(ACSI) e o European Satisfaction Customer Index (ECSI). O modelo europeu difere 

do modelo americano por levar em consideração a influência da imagem da 

empresa na formação das expectativas dos clientes, em sua satisfação e, 

consequentemente, em sua lealdade (Lopes, Pereira & Vieira, 2009) (Figura 9). 

 

 

Figura 9 

Modelo europeu de medição (Lopes, Pereira & vieira, 2008) 

Fonte: Lopes, H. E. G.; Pereira, C.; Vieira, A. F. (2009). Comparação entre os modelos norte-
americano (ACSI) e europeu (ECSI) de satisfação do cliente: um estudo no setor de serviços. Revista 
de Administração Mackenzie, v. 10, n. 1. 

 

Segundo Lopes, Pereira e Vieira (2008), mesmo com os avanços em pesquisas, a 

busca da escala perfeita ainda é uma tarefa complexa para muitos estudiosos.  

 

O índice de satisfação de clientes americano (ACSI) é um tipo de medição de 

resultados utilizado pelos profissionais de marketing. Este é um modelo muito 



70 

 

utilizado nos Estados para conduzir estudos de benchmarking de modo transversal 

múltiplo ao longo do tempo. O ACSI parece ser maior para serviços nos EUA e 

segundo o modelo, exibido na Figura 10, é mais orientado à qualidade e valor. 

 

 

Figura 10 

American National Satisfaction Index adaptada de Fornell, Johnson, Anderson, Cha 

e Bryant, 1996. 

Fonte: Fornell, C. Jonhson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J. Bryant, B. E. (1996). The American 
Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings. Journal of Marketing. New York. AMA, v. 
60, p-7-18, Oct. 

 

Os índices mensurado por esse modelo são utilizados pelo governo americano para 

verificar a competitividade do país em diversos setores e, estabelecer metas para 

que esta competitividade seja ampliada. O modelo possui metodologia quantitativa, 

aplicado por meio de questionário estruturado, se tornou basilar para avaliação da 

satisfação (Gonçalves-Filho, Souza-Guerra & Moura, 2004). 

 

A Tabela 15 representa alguns modelos desenvolvidos por teóricos ao longo dos 

anos. 
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Tabela 15 
Modelo de escalas desenvolvidos por alguns teóricos ao longo dos anos 

Autor Descrição do modelo 

Devlin; Dong  
& 

Brown,1993 

Defenderam o uso da escala de 5 pontos para medir as expectativas e de 4 
pontos para os requerimentos dos clientes 

 
 
 
 

Wittink & Bayer 
(1994) 

Apresentaram estudos comprovando que a escala de 10 pontos seria a melhor 
para a medição de satisfação global, enquanto a de 2 pontos viabilizaria a 
medição de itens individuais. A avaliação foi aplicada em uma empresa e 
compararam o uso da escala de 5 pontos tanto para medição global quanto 
para medição individual e chegaram a conclusão de que as escalas de 10 e 2 
pontos apresentam melhores resultados de avaliação. 

 
 
 
 

Vilares  
& 

Coelho, 2003). 

Em 1996, a Comissão Européia encomendou ao MFQ (Mouvement Français 
pour la Qualité) um estudo de viabilidade, no sentido de desenvolver um Índice 
Europeu de Satisfação do Cliente, tomando como base as experiências 
desenvolvidas em outros países 

Em 1998, a Organização Europeia pela Qualidade, a Fundação Europeia pelo 
Gerenciamento da Qualidade e a Customer Satisfaction Index – University 
Network (CSI), com o apoio da Comissão Europeia, lançaram um Índice 
Europeu de Satisfação do Cliente, o ECSI, que abrangeu 12 países 

Fonte: Adaptado de Lopes, H. E. G.; Pereira, C.; Vieira, A. F. (2009). Comparação entre os modelos 
norte-americano – (ACSI) e europeu (ECSI) de satisfação do cliente: um estudo no setor de serviços. 
Revista de Administração Mackenzie, v. 10, n. 1. 

 

De acordo com Cassel e Eklof (2007), no ECSI foi definido um modelo de equação 

estrutural envolvendo sete variáveis latentes: imagem, expectativas, qualidade 

percebida, valor percebido, satisfação, reclamação e lealdade. Esse modelo visa 

medir e explicar a satisfação e fidelidade do cliente, além de fornecer informações 

úteis para melhorar o desempenho das empresas e atuar como uma ferramenta de 

benchmarking para comparar e melhorar as economias de diferentes países da 

Europa e posicioná-las em relação aos Estados Unidos e aos Países da Ásia. O 

modelo ECSI oferece uma boa estrutura para explicar a satisfação do cliente e pode 

ter diferentes influências, dependendo da área de aplicação, como concluem 

Camacho; Silva e Florencio (2016) 

 

Ao longo dos anos, pesquisadores brasileiros testaram e adaptaram os modelos 

existentes em diferentes estudos, exatamente por não haver um modelo único de 

medição de satisfação do cliente no país. Gonçalves-Filho, Souza-Guerra e Moura, 

(2004). Adaptaram e aplicaram o modelo ACSI para mensurar a satisfação e outros 

construtos em instituições de ensino superior no Brasil. Os resultados apontaram 

que o modelo não foi totalmente comprovável, levando em consideração o universo 

amostral utilizado. Assim,sugeriram um novo estudo utilizando o método europeu. 

Estudos de Lopes, Hernandez e Nohara (2009) obtiveram êxito ao utilizar o modelo 
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norte-americano (ACSI). Os pesquisadores identificaram resultados mais 

satisfatórios quando o compararam com o modelo europeu (ECSI) em um estudo no 

setor de serviços. Foi observado que na prática o ACSI pode mensurar fenômenos 

de maneira mais objetiva, ao utilizar menos indicadores e menos variáveis latentes. 

Ou seja, na ótica gerencial é possível medir a satisfação do cliente por meio de um 

modelo mais simples, o que demanda amostra e questionário menores para que se 

obtenha um resultado plausível. 

 

Urdan e Rodrigues (1999) desenvolveram um estudo empírico, no qual aplicaram o 

modelo de equações estruturais (método europeu) para estudar a satisfação de 

clientes da indústria automobilística brasileira. Os resultados identificaram um 

desajustamento do modelo, que levou a duas implicações: a) ferramentas 

estatísticas podem não ser ideais para a escolha de um modelo; e b) a rejeição do 

modelo de equações estruturais para o ramo da indústria automobilística. Em 

contrapartida Cavalheiro; Tavares; Ferreira; Santos e Stedile (2014), aplicaram o 

modelo europeu de satisfação do cliente (ECSI) em uma pesquisa com discentes de 

uma instituição de ensino superior. Os resultados encontrados foram satisfatórios e 

conclusivos. Entretanto, os autores destacaram que o estudo não se apresenta 

como definitivo e que a realidade apresentada talvez não se reflita em outro cenário. 

Em função dos resultados obtidos com a aplicação de diversos modelos no Brasil, a 

criação de um índice nacional de satisfação do cliente à semelhança dos índices 

sueco, norte-americano, alemão, neozelandês e de Taiwan se tornou fundamental. 

(Rossi & Slongo, 1998) ressaltam que esta seria uma provocação aberta aos 

pesquisadores de marketing no Brasil. 

 

2.6 Valor percebido em serviços 

 

O termo valor é um conceito abstrato, com significados variáveis, utilizados de 

acordo com seu contexto. Na perspectiva do marketing, valor é tipicamente definido 

pela perspectiva do consumidor. Segundo Patterson e Spreng (1997), a definição 

mais comum para valor na literatura de marketing: é a taxa ou a relação de ganho 

total de benefícios recebidos menos o total de sacrifícios. 
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Rokeach (1973) compreende valor sob os aspectos da ciências sociais no contexto 

de valores humanos, terminais e instrumentais. Do ponto de âmbito industrial, 

engenharia de valor refere-se a processos designados para redução de custos, 

mantendo-se a padronização. 

 

Do ponto de vista dos benefícios, o valor está profundamente ligado à percepção do 

cliente em relação à avaliação dos atributos do produto, do desempenho desses 

atributos e das consequências originadas pelo uso de tal mercadoria. Os clientes 

enxergam o produto como um conjunto de atributos. Assim, quando o compram e o 

utilizam, desenvolvem preferências e desejos por certos atributos, que lhes 

proporcionam os resultados desejados nas situações de uso, atendendo a seus 

objetivos e gerando satisfação com o valor percebido (Woodruffe, 1997).  

 

O valor percebido é a avaliação geral feita pelo consumidor da utilidade de um 

produto baseado nas percepções do que é recebido (benefícios) em relação ao que 

é fornecido (custos) pelo cliente para sua aquisição comparativamente à 

concorrência (Zeithaml, 1988; Sirdeshmuck; Singh & Sabol, 2002; Kotler, 2000).  

 

Grönroos (2003) aponta que os clientes ficam satisfeitos com a qualidade percebida, 

contanto que o sacrifício envolvido, que compreende preço e custos de 

relacionamento, não sejam excessivos. Assim, pode-se dizer que o valor percebido 

afeta a satisfação do cliente. 

 

Anderson, Fornell e Lehmann (1992) afirmam: valor é o quociente entre a qualidade 

percebida e o preço ou a relação entre os benefícios recebidos pelo cliente 

comparativamente aos custos ou sacrifícios incorridos para sua obtenção. O 

construto valor é percebido como o nível de qualidade percebida de um produto em 

relação ao preço pago por ele. Incorpora-se, dessa forma, ao valor percebido o fator 

“preço”, que reforça a comparabilidade de resultados entre fornecedores, ramos de 

atividades e setores (Fornell, Johson, Anderson, Cha & Bryant 1996; Gale, 1996). 

Existe uma probabilidade maior de os consumidores permanecerem em uma relação 

quando os benefícios recebidos (qualidade, satisfação e benefícios específicos) 

excedem os custos despendidos (monetários e não monetários). Quando empresas 

podem fornecer valor de forma consistente do ponto de vista do cliente, este se 
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beneficia claramente e ganha um incentivo para permanecer no relacionamento 

(Zeithaml; Bitner, 2003). Zeithaml, Parasuraman e Berry (1988), acrescentam a este 

conceito a noção da avaliação total acerca do produto ou serviço, em que a 

percepção seria percebida com base nos benefícios oferecidos pelo produto, em 

comparação ao conjunto de atividades necessárias para consegui-lo (sacrifícios). 

 

Zeithaml (1988) desenvolveu um modelo que envolve além do valor, os construtos 

qualidade, preço e sacrifício, que apresentariam evidências de associação entre si, 

tendo como resultado final a compra.  

 

A Figura 11 descreve esse modelo, que se tornou referência na literatura. 

 

 

Figura 11 

Modelo de relacionamento de preço, qualidade e valor – adaptado de Zeithmal 

(1988, p. 4) 

Fonte: Zeithaml, V. A. Consumer perceptions of price, quality and value: a meansend model and 
synthesis of evidence. Journal of Marketing, v. 52, n. 3, p. 2-22, July, 1988. 
 

Zeithaml (1988) buscou evidências na literatura e em um estudo qualitativo para 

conceituar: “Valor é baixo preço. Valor é qualquer coisa que se procura em um 

produto. Valor é a qualidade recebida pelo preço pago. Valor é que se recebe pelo 

que se paga”. Unificando essas definições, a autora propôs a seguinte definição: 

“Valor percebido é a avaliação global do consumidor da sobre um produto ou serviço 
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baseado na percepção do que é recebido e do que é entregue” (Zeithaml, 1988, 

p.14). Já Holbrook (1999) identificou em valor um construto multidimensional, o que 

possibilitou o desenvolvimento de valor para o cliente. Sheth, Newman e Gross 

(1991) entendem valor como as manifestações identificadas por um conjunto de 

possibilidades de valor. Constitui as dimensões a serem percebidas e julgadas pelos 

clientes na ocasião da escolha de compra. 

 

Para Zeithaml e Bitner (2003), o conceito “valor”, mesmo em uma única categoria de 

serviço, parece ser altamente pessoal e idiossincrático. As autoras afirmam que os 

clientes definem valor de quatro maneiras diferentes. Na primeira, consideram-no 

como preço baixo, indicando que aquilo que eles têm de abrir mão em termos de 

dinheiro é mais importante na sua percepção de valor. Em uma segunda definição, 

acreditam que “valor” são os benefícios de um produto ou serviço. Na terceira, valor 

assume também uma conotação de troca entre o que é pago e a qualidade recebida. 

Por fim, alguns clientes consideram todos os benefícios que recebem, assim como 

todos os componentes do sacrifício (dinheiro, tempo e esforço). 

 

O conceito de valor percebido é, na concepção de Woodruffe (1997), o modo como o 

cliente avalia os atributos do produto, a eficiência das características propostas e os 

resultados apresentados pelo mesmo em comparação com a suas preferências. Os 

clientes veem o produto como um aglomerado de características, cada qual com um 

desempenho. Ao realizar a compra e utilizar o produto, são identificados atributos 

pelos quais se tem uma maior afinidade e desejo, devido aos resultados 

encontrados nesse momento, gerando, assim, valor percebido por meio dos efeitos 

gerados por cada uma dessas características.  

 

A abordagem do valor como algo dinâmico e composto por quatro elementos, na 

opinião de Parasuraman e Grewal (2000), envolve: 

 

 valor de aquisição – consiste nos benefícios recebidos pelo valor 

monetário gasto; 

 valor de transação – refere-se ao prazer que o consumidor sente por 

ter efetuado uma boa compra; 

 valor de uso – utilidade derivada da utilização do produto ou serviço; e 



76 

 

 valor de recuperação – corresponde ao benefício residual recebido na 

hora da revenda ou do fim do consumo.  

 

Grönroos (2003) afirma que “valor” é percebido pelos clientes em seus processos 

internos e em interações com fornecedores ou prestadores de serviços ao 

consumirem ou fazerem uso de serviços, bens, informações, contatos pessoais, 

recuperação de serviços e outros elementos de relacionamentos contínuos (Tabela 

16). 

 

Tabela 16 
Conceito de “valor” sob vários ângulos, de Grönroos (2003) 

Equação Modelo proposto (Valor percebido pelo cliente) 

Primeira equação 

 

Segunda equação 

 

Terceira equação 

 
Fonte: adaptado de (Grönroos, 2003 citado em Sarmento, 2009 p. 43) Grönroos, C. Marketing: 
gerenciamento e serviços. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

 

A primeira equação demonstra que “valor” é criado por elementos em episódios ou 

encontros de serviços distintos e singulares, bem como por percepções do 

relacionamento em si. Na segunda equação, observa-se uma abordagem diferente. 

Benefícios para um cliente são separados em duas partes: os benefícios de uma 

solução central e os de serviços adicionais. Já na terceira equação, o valor é 

composto por uma parcela de valor central e uma parcela de valor agregado. O valor 

central compreende os benefícios de uma solução central comparados com o preço 

pago por aquela solução e o valor agregado é criado por serviços adicionais do 

relacionamento comparados com os custos desse relacionamento ao longo do 

tempo (Sarmento, 2009). Na proposta de Grönroos (2003) citado em Sarmento, 

(2009), as três equações descrevem o mesmo conceito de “valor” sob variados 

ângulos. Levando-se todos em conta, descobre-se uma percepção mais profunda de 

como os clientes compreendem valor, quais fatores contribuem para esse valor e 

como o valor pode ser gerenciado. Sempre levando em consideração que essa é 
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uma questão de percepção. 

2.7 Expectivas e a confiança em serviços 

 

O tema “Confiança” vem sendo discutido por diversas áreas do conhecimento, 

como, Psicologia, Sociologia, Ciências Políticas, Economia, Antropologia e História. 

Sua abordagem ocorre de acordo com a perspectiva de cada uma dessas áreas. O 

conceito de confiança foi introduzido no Brasil por meio de estudos empíricos sobre 

marketing a partir do referencial teórico adotado principalmente dos Estados Unidos 

e da Europa. Segundo (Oliveira, 2004) o termo confiança tem sido utilizado com 

frequência nos relacionamentos pessoais e em suas avaliações, bem como na 

interação com organizações e instituições com as quais é estabelecido algum tipo de 

contato. (Oliveira, 2004, p.21) explica: Há conceitos que são oriundos da linguagem 

cotidiana e trazem significados para os quais o pesquisador não está atento e que 

são básicos para a decisão de que conceito utilizar”.  

 

Para Howard e Sheth (1969) o conceito de confiança constitui-se no grau de certeza 

do comprador em relação à qualidade determinada pela marca e está positivamente 

correlacionado com a intenção de compra. Quanto menor o produto em termos de 

valor, durabilidade e facilidade de reposição (por exemplo, umserviço de assistência 

técnica), menor o envolvimento necessários efetivar a compra.  

 

Argumentam Das e Teng (2004 p. 85): “A confiança é um constituinte crítico de 

todos os relacionamentos humanos”. Já Moorman, Deshpandé e Zaltman (1993) 

entendem a confiança como uma relação de dependência entre as partes. É uma 

disposição ou em esforço em dar crédito à outra parte. Os consumidores, quando 

buscam estabelecer confiança em um fornecedor, estão buscando na avaliação de 

produtos ou serviços uma forma de obter informações, e assim, estabelecer ou não 

confiança na contratação ou compra de algo. De acordo com Sirdeshmukh, Singh e 

Sabol (2002) as expectativas mantidas pelo consumidor de que o prestador de 

serviços é confiável e pode ser chamado a cumprir as suas promessas são o 

alicerce da confiança. Ou seja, o construto confiança baseia-se em um debate 

interdisciplinar sobre o termo entre sociólogos, economistas e psicólogos. Para os 

economistas, o construto confiança é algo que pode ser calculado e dimensionado. 

Já os sociólogos entendem que existe confiança em situações de risco ou incerteza 
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(Luhmann, 1988). 

Para Mcknight e Chervany (2000), o desenvolvimento da confiança é fundamental 

para o prestador de serviços conquistar a lealdade de seus clientes  

 

Os autores Mcknight e Chervany (2000, p. 827). afirmam: 

 
A confiança é um conceito de relacionamento vital que precisa de mais 
análise conceitual, não apenas testes empíricos. A confiança foi definida de 
muitas maneiras por tantos pesquisadores diferentes em diferentes 
disciplinas que uma tipologia dos vários tipos de confiança é extremamente 
necessária (Mcknight & Chervany, 2000, p. 827).  
 

Estudos de Cunha (2004 p. 65) apontam de modo resumido as principais áreas do 

conhecimento onde o ocorre a abordagem do termo confiança (Tabela 17): 

 

Tabela 17 
Principais teóricos e áreas do conhecimento sobre abordagem ao termo confiança 

Ano Autor Área do conhecimento 

1979 
1985 

Williamson economia 

1979 Luhmann Direito e Ciências Políticas 
1991 Giddens Sociologia 
1995 Hosmer Filosofia  
1995 MCallister Psicologia e Ciências Políticas 
1997 
1998 

Lane Administração e Ciências Políticas 

1990 Coleman 

Ciências Políticas 

1996 Fukuyama 
1997 Inglehart 
2001 Lundsen 
2001 Keele 
2001 Powers 
1998 
2001 

Bachmann 

2001 Child 

Fonte: Adaptado de CUNHA, C. R. D (2004). A confiança nas relações interorganizacionais 
cooperativas: estudo múltiplo de casos em empresas de biotecnologias no Brasil. Tese (Doutorado 
em Administração) – Departamento de Ciências Administrativas. Belo Horizonte: Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

 

A confiança é considerada por Moorman, Zaltman e Deshpandé (1993); Brei (2001); 

Dick e Basu (1994); Chiou e Pan (2009) como um elemento fundamental para a 

obtenção de relacionamentos de sucesso entre a empresa e seus clientes.  

 

Morgan e Hunt (1994) entendem a confiança como um comprometimento das 

centrais nos estudos sobre marketing de relacionamento, uma vez que amplia a 
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cooperação entre os parceiros, reduz os risco de troca por parceiros alternativos e 

minimiza a percepção de risco em função da diminuição de ações de oportunismo 

por parte dos parceiros. Por isso, a redução dos custos de transação é outro 

benefício gerado pela confiança, já que há um estreitamento no relacionamento, 

como indicam Garbarino e Johnson (1999). Os autores informam,ainda, que a 

confiança, a satisfação e o comprometimento influenciam as intenções de 

relacionamentos dos clientes como fortes ou fracos perante as empresas. Ou seja, a 

confiança é fator fundamental nas trocas relacionais(Garbarino & Johnson, 1999). 

 

Os teóricos Moorman; Deshpandcoq e Zaltman (1993) e, Morgan e Hunt (1994) 

orientam no sentido de uma relação comercial. O que se busca é o compromisso 

como, orientação no longo prazo de um cliente (tal orientação se delineia com base 

em alguns requisitos, como laços emocionais e expectativa de seguir com o 

relacionamento e de obter maiores benefícios (Geyskens, Scheer & kumar, 1996). 

Desse modo, a confiança que se estabelece é benefica tanto para as empresas 

quanto para o cliente (Morgan & Hunt, 1994). 

 

Os elementos da confiança se instauram quando um parceiro possui credibilidade 

suficiente, inspirando confiabilidade e integridade. A confiança captura a certeza de 

que aquele que fornece o serviço cumprirá sua parte do acordado, além das 

obrigações de contrato (Dwyer & Schurr, 1987). De acordo com Hausman (2001), a 

confiança reduz a incerteza e o medo de um comportamento oportunista. As 

relações de longo prazo são, então, desenvolvidas. Apesar de não se pesquisar com 

amplitude a diferenciação do serviço, depreende-se que é possível às empresas 

disponibilizar valor substancial para o cliente, de maneira que os concorrentes não 

consigam competir, fazendo com que sua tendência a serem mais bem sucedidas na 

retenção de compradores seja maior (Kim & Mauborgne, 2005).  

 

Para Bharadway, Varadarajan e Fahy (1993), a diferenciação do serviço é 

imprescindível na busca do estabelecimento de relações comerciais bem-sucedidas 

Na proposta de construir relacionamentos orientados para elevar o nível de 

confiança e o compromisso que a empresa passa aos clientes, existe um mérito 

considerável, uma vez que níveis altos de confiança e compromisso associam-se à 

retenção e à rentabilidade (Anderson & Narus, 1990). 
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Bisdikiana; Gibsonb; Chakrabortyc; Srivastava, Sensoy e Norman (2014, p.168) 

afirmam: 

 
A confiança é um dos principais elementos subjacentes de qualquer atividade 
transacional, ainda que nem sempre se encontre na vanguarda. O ato de 
confiar, desse modo, caracteriza o “vínculo” e o “conforto” que rege o 
relacionamento e as atividades entre as partes envolvidas. 
 

De acordo com Moorman, Zaltman e Deshpandé (1992) a confiança está 

relacionada a variáveis como crença, sentimento e expectativa e a aspectos como 

consistência, competência, honestidade, responsabilidade, benevolência e 

integridade dos parceiros. Tudo isso é importante para se estabelecer 

relacionamentos contínuos (Santos & Rossi, 2002). 

 

De modo amplo, a confiança pode ser definida como a aspiração de uma das partes, 

a que confia, de depender ou crer nas ações da outra parte. Assim, quanto menor o 

conhecimento do consumidor em relação a um produto ou serviço, maior terá que 

ser seu nível de confiança em relação à empresa. Ou seja, a confiança atuaria como 

fator redutor do risco e da vulnerabilidade dos relacionamentos (Moorman, 

Deshpandé & Zaltman, 1993; Santos & Fernandes, 2007). 

 

A confiança é uma ferramenta básica para a redução da incerteza, uma vez que 

torna possível criar pressupostos relativos ao comportamento futuro de outros atores 

(Luhmann, 1979). Coleman (1990) alerta que a confiança está diretamente 

relacionado ao risco, visto que ela pode favorecer a confiabilidade no processo 

decisório dos negócios de uma empresa e a minimização dos risco. O termo 

confiança, na opinião de Navarro e Gasalla (2007 p.84), é 

 
[...] o fenômeno emocional que predispõe as pessoas a se integrar e se abrir 
para trocas, o que fomenta a cooperação e a transferência do saber; 
encoraja-as a dizer o que pensam e experimentar sem medo de ser punidas, 
o que favorece a inovação; derruba barreiras defensivas e colabora com o 
fluir da organização. Ela pode ser a chave para navegar através da 
complexidade e incerteza dos novos cenários organizacionais (Navarro; 
Gasalla, 2007, p. 84). 

 

Novelli (2004) alerta que em torno da definição do termo confiança se observam 
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alguns pontos convergentes e uma série de divergências conceituais. Todavia, existe 

um consenso quanto ao fato de a confiança necessitar de um grau de 

interdependência entre os sujeitos envolvidos em um relacionamento, bem como de 

implicar uma situação de risco e de incerteza nas relações de trocas Terres (2009) 

apresentou em sua dissertação que as confianças cognitivas, afetivas e 

comportamentais são empiricamente distintas, podendo ser mensuradas. Seu 

estudo identificou que a confiança afetiva e a cognitiva tiveram um impacto positivo 

nas intenções de lealdade, enquanto a confiança comportamental não apresentou 

impacto significativo. A confiança nos funcionários de contato e a confiança nas 

políticas e práticas gerenciais devem ser analisadas de forma distinta, pois os 

consumidores avaliam estas duas facetas de forma diferente. Sirdeshmukh, Singh e 

Sabol (2002) entendem que a avaliação da confiabilidade nos funcionários de 

contato pelo consumidor se dá pela observação do comportamento dos empregados 

durante o encontro de serviços, enquanto a confiabilidade nas políticas e práticas 

gerenciais ocorre por meio da a avaliação das práticas e políticas definidas e 

aplicadas pela empresa (Orth & Green, 2009). Os estudos em marketing de 

relacionamento direcionam pouca atenção ao impacto da confiança no processo de 

decisão de compra do consumidor. 

 

Para Doney e Cannon (1997) a confiança pode desenvolver-se em cinco processos 

distintos: 

 

 Processo de cálculo – a confiança do consumidor tende a se 

desenvolver por meio da comparação entre quais seriam os ganhos e 

as perdas decorrentes de um comportamento oportunístico em relação 

ao parceiro de troca. A percepção de que o investimento no 

relacionamento e no comprometimento com o parceiro é a opção mais 

vantajosa irá oportunizar o desenvolvimento da confiança. 

 Processo de prognóstico – a confiança é desenvolvida por meio de 

repetidas interações que tornam uma das partes capaz de prever o 

comportamento da outra. Os autores sugerem que neste processo a 

confiança cresce por meio de experiências compartilhadas entre as 

partes. 
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 Processo de aptidão – a confiança se desenvolve à medida que uma 

das partes percebe a habilidade da outra em cumprir suas obrigações, 

sua palavra e suas promessas. 

 Processo de intencionalidade – a confiança irá desenvolver-se com 

base nas intenções da outra parte, demonstrada por meio de sua 

palavra e comportamentos. 

 Processo de transferência – a confiança pode ser “transferida” de uma 

empresa para um vendedor, e vice-versa. Um novo vendedor poderá 

ser confiável para um consumidor se estiver representando uma 

empresa na qual o consumidor já desenvolveu confiança. 

 

Wieringa e Verhoef (2007) desenvolveram estudos sobre os construtos compromisso 

e confiança e seus impactos nos custos da troca e, consequentemente, na retenção 

de clientes. Diante dos resultados, recomendaram a realização de novas pesquisas 

com foco na verificação da reputação como sendo uma variável influenciadora da 

confiança. Já Mayer, Davis e Schoorman (1995). questionaram o paradoxo dos 

níveis de confiança mútua entre as partes envolvidas, principalmente ao tratar da 

confiança no estágio inicial do desenvolvimento dos relacionamentos, sendo que 

nesta fase a confiança pode ser relacionada à vontade de se desenvolver uma troca 

relacional. 

 

2.7.1 Fatores responsáveis pela confiança na qualidade dos produtos e dos 
serviços 

 

A confiança é uma consequência significativa que se dá mediante a percepção 

positiva da qualidade de um serviço. É importante lembrar que as capacidades de 

serviço estão diretamente ligadas à diferenciação. Ela tem tem implicações primárias 

e secundárias. É natural que as partes envolvidas estejamatentadas, em primeiro 

lugar, em confirmar se a informação e a qualidade são próximas do esperado, a fim 

de satisfazer as necessidades para as quais as informações foram dispendidas. 

Porém, ainda que de forma secundária, há uma preocupação se, no todo ou em 

parte, a informação trocada é posta apenas para fins declarados ou implícitos, e não 

para outros fins não especificados, em certo ponto, até ilícitos (Rust & Oliver, 1994). 

É importante destacar que a intenção dos clientes de permanecer recebendo o 
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serviço do mesmo fornecedor é reforçada de maneira significativa pela comunicação 

efetiva que, em consequência, leva ao estabelecimento de relacionamentos de 

prazos duradouros entre as partes (Rafaeli, 1993) 

 

Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2000), citam três fatores que afetam o conceito de 

confiança. Primeiro o contexto da compra, em que os fatores situacionais tendem a 

gerar a proeminência da confiança nas relações. Segundo, o contexto conotativo, 

que tende a influenciar a conceituação de confiança, isto é, a diferença entre o grau 

de confiança na relação entre os consumidores. Com o intuito de avaliar essa 

diferença, Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2000) estabeleceram atributos 

(antecedentes) que explicam o conceito do construto confiança. Terceiro, o contexto 

considera um continuum linear entre confiança e desconfiança. 

 

2.8 Lealdade em serviços 

 

A definição do termo lealdade ocorreu na perspectiva de diferentes autores e 

épocas. De acordo com (Newman e Werbel (1973), clientes fiéis são aqueles que 

repetem a compra de uma marca, consideram apenas essa marca e não buscam 

informações relacionadas a ela. Tellis (1988) afirma que lealdade é a frequência de 

compra repetida ou volume relativo da compra da mesma marca. Oliver (1999), 

alerta que essas definições registram a ação do cliente sem levar em consideração o 

significado psicológico de lealdade. Ele sugere um novo conceito: 

 
Lealdade é um profundo comprometimento por parte do consumidor de 
recomprar o produto / serviço preferido de forma consistente no futuro, 
causando consequentemente a repetição de marca, embora as influências 
situacionais e os esforços de marketing tenham potencial para causar o 
comportamento de mudança. Ou seja, o consumidor leal é aquele que deseja 
fervorosamente recomprar um produto ou serviço e para ele não haverá outro 
(Oliver, 1997, p. 392).  
 

De acordo com McMullan e Gilmore (2002), na atualidade a definição de lealdade 

mais reconhecida na literatura é a de Jacoby e Chestnut (1978). Para os autores, 

lealdade do cliente é o resultado comportamental da preferência de um cliente por 

uma marca específica de uma seleção de marcas similares, durante um período, o 

que, principalmente, é o resultado de um processo avaliativo de tomada de decisão.  
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Na opinião de Oliver (1999), existem três tipos de lealdade a serem considerados: 

final – em que o cliente permanece fiel diante das oportunidades de mudar para um 

fornecedor alternativo; pró-ativa – quando um consumidor, frequentemente, compra 

uma marca e não a substitui por nenhum outro substituto; e situacional, quando o 

cliente compra uma marca para uma ocasião especial.  

 

Oliver (1999) ressalta que o estudo da lealdade não se interessa exclusivamente 

pela frequência e profundidade das compras de uma marca em relação a outra, uma 

vez que o consumidor pode comprar um produto apenas quando houver uma 

oportunidade ou ocasião especial. Ou seja, é necessário que as empresas 

continuem a ofertar produtos que sejam para ele sua melhor alternativa. 

 

Nesse sentido, as organizações estão continuamente buscando maneiras de 

aumentar a lealdade de seus clientes. Com a empresa de serviços não é diferente. 

O conceito de lealdade do cliente também se aplica às organizações de serviços que 

normalmente fornecem os bens denominados “intangíveis”. Nesse tipo de 

organização o construto lealdade em serviços se difere da lealdade à marca. De 

acordo com Gremler e Brown (1996) a definição de lealdade ao serviço inclui três 

dimensões distintas, mas relacionadas: a) fidelidade do serviço – é o grau em que o 

cliente exibe comportamento de compra repetido de um prestador de serviços; b) 

disposição de atitude positiva em relação ao prestador; e c) considera usar apenas 

esse prestador quando surgir a necessidade desse serviço. 

 
Na concepção de Jacoby e Chestnut (1978) as primeiras definições de lealdade 

focaram quase exclusivamente sua dimensão comportamental. Sheth (1968) e 

Tucker (1964) interpretam a lealdade como uma forma de comportamento do cliente, 

ou seja, uma compra repetida e direcionada a determinada marca ao longo do 

tempo 

 

Segundo Day (1969), a lealdade da marca se desenvolve como resultado de um 

esforço consciente para avaliar marcas concorrentes. Contudo, outros teóricos 

sugeriram que essa dimensão de atitude inclui preferências ou intenções dos 

consumidores. Após a crítica do referido autor, a atitude ganhou atenção crescente 

como uma dimensão importante da lealdade. Ao longo dos anos, pesquisadores 
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começaram a considerar a lealdade do cliente como tendo duas dimensões: 

comportamental e atitudinal (Day, 1969; Dick e Basu, 1994; Snyder, 1986). Além das 

dimensões comportamentais e atitudinais, Lee e Zeiss (1980) apontam a "lealdade" 

cognitiva. A lealdade a uma marca ou loja significa que ela surge primeiro na mente 

do consumidor quando surge a necessidade de tomar uma decisão sobre o que 

comprar ou para onde ir. Bellenger; Steinberg e Stanton (1976); Newman e Werbel, 

(1973) apontam que, enquanto outros operacionalizam a lealdade como primeira 

escolha de um cliente entre as alternativas, um cliente que é considerado 

verdadeiramente leal não procura ou considera outras empresas para realizar suas 

aquisições. 

 

2.8.1 Antecedentes da lealdade em serviços 

 

A teoria literária possui pouca ou quase nenhuma literatura sobre lealdade. É 

necessário que estruturas teóricas sólidas e organizadas sejam elaboradas, 

particularmente em termos de fatores que leva ao desenvolvimento da fidelização de 

clientes (Gremler & Brown,1996). O autor ressalta, ainda, que, para examinar a 

lealdade, é preciso partir de três antecedentes para a fidelização em serviços: 

satisfação, custos de mudança e vínculos interpessoais. Satisfação é um requisito 

comum para a fidelidade do cliente. Grande parte da literatura dá a impressão de 

que clientes satisfeitos automaticamente são clientes fiéis. O pensamento é: um 

cliente satisfeito naturalmente se tornará um cliente leal e a satisfação é o único 

catalisador necessário para desenvolver essa lealdade. Ou seja, a satisfação é uma 

condição necessária e suficiente para desenvolver a lealdade do serviço (Gremler & 

Brown,1996). 

 

De acordo com Oliver (1999), os aspectos da satisfação que têm implicações na 

lealdade e que porção da lealdade é determinada pelo componente satisfação ainda 

necessitam de aprofundamento teórico e evidências empíricas. A Figura 12 expõe o 

modelo proposto da relação entre a satisfação e a lealdade do consumidor, na 

concepção de (Oliver, 1999). 
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Figura 12 

Relação entre a satisfação e a lealdade do consumidor 

Fonte: Oliver, R. L. (1999). A Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, v. 63, p. 33-44. 

 

Segundo Oliver (1999) fazer uma análise mais profunda da relação entre satisfação 

e lealdade é de suma importância. Esse modelo ilustra de forma simplificada uma 

situação da vida real. Deve-se considerar que todo modelo é, de alguma forma, 

incompleto, pois versa apenas sobre parte do problema em tela. Entretanto, este é 

exatamente o objetivo e a principal vantagem da utilização de modelos teóricos: 

focar e analisar com precisão apenas parte do problema. Assim, entende-se que 

“para que a satisfação afete a lealdade, é necessária satisfação frequente ou 

cumulativa para que os episódios de satisfação individuais sejam agregados” (Oliver, 

1999). 

 

Os custos de mudanças são um fator que, muitas vezes, influencia a lealdade do 

serviço, ou seja, aqueles custos associados à mudança do uso de um produto ou 

provedor para outro. Eles incluem investimentos de tempo, dinheiro ou esforço, 

percebidos pelos clientes como fatores que dificultam a compra em uma empresa 

diferente. E podem, ainda,afetivamente, fortalecer a lealdade do serviço, tornando 

difícil para o cliente ir a outro provedor (Guiltinan 1989; Klemperer 1987; Zeithaml, 

1981). As relações interpessoais são um fator particularmente importante no 

desenvolvimento da lealdade aos serviços. Ou seja, com os serviços, um 

componente importante adicional da oferta de produtos pode ser a interação entre 
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funcionários e clientes (Crosby; Kenneth & Cowles, 1990; Czepiel, 1990; Berry 

1983). Segundo Czepiel e Gilmore (1987) as três características dos serviços: – 

intangibilidade, heterogeneidade e intensidade de interação – oferecem 

oportunidades para interações de pessoa a pessoa. Ou seja, muitos serviços são 

quase exclusivamente baseados em interações pessoa a pessoa. 

 

2.8.2 As fases da lealdade em serviços 

 

Os consumidores são incentivados para se tornarem leais por meio de diferentes 

fases. Inicialmente, ocorre em sentido cognitivo; depois, em um sentido afetivo; de 

forma conativa; e, finalmente, de maneira comportamental, que é descrita como 

"inércia de ação" (Oliver, 1997). As fases da lealdade estão expostas na Figura 13. 

 

 

Figura 13 

Fases da lealdade, segundo Oliver (1997). 

Oliver, R. (1997) Loyalty and profit: Long term effects of satisfaction, in satisfaction, in Oliver, R. (ed.) 
Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. McGraw-Hill Companies, Inc. 

 

Oliver (1999) explica que a lealdade cognitiva – na primeira fase de fidelidade, a 

informação de atributo da marca disponível para o consumidor indica que uma 

marca é preferível a suas alternativas. Esta fase é referida como lealdade cognitiva, 

ou lealdade baseada apenas na crença da marca. Este estado de consumo, no 

entanto, é de natureza superficial. Se a transação for de rotina, de modo que a 

satisfação não seja processada, a profundidade de lealdade não é mais do que mera 

performance. Se a satisfação é processada, torna-se parte da experiência do 
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consumidor e começa a assumir conotações afetivas. Lealdade afetiva – dentro da 

dimensão afetiva – foram identificadas questões relacionadas a satisfação, gostos, 

preferências e consistência cognitiva. Uma vez que o produto ou serviço foi testado, 

o cliente pode avaliar sua experiência. Segundo McMullan e Gilmore (2002), neste 

tipo de leadade podem ser tomadas decisões sobre o nível de satisfação, quanto o 

cliente gosta do produto ou serviço, extensão de sua preferência e seu nível de 

consistência cognitiva. Lealdade conativa – terceira fase – caracteriza-se pelo nível 

de compromisso ou intenção do consumidor de comprar e por quão estável ou 

consistente suas crenças (cognições) são sobre o produto ou serviço. Dick e Basu 

(1994) veem antecedentes conativos para três aspectos distintos: custos de 

mudança, custos irrefutáveis e expectativas. Os custos de mudança também 

aparecem em várias configurações de escolha do consumidor, incluindo bancos 

pessoais, onde os custos percebidos de mudança de conta têm potenciais 

penalidades financeiras e aprendizado adicional de consumidores. Fase da ação – 

última fase que Oliver (1997) adicionou aos modelos existentes – caracteriza-se por 

inércia e custos irrecuperáveis. Esta fase é diferencial deste modelo. A inércia 

relaciona-se com o contentamento de um cliente com um produto ou serviço, na 

medida em que sua busca de informação relacionada a substitutos diminuiu. Os 

custos irrecuperáveis continuam importantes nesta fase. Persuasão e julgamento 

continuam sendo as forças que desafiarão a fidelidade do cliente e seu 

desenvolvimento existente e futuro. Para (Dick & Basu, 1994), a satisfação diz 

respeito à resposta pós-compra de um consumidor a uma marca e acredita-se que 

ela ocorra por meio de uma correspondência de expectativas e desempenho 

percebido (Tabela 18). 

 
Tabela 18 
Fases do desenvolvimento da lealdade do consumidor e suas características 

Fase Antecedentes Sustentadores Vulnerabilidades 

Cognitiva 
Acessibilidade, Confiança 

Centralidade, Clareza 
Custo, Benefícios, 

Qualidade 
Custo, Benefícios, 

Qualidade 

Afetiva 
Emoções, Disposição, 

Satisfação 

Satisfação, Envolvimento 
Afeto, preferências, 

Consistência cognitiva 

Insatisfação, Persuasão, 
Julgamento 

Conativa 
Custos de mudança, 
Redução de custos 

Comprometimento, 
Consistência cognitiva 

Persuasão, Julgamento 

Ação Inércia, Redução de custos Persuasão, Julgamento Persuasão, Julgamento 

Fonte: McMullan, R.; Gilmore, A. (2003). The conceptual development of customer loyalty 
measurement: A proposed scale. Journal of Targeting, Measurement and analysis for marketing. Vo. 
11, n. 3, p. 230-243. 
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As emoções são definidas como imensos estados de excitação focados em alvos 

específicos. Elas são sugeridas para atuar como melhores indicadores 

comportamentais do que as avaliações cognitivas, particularmente quando o 

comportamento se tornou habitual (Dick & Basu, 1994). 

 

2.8.3 Modelos para medição de fidelização 

 

O desenvolvimento da fidelização de clientes vem sendo amplamente discutido 

como estratégia de marketing nos últimos anos. Pode-se entender melhor essa 

relação ao estudar a proposta de Oliver (1997), que busca desenvolver uma escala 

de medição para a lealdade do cliente. Neste trabalho, ele também busca utilizar a 

escala para explorar o quanto a estrutura e a força da lealdade mudam ao longo das 

quatro fases hipotetizadas: cognitiva, afetiva, conativa e ação. Os clientes que estão 

em uma fase diferente do processo podem mostrar diferentes níveis de tolerância 

em caso de falha no serviço ou aumento da concorrência e podem exigir estratégias 

diferenciadas.  

 

Assim, a escala proposta por Oliver (1997) consitui-se no modelo trifásico, que tem 

por finalidade testar quatro fases individuais, características e fatores de 

mediação.Considerando as características do modelo de Oliver (1997), uma escala 

para medir desenvolvimento de lealdade deve incluir itens que facilitam a 

mensuração de quatro fases. McMullan e Gilmore (2002) buscaram desenvolver o 

modelo proposto por meio de uma pesquisa com clientes de uma rede de 250 

restaurantes.  

 

Os modelos apresentados por McMullan e Gilmore (2002) estão fundamentados na 

análise de dados comportamentais. Esse modelo proposto utiliza dados atitudinais e 

comportamentais, o que proporciona uma gama de possibilidades para identificar e 

gerenciar a lealdade dos clientes. O sucesso no longo prazo de uma organização 

em um mercado é determinado pela sua capacidade de expandir e manter um nível 

significativo de lealdade entre seus clientes (MCmullan & Gilmore, 2002). Isso torna 

o uso de escalas altamente importante não só para a medição da lealdade desses 

clientes como também para o desenvolvimento de ações necessárias à redução da 

vulnerabilidade dos mesmos frente as estratégias dos competidores. 
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2.9 Contribuições teóricas para a pesquisa 

 

Os modelos de qualidade surgiram no final da década de 1970, como resultado de 

inúmeros trabalhos sobre conceituações, operacionalizações e sistematizações para 

a qualidade em serviços. Já a subjetividade presente na percepção da qualidade 

vem sendo incorporada por meio de diferentes abordagens e de seus 

desdobramentos. Crosby; Kenneth e Cowles (1990) propõem que a satisfação e a 

confiança são dimensões da qualidade do relacionamento. Já Hennig-Thurau; 

Hansen e Langer (2001) explicam que a qualidade abrange confiança, 

comprometimento, probabilidade de investimento no relacionamento e expectativa 

de continuidade.  

 

Para fins deste trabalho adotou-se o modelo proposto por (Fornell, Johnson, 

Anderson, Cha e Bryant (1996) este estudo foi desenvolvido para analisar as 

relações entre os constructos  qualidade percebida, valor percebido, satisfação e 

expectativas do cliente. No modelo a satisfação total do cliente (ACSI) tem três 

antecendentes:  

 

 Primeiro determinante da satisfação é a qualidade percebida ou 

performance, que é a avaliação feita por meio de uma experiência de 

consumo recente, e espera-se que tenha um efeito positivo e direto na 

satisfação global.  

 Segundo determinante da satisfação geral é o valor percebido ou nível 

percebido da qualidade do produto pelo preço pago. Adicionar valor 

percebido é adicionar informação de preço ao modelo possibilitando 

comparar resultados por meio de firmas, setores e indústrias (Fornell, 

Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 1996). A utilização de julgamentos 

de valor para medir resultados também controla variáveis tais como 

renda e orçamento entre respondentes Lancaster (1971), o que nos 

permite comparar produtos de preço alto e baixo. Para qualidade 

percebida, espera-se uma associação positiva para com o valor 

percebido e com a satisfação geral.  

 Terceiro elemento da satisfação geral são as expectativas do mercado 

elas representam a experiência de consumo prévia com a oferta da 
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empresa, incluindo informação não-experencial disponível através de 

propaganda, boca a boca e previsão da capacidade do fornecedor de 

fornecer a qualidade esperada no futuro. Assim, o construto 

expectativa tem perspectivas de passado e futuro. Captura as 

experiências de qualidade prévias e logo tem uma associação direta e 

positiva com os resultados da empresa tais como a satisfação. Ao 

mesmo tempo prevê como a organização pode se comportar no futuro, 

e a expectativa de qualidade no futuro é crítica para avaliação de 

qualidade. Desse modo o papel preditivo da expectativas sugere um 

efeito positivo sobre a satisfação geral (Fornell, Johnson, Anderson, 

Cha & Bryant, 1996).  

 

De acordo com Howard (1977), as expectativas dos clientes devem ser relacionadas 

positivamente com a qualidade percebida e consequentemente com o valor 

percebido. Utilizou-se também para fins de complementação do estudo o modelo 

Servqual proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988).  

 

O modelo elaborado e aplicado em 1988, os autores apresentaram a escala 

SERVQUAL em que se discute a conceituação e a operacionalização do constructo 

qualidade de serviços e descreveram os procedimentos usados na construção e no 

refinamento de uma escala de múltiplos itens – no final, composta por 22 sentenças 

e baseada no modelo de desconfirmação das expectativas – chamada SERVQUAL.  

 

Esse modelo é um instrumento utilizado para medir a percepção dos clientes quanto 

à qualidade de um serviço, por meio de uma confrontação entre expectativas 

anteriores do usuário em relação ao serviço e sua percepção quanto ao serviço 

recebido. A mensuração possibilitada pelo SERVQUAL refere-se à discrepância 

entre qualidade esperada e qualidade percebida. São cinco os determinantes 

utilizados na pesquisa: Aspectos tangíveis, Confiabilidade, Responsividade, 

Segurança e Empatia (ilustrados na Figura14). 
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Figura 14 

As cinco dimensões de avaliação de um serviço – adaptada de Parasuraman, 

Zeithaml & Berry (1988, p. 4) 

Fonte: Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. L. (1988). Consumer and control processes in the 
delivery of service quality. Journal of Marketing, New York, American Association. Apr. P. 35-48. 

 

Inicialmente, a proposta da escala SERVQUAL abrangia 10 potenciais dimensões de 

avaliação, identificadas por intermédio de um estudo exploratório: confiabilidade, 

sensibilidade, competência, acesso, cortesia, comunicação, credibilidade, 

segurança, compreensão e tangíveis. Inicialmente, foram gerados 97 itens para a 

escala (aproximadamente 10 por dimensão). Cada item foi dividido em duas 

assertivas, uma para medir as expectativas sobre a qualidade do serviço e outra 

para avaliar a percepção efetiva de qualidade (Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1988).  

 
Após uma redução significativa os autores para manter no modelo os cinco 

determinantes ou dimensões para medir os serviços de qualidade na prestação de 

serviços. A escala possibilitou estudar as relações entre os construtos satisfação, 

qualidade percebida, valor percebido e expectativas como influenciadores na 

lealdade de clientes do Colégio Batista Mineiro. Modelo adaptado de (Berry & 

Parasuraman, 1988) (Figura 15). 
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Figura 15 

Modelo de relacionamento qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 

lealdade – adaptada de Zeithmal (1988, p. 4) 

Fonte: Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A.; Berry, L. L. (1988). Consumer and control processes in the 
delivery of service quality. Journal of Marketing, New York, American Association. Apr. P. 35-48. 

 

A preocupação com a formação da lealdade é o foco de Zeithaml; Parasuraman e 

Berry (1988). Ressalta-se, ainda, que quanto a qualidade percebida, satisfação, 

valor percebido e lealdade, tomou-se como base para a pesquisa de campo os 

modelos Servqual, Kano de qualidade, RQS, matriz de importância versus 

desempenho e Serperf, elaborados por Zeithaml; Parasuraman e Berry (1988), 

medição da percepção da qualidade de serviços voltada para o varejo, chamada 

Retail Service Quality – RSQ (qualidade de serviços no varejo), criada por 

Dabholkar; Thorpe e Rentz (1996), Sarmento (2009), com o Customer Satisfaction 

Barometer (CSB); Fornell, Johson, Anderson, Cha e Bryant (1996), com abordagem 

ao índice de satisfação do consumidor americano (American Customer Satisfaction 

Index – ACSI) e o modelo ECSI sobre o modelo de equação estrutural, envolvendo 

sete variáveis latentes: imagem, expectativas, qualidade percebida, valor percebido, 

satisfação, reclamação e lealdade. Todas foram relevantes para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever os procedimentos metodológicos, 

abordando aspectos sobre: Caracterização da pesquisa, Unidade de análise, 

Unidade de observação, Modelo da pesquisa, Procedimentos para coleta de dados, 

Procedimentos para a análise dos dados, Modelagem de equações estruturais e 

População e amostra. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, realizou-se pesquisa utilizando-se 

abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como método o estudo de caso. 

Segundo Malhotra (2006) a pesquisa descritiva tem os seguintes objetivos: 

descrever as características de determinado fenômeno, estabelecendo a relação 

entre as variáveis que o afetam; testar hipóteses específicas; e examinar 

relacionamentos entre construtos. Para Vergara (2009), utiliza-se o modelo de 

pesquisa descritiva quando o objeto da investigação é parcialmente conhecido, 

sendo a descrição das características de determinada população ou fenômenos e/ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis (Vergara, 2009).  

 

Segundo Vergara (2009) a metodologia quantitativa é muito utilizada no 

desenvolvimento das pesquisas descritivas quando se procura descobrir e classificar 

a relação entre variáveis, sendo também uma forma de garantir a precisão dos 

resultados, evitando distorções de análises e interpretações. Creswell (2007) explica 

que na abordagem quantitativa apresenta-se a descrição numérica de tendências, 

atitudes ou opiniões de uma população a partir de uma amostragem, examinada 

pela estatística para este fim. Em relação à abordagem qualitativa, Lakatos e 

Marconi (2007, p. 269) informam que a metodologia qualitativa “preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade”. A 

abordagem qualitativa facilita a compreensão de um fenômeno, permitindo 

compreender a percepção das experiências dos sujeitos sobre um determinado 

assunto (Vergara, 2009). 

  



95 

 

Quanto aos meios de investigação, foi adotado o método de estudo de caso. (Yin, 

2010) orienta que o estudo de caso é um modo de pesquisa empírica, cuja finalidade 

é investigar fenômenos contemporâneos em seu ambiente real e os limites entre o 

fenômeno e o contexto quando não são claramente definidos,quando existe mais de 

uma variável de interesse do que pontos de dados; quando se baseia em várias 

fontes de evidências e quando há proposições teóricas para conduzir a coleta e 

análise de dados. 

 

De acordo com Silva, Godoi e Bandeira-de-Melo (2006, p. 121), o estudo de caso 

está “focado em uma situação ou evento particular do qual a importância incide nas 

descobertas sobre o fenômeno ou objeto de investigação”. Segundo Collis e Hussey 

(2005) o estudo de caso enfatiza o entendimento da dinâmica presente em um único 

ambiente formado, para ser sensível ao contexto do comportamento ou fenômeno. 

 

3.2 Unidade de análise 

 

De acordo com Collis e Hussey (2005) uma unidade de análise trata ou refere-se às 

variáveis ou fenômenos em estudo, englobando o problema de pesquisa. Para fins 

deste trabalho a unidade de análise foi o ensino fundamental I das cinco unidades 

do Colégio Batista Mineiro: Ouro Branco, Betim, Buritis, Floresta e Uberlândia. 

 

3.3 Unidade de observação 

 

A unidade de observação foi composta por 56 pais dos alunos do ensino 

fundamental I do Colégio Batista Mineiro, a saber: Unidade Ouro Branco (14 

participantes); Unidade Betim (13 participantes); Unidade Floresta (21 participantes); 

e, Unidade Uberlândia (8 participantes) 

 
3.4 População e amostra 
 

A população é composta de 2.363 pais de alunos do ensino fundamental Ido Colégio 

Batista Mineiro, constantes na listagem fornecida pela diretoria. Foram recebidos 

883 questionários perfazendo um total de 411 validos. 
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3.5 Procedimentos para a coleta de dados 
 

Visando atingir o objetivo proposto, a pesquisa foi realizada em duas etapas: uma 

quantitativa e uma qualitativa. Inicialmente, solicitou-se autorização do diretor do 

Colégio Batista Mineiro para a coleta das informações no âmbito desta instituição, a 

qual foi autorizada. Em seguida iniciou-se a pesquisa quantitativa e qualitativa. 

 
3.5.1 Pesquisa quantitativa 
 

Com o objetivo de alcançar o maior número possível de respostas, a coleta dos 

dados foi realizada por meio de questionários impressos e enviados por meio das 

agendas de atividades dos alunos ensino fudamental I. A coleta ocorreu na segunda 

quinzena do mês de julho e primeira semana do mês de agosto de 2017. O tempo 

médio de devolução dos questionários foi de uma semana. Ressalta-se que foi 

assegurado aos pais do ensino fudamental I o anonimato de todos os respondentes 

e todos foram esclarecidos sobre os objetivos e a finalidade do estudo. Após o 

preenchimento pelos pais, os questionários foram devolvidos por meio da agenda 

dos alunos e entregues aos professores, que agruparam por sala/unidade/cidade e 

devolvidos para a unidade central em Belo Horizonte e entregues ao pesquisador. 

 

3.5.1.2 Instrumento para a coleta de dados  quantitativos 
 

A ferramenta para coleta de dados quantitativos foi um questionário composto de 94 

questões (Apêndice B – Questionário de Pesquisa) constituído de quatro partes, 

antecedidas por mensagens orientadoras de cada uma. Primeira, perfil 

sociodemográfico do responsável por responder a pesquisa: sexo, faixa etária, grau 

de formação escolar, número de filhos na escola e renda (questões 1 a 17). 

Segunda, motivos para a escolha do colégio (questões 6 a 18). Terceira, questões 

relativas à qualidade percebida e confiança esatisfação (questões 1 a 41). Quarta, 

sobre a avaliação da satisfação com os serviços (Questões 42 a 94). Para a 

definição das questões aplicadas, utilizou-se o Modelo ACSI – American Customer 

Satisfaction Index, adaptado para os pais e responsáveis do ensino fundamental I do 

Colégio Batista Mineiro, para avaliarem os atributos ofertados pela rede educacional. 

Para fins de complementação do estudo utilizou-se também as dimensões do 

modelo SERVQUAL proposto por Parasuraman; Zeithaml; Berry (1988) composto 
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por sete alternativas de respostas da escala Likert de sete pontos. Contudo, no 

intuito de facilitar a aplicação e a avaliação dos resultados, optou-se por utilizar na 

pesquisa apenas cinco opções de respostas, da escala Likert, sendo: A – Discordo 

totalmente e E – Concordo totalmente. A escala foi adaptada para ser aplicada ao 

ensino fundamental I do Colégio Batista Mineiro. (APÊNDICE B – Questionário de 

Pesquisa). Ressalta-se que o instrumento de coleta foi elaborado com perguntas e 

com as mesmas palavras, seguindo uma mesma ordem e opções de respostas, 

entregue a todos respondentes, com o objetivo de ter certeza de que todos estariam 

respondendo às mesmas perguntas.  

 

3.5.2 Pesquisa qualitativa 
 

A fase qualitativa da pesquisa envolveu as unidades de Ouro Branco, Betim, Belo 

Horizonte e Uberlândia. Contou-se com a participação de 56 convidados (pais do 

ensino fundamental I das respectivas cidades). O encontro foi conduzido por uma 

dupla de pesquisadores (um mediador e um observador). O tempo de duração dos 

encontros foi de cerca de uma hora e meia por grupo e as entrevistas foram 

gravadas, com o consentimento dos participantes, e armazenadas para posterior 

tratamento de dados.  

 

Em relação à pesquisa qualitativa, Denzin e Lincoln (2000) afirmam que esta incide 

em uma abordagem interpretativa do tema em estudo. Ou seja, os pesquisadores 

estudam os fenômenso em seu cenário natural, com o objetivo de compreender e 

interpretar os significados que as pessoas atribuem à questão que está sendo 

explorada. Nesse contexto, visando ao complemento da pesquisa quantitativa, 

optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa.  

 

A técnica utilizada foi a realização de um grupo focal. Segundo Gil (2002) a pesquisa 

qualittiva tem como principal característica a descrição de fenômenos e significados 

singulares, que ao serem estudados, possibilitam o aprofunfamento de determinado 

assunto ainda não explorado. De acordo com Minayo (2008), o grupo focal 

caracteriza-se por um tipo de entrevista ou convesa com grupos pequenos e 

homogêneos usados para focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas e 

complementar informação sobre conhecimentos.  
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3.5.2.1 Instrumento de coleta dos dados qualitativos 

 

Foi elaborado um roteiro de entrevistas (APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista). 

Durante o encontro do grupo focal os participantes se apresentaram, fornecendo 

informações: nome, formação, onde trabalha e qual o filho estuda no Colégio Batista 

Mineiro. Em seguida, houve a apresentação do moderador, juntamente com o 

observador, nesse momento esclareceu-se  o objetivo de realização do estudo e a 

relevância da coleta de dados para estudos futuros. As indagações envolveram 

questões sobre o cenário educacional brasileiro, aspectos sobre qualidade dos 

serviços, satisfação, valor percebido, e expectativas na lealdade. Houve também 

abertura para sugestões e melhorias.  

 

3.6 Procedimentos para a análise de dados 

 

3.6.1 Pesquisa quantitativa 

 

Antes de aplicar qualquer técnica quantitativa, o pesquisador realizou um estudo 

detalhado dos dados coletados, no intuito de descrever o perfil da amostra estudada 

e de detectar eventuais falhas de tabulação de dados, para reduzir o risco de erros 

de análise. (Hair; Anderson; Tatham & Black, 1998) alertam sobre a importância da 

preparação dos dados após a coleta e posterior análise, levando-se em conta o 

formato da distribuição das respostas, as diferenças entre os grupos, os perfis 

multivariados, os casos omissos, os outliers, a normalidade, a multicolinearidade, 

ahomoscedasticidade e a linearidade. Além disso, é importante fazer uma varredura 

dos dados em busca de erros de digitação ou de preenchimento.  

 

3.6.1.1 Limpeza dos dados - Verificação de missing e outlier 

 

A limpeza de dados consiste no processo de detectar e remover erros e 

inconsistências dos dados com a finalidade de melhorar a qualidade dos mesmos 

(Rahm & Do, 2000). Foi realizada uma avaliação dos dados ausentes, ou seja, 

questões que deveriam ser respondidas e não foram preenchidas pelos 

respondentes. Segundo Harrel Júnior (2001), quando existe um grande número de 

variáveis com dados faltantes, o efeito das imputações se mostra mais pronunciado. 

A imputação significa atribuir valores aos dados ausentes através de imputação 
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única (muitas vezes utiliza-se a média ou mediana dos dados presentes na variável) 

ou a imputação múltipla através de métodos como regressão dentre outros. Um 

pressuposto para a realização de imputação é que os dados ausentes ocorrem ao 

acaso.  

 

Nesta pesquisa, para a identificação de outliers univariados, realizou-se a 

padronização das variáveis. Em seguida, foram avaliados os casos com escore 

acima de 3,28 para a referida variável. A padronização consiste em expressar as 

variáveis em termos de unidades de desvio padrão. A operacionalização consiste em 

subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, de modo a obter média zero e 

variância igual a 1 conforme Figura 16 

 

 

Figura 16 

Fórmula de padronização de variáveis (Soares, Faria & Cesar 2002) 

Fonte: Soares, J. F.; Farias A. A.; César, C. C. (2002). Introdução à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2002. 

 

Em que: Z é a nova variável padronizada; Y é a antiga variável;   , a média 

aritmética; e , desvio-padrão. 

 

Análise atípicas (outliers) são aquelas substancialmente diferentes das outras. 

Segundo Tabachnick e Fidell (2007), esses valores precisam ser identificados na 

pesquisa, porque podem levar a uma distorção significativa dos resultados. Dessa 

forma, é necessário identificar sua ocorrência, para evitar essas distorções e seus 

impactos nas análises. De acordo com Hair Jr, Anderson, Tattham e Black (2005), os 

valores discrepantes podem ser detectados por meio de análises univariadas, 

bivariadas ou multivariadas. Todavia, em nenhuma variável foram detectados valores 

acima de patamar, indicando a não existência de outliersunivariados. Desse modo a 



100 

 

limpeza de dados consiste no processo de detectar e remover erros e 

inconsistências dos dados, com a finalidade de melhorar sua qualidade (Rahm & Do, 

2000). Optou-se, para os fins desta pesquisa, por meio de uma avaliação, retirar os 

questionários com dados ausentes ou não respostas (missing) e os valores atípicos 

e de inconsistência. Segundo Hair Jr, Anderson, Tattham e Black (2005), raramente o 

pesquisador conseguirá evitar a existência desse tipo de dado. Por isso maior 

desafio está na forma de abordar as questões geradas pelos dados perdidos que 

afetam a generalidade dos resultados. Günther (1999) orienta que se a frequência 

dos dados ausentes em uma variável inferior a 5%, eles podem ser excluídos ou 

substituídos sem grandes prejuízos para a análise. 

 

Para a análise dos dados recolhidos, provenientes das respostas a estes itens, 

foram previstas técnicas estatísticas de estatística descritivas e equações 

estruturais, as técnicas multivariadas atribuem ao pesquisador a necessidade de 

certificar-se sobre as bases estatísticas e teorias em que as análises estão 

suportadas. Para Malhotra (2006), as técnicas multivariadas são apropriadas para a 

análise de dados quando há duas ou mais medidas de cada elemento e as variáveis 

são analisadas simultaneamente em dois ou mais fenômenos.  

 

3.6.1.2 Estatística descritiva das escalas 

 

Para fins deste estudo utilizou-setambém a estatística descritiva para analisar o grau 

de concordância em relação às assertivas componentes dos construtos e aos 

construtos de forma geral. Essa técnica permite resumir, descrever e compreender 

os dados de uma distribuição por meio medidas de tendência central (média, 

mediana e moda), medidas de dispersão (valores mínimo e máximo, desvio-padrão 

e variância), percentis, quartis e décis emedidas de distribuição (achatamento e 

simetria da curva de distribuição). A Estatística descritiva se preocupa com a 

organização, apresentação e sintetização de dados. Ou seja, compreende o manejo 

dos dados para resumi-los ou descrevê-los, sem ir além, isto é, sem procurar inferir 

qualquer coisa que ultrapasse os próprios dado. Utiliza gráficos, tabelas e medidas 

descritivas como ferramentas (Freund & Simon, 2000, p.14). De acordo com 

Gonçalves (2010) a estatística descritiva é utilizada na fase inicial da análise, 

quando se toma contato com os dados pela primeira vez. Dessa forma, ela é 
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definida como um conjunto de técnicas destinadas a descrever, resumir e apresentar 

os dados relativos a um fenômeno, a fim de se tirar conclusões a respeito de 

características de interesse. A estatística descritiva estará presente sempre que a 

coleta, o processamento, a interpretação e a apresentação de dados numéricos se 

fizerem necessárias. Contudo os autores apontam que essa técnica possui 

limitações, pois, na maioria das vezes, os dados obtidos de amostras podem levar o 

pesquisador a cometer generalizações na análise (Freund & Simon, 2000). 

 

Por sua vez, Hair, Babin; Money e Samouel (2005, p. 85) asseveram que, muitas 

vezes, consegue-se descrever alguma situação por meio da pesquisa descritiva “[...] 

com uso de estatísticas descritivas, o que inclui contagens de frequência 

(quantidade), medidas de tendência central como a média ou moda ou uma medida 

de variação, como o desvio-padrão”.  

 

3.6.1.3 Modelagem de equações estruturais 

 
A modelagem de equações estruturais é uma técnica estatística conhecida como 

Structural Equations Modelin (SEM). Pode ser vista como como extensão da 

regressão múltipla, se for considerado que na aplicação da regressão o pesquisador 

está interessado em prever uma única variável dependente, enquanto na SEM há 

mais de uma variável dependente (Klem, 1995).  

 

Godinho (2004) explica que a técnica SEM possui duas características mais 

importantes: a) estimar relação de dependência inter-relacionadas e múltiplas; e b) a 

capacidade de representar construtos não observados nessas interdependências e a 

verificação de erros no processo. Para o autor, a técnica SEM estima uma série de 

equações de regressão múltipla separadas, porém interdependentes e de modo 

simultâneo especificamente pelo modelo estrutural usado pelo programa estatístico 

(Godinho, 2004, p.76)  

 
A variável latente é um construto que não pode ser mensurado diretamente; 
sua medida é tomada a partir de outras variáveis denominadas indicadores. O 
construto exógeno é uma variável que age como preditor de outros construtos 
do modelo. Já o construto endógeno é a variável resultante de um 
relacionamento causal. Os indicadores são os valores observados para um 
item específico, ou a questão que se pretende aplicar aos respondentes. O 
erro de mensuração é o grau no qual as variáveis mensuradas não explicam, 
de forma perfeita, a variável latente (Godinho, 2004, p.76). 
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Estudos de (Jeunon, 2004 p.138) corroboram tal raciocícinio quando afirma: 

 
No modelo de equações estruturais cada variável é um constructo latente 
(não observada diretamente). Essas variáveis latentes, por sua vez, são 
mensuradas via escala contendo indicadores que são chamados de variáveis 
latentes, por sua vez, são mensuradas via escalas contendo indicadores que 
são chamados de variáveis observadas. [...] As variáveis latentes 
(constructos) podem ser endógenas (se recebe uma seta de outra variável do 
sistema) ou exógenas (se não recebe setas), sendo que as setas indicadoras 
das relações é uma variável exógena, por ser a única considerada não 
receber influência de outra. 

 

Na concepção de Hair Jr, Anderson, Tattham e Black (2005), a técnica de 

modelagem de equações estruturais é uma extensão de diversas técnicas 

multivariadas. Ela permite representar conceitos não observados e estimar múltiplas 

e inter-relacionadas relações de dependência e sua utilização.  

 
Para obter o construto qualidade percebida, utilizou-se o gap entre a percepção e o 

desejado.Analisaram-se neste estudo as variáveis coletadas do questionário 

aplicado aos 883 pais de quatro unidades do Colégio Batista Mineiro (Ouro Branco, 

Betim, Floresta I e II e Uberlândia), todas no estado de Minas Gerais. Destes apenas 

411 foram validados.  

 

O modelo teórico proposto neste estudo constitui o que é chamado em equações 

estruturais de “diagrama de caminho”, conforme detalhado na Figura 17. 

 

 

Figura 17 

Diagrama de caminhos do modelo teórico proposto 

Fonte: Dados da pesquisa 2017 
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Destaca-se que ocorreu uma adaptação do modelo exposto na Figura 4, visto que a 

qualidade geral foi efetivamente medida. Diante disso, a qualidade percebida se 

torna um construto que possui como antecedentes as cinco dimensões previstas por 

(Parasuraman; Zeithaml & Berry, 1985). 

 

A Figura 18 apresenta as ligações entre qualidade geral e expectativa geral: 

 

Qualidade geral Expectativa geral 

 
 

Figura 18 

Relações existentes entre qualidade geral e expectativa geral 

Fonte: Dados da pesquisa 2017 

 

Como apresentado na Figura 18, qualidade percebida geral, que foi efetivamente 

mensurada por itens no questionário, será explicada por meio de cinco dimensões: 

garantia, presteza, empatia, confiabilidade e aspectos tangíveis. Partindo do 

pressuposto de que uma variável dependente é um efeito presumido ou uma 

resposta a uma mudança na variável independente de que esta é a causa 

presumida de uma mudança na variável dependente Hair Jr, Anderson, Tattham e 

Black (2005), observa-se no diagrama de caminhos que qualidade percebida é 

antecedente devalor percebido e desatisfação. A satisfação, por sua vez, possui 

também como antecedente o valor percebido e possui como consequente lealdade. 

O modelo de equações estruturais se divide em dois modelos: o modelo de 

mensuração e o modelo estrutural. No modelo estrutural, as variáveis manifestas, 

coletadas tanto no questionário quanto nos dados secundários, constituem 
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indicadores para as variáveis latentes (construtos). O relacionamento de tais itens 

com as respectivas variáveis latentes constitui o modelo estrutural; e o 

relacionamento entre as variáveis latentes, o modelo estrutural. Foram estimados 

coeficientes para cada tipo de relacionamento. Tais coeficientes funcionam como as 

cargas fatoriais da análise fatorial exploratória, representando a correlação simples 

entre o item e o construto (modelo estrutural) ou entre os construtos (modelo 

estrutural). Dessa forma, os coeficientes são números que variam de -1 a 1 e quanto 

maior em magnitude, maior o relacionamento entre o item e o respectivo construto. 

Além de tais relacionamentos (concernentes às setas do diagrama de caminhos), 

foram avaliados no modelo a porção da variabilidade da variável dependente, que é 

explicada pela(s) variável(is) independentes (R2). No estudo, foi calculada a parcela 

da variabilidade explicada dos construtos qualidade geral, valor percebido, 

satisfação e lealdade. 

 

Segundo Joreskog e Sorbom (1993) citado em Brei e Liberali Neto (2006), existem 

três possíveis aplicações da modelagem de equações estruturais: estritamente 

confirmatória; utilização de modelos alternativos; e geração de modelos. Na primeira 

aplicação, o pesquisador tem um único modelo, que é aceito ou rejeitado, com base 

em sua correspondência ou não com os dados. O segundo caso é um pouco mais 

frequente que o primeiro, mas ainda restrito a situações em que há mais de um 

modelo a priori. A terceira situação parece ser a mais comum. Ocorre quando o 

modelo inicial não se ajusta aos dados. Neste caso, o modelo é modificado pelo 

pesquisador e é novamente analisado com os mesmos dados, com o objetivo de 

descobrir um modelo que tenha sentido em termos teóricos e que apresente 

correspondência estatística razoável com os dados coletados. 

 

Destaca-se que a modelagem utilizada nesse estudo pode ser definida como 

geração de modelos. Ou seja, foi avaliada a significância estatística do modelo 

proposto, com o intuito de comprovar ou não as hipóteses formuladas. Todavia, o 

modelo foi modificado com o intuito de descobrir um que possuísse sentido teórico e 

razoável correspondência estatística. Conforme sugerido por Kline (2005) citado em 

Milan e Toni (2012), é justificável que se procedam a reespecificações no modelo, 

pois é pouco provável que um modelo especificado em um primeiro momento se 

torne uma representação plausível dos dados. 
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Conforme explica Hair Jr, Anderson, Tattham e Black (2005), existem três 

pressupostos para estimar um modelo estrutural pelo método: a) independência das 

observações; b) amostras aleatórias de respondentes; e c) linearidade. Em adição a 

tais pressupostos, ressalta-se que tal modelagem se mostra sensível ao desvio dos 

dados em relação à normal multivariada, situação em que tamanhos maiores de 

amostra se mostram necessários. 

 

Um método alternativo consiste na utilização para a estimação das equações 

estruturais. É o Partial Least Squares (PLS), visto que este se mostra mais flexível, 

não exigindo normalidade multivariada das variáveis e, ainda, trabalha com um 

tamanho de amostra mais reduzido que o método LISREL (Chin, 1998).  

 

O software utilizado para tal etapa foi o SmartPLS 2.0. Na opinião de Henseler, 

Ringle e Sinkovics (2009), a avaliação de um modelo utilizando o método PLS 

(estimado pelo SmartPLS 2.0) deve ser realizada em duas etapas, conforme mostra 

a Figura 19. 

 
 

Figura 19 

Avaliação do modelo estimado 

Fonte: Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkov, R. R. (2009). The use of Partial Least Squares Path 
Modeling in International Marketing. Advances in International Marketing, 20(1), 277-319 

 

A primeira etapa constituiu-se na avaliação do modelo de mensuração. O primeiro 

critério a ser avaliado é a confiabilidade da consistência interna. Em geral, o critério 

tradicional utilizado é o alfa de Cronbach, o qual fornece uma estimativa para a 

confiabilidade.  

Avaliação do 
modelo de 

mensuração 

•Consistência e validade dos construtos reflexivos 

•Validade dos construtos formativos 

Avaliação do 
modelo 

estrutural 

•Explicação da variabilidade dos construtos endógenos 

•Relevância de predição 
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Todavia, tal medida tende a subestimar a confiabilidade da consistência interna das 

variáveis latentes em modelos, utilizando o PLS (Chin, 1998) indica que ela deve ser 

avaliada prioritariamente, segundo a confiabilidade composta e que tal valor deve 

ser superior a 0,7.  

 

Churchill e Peter (1979), recomendam eliminar indicadores do modelo de 

mensuração se sua carga for menor que 0.4 e se sua retirada aumentar 

significativamente a confiabilidade composta. Como mostra as tabelas 12, 13 e 14, 

que contêm as cargas estimadas, nenhuma delas se apresentou abaixo de 0.4. Com 

isso, todos os itens foram mantidos. Os valores da confiabilidade composta 

mantiveram-se acima do patamar apregoado por Churchill ePeter (1979). 

 

Conforme indicado por Henseler, Ringle e Sinkovics (2009), após a avaliação da 

confiabilidade do modelo de mensuração, é importante avaliar sua validade. Nesse 

sentido, dois subtipos são usualmente verificados: validade convergente e validade 

discriminante. A validade convergente significa que a série de indicadores representa 

um e o mesmo construto, que pode ser demonstrado pela sua unidimensionalidade. 

Para verificar a validade convergente, Fornell e Larcker (1981) sugerem o uso da 

variância extraída (AVE), indicando que deve ter o valor mínimo de 0,5. Valores 

acima desse patamar indicam que a variável latente está habilitada a explicar mais 

de 50% da variabilidade dos seus indicadores. 

 

3.7 Modelo da pesquisa 

 

Observando-se a revisão teórica e com o objetivo de verificar empiricamente as 

relações entre os construtos o modelo de pesquisa adaptado segue ao modelo 

original ACSI.  

 

Deste modo, o modelo adaptado apresenta as seguintes relações hipotéticas, 

conforme a Figura 20: 
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Figura 20 

Modelo estrutural hipotético de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
 

Deste modo, as seguintes hipóteses serão verificadas: H1: Há um efeito positivo das 

expectativas do cliente na qualidade percebida pelo cliente; H2: Há um efeito 

positivo da qualidade percebida pelo cliente na satisfação geral do cliente; H3: Há 

um efeito positivo da qualidade percebida pelo cliente no valor percebido pelo 

cliente; H4: Há um efeito positivo das expectativas no valor percebido pelo cliente; 

H5: Há um efeito positivo valor percebido pelo cliente na satisfação geral do cliente; 

H6: Há um efeito positivo das expectativas do cliente na satisfação geral do cliente; 

H7: Há um efeito positivo da satisfação geral do cliente na propensão a lealdade do 

cliente. O detalhamento dos itens de operacionalização dos construtos é 

apresentado parcialmente abaixo (todas as escalas com 11 pontos): 

 Qualidade percebida pelo cliente: obtidas de Fornell, Johnson, 

Anderson, Cha e Bryant (1996); Cronin e Taylor (1992), Brady e Cronin 

(2001)  

 Expectativas do Cliente: obtidas de Fornell, Johnson, Anderson, Cha e 

Bryant (1996) e grupos de foco realizados  

 Valor percebido pelo cliente: obtidas de Fornell, Johnson, Anderson, 

Cha e Bryant (1996); Dodds, Monroe, Grewal (1991) 

 Satisfação do cliente: Oliver (1997) 

 Propensão a lealdade: Fornell, Johnson, Anderson, Cha e Bryant 

(1996), Zeithaml, Berry E Parasuraman (1996) 
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Esse modelo tem sido utilizado especialmente na Europa e Estados Unidos estes 

trabalhos tem sido intensificados, observando-se em especial o modelo de Fornell, 

Johnson, Anderson, Cha e Bryant (1996), que propuseram o ACSI – American 

Customer Satisfaction Index. Visando testar os modelos de medição da qualidade 

percebida, satisfação, valor percebido e expectativas na lealdade. Ressalta-se ainda 

que: é notório o papel da satisfação de clientes como fator determinante não só de 

retornos crescentes como também da lealdade por parte de clientes através de 

geração de  valor para os mesmos (Fornell, Johnson, Anderson, Cha e Bryant, 

1996); Gale, 1992). Porém no cenário brasileiro são escassos os estudos científicos 

que pesquisam a medição de  expectativa, valor, satisfação, propensão a lealdade e 

qualidade bem como os seus impactos no setor educacional. 

 

3.6.2 Pesquisa qualitativa 

 

Para a etapa qualitativa da pesquisa, foi utilizada a análise de conteúdo, a partir da 

das informações obtidas por meio do roteiro de entrevista da pesquisa (APÊNDICE A 

– Roteiro de entrevista). Os conteúdos das entrevistas gravadas foram inicialmente 

transcritos na íntegra. Após, procedeu-se a uma leitura detalhada e cuidadosa de 

todo o material, a fim de extrair os conteúdos que não respondiam de forma mais 

direta às perguntas da pesquisa. No segundo momento realizou-se a organização do 

material por categoria: qualidade percebida, satisfação, valor percebido e 

expectativas na lealdade. A partir desta categorização, buscou-se identificar 

subcategorias de conteúdos, de acordo com Valentim (2005). A análise temática é 

uma das técnicas utilizadas para a realização da análise de conteúdo; em seu 

desenvolvimento, desmembra o discurso em categorias. Os critérios de escolha e de 

delimitação das categorias são determinados pelos temas relacionados aos objetos 

de pesquisa e identificados nos discursos dos sujeitos pesquisados. 

 

Segundo preconizam Bardin (1977); Bauer (2002) e Vala (2003) a análise de 

conteúdo também pode ser caracterizada como um procedimento de fragmentação 

de textos, com o objetivo de identificar regularidades. Possibilita tratar todo o 

material textual. É um conjunto de categorias cuidadosamente selecionadas, que 

pode gerar indicações produtivas para o processo de inferência, contribuindo para 

que as interpretações possam espelhar resultados validados pelo método. 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo procede-se a caracterização da instituição pesquisada, apresentação 

e discussão dos resultados da pesquisa que dividem-se em duas etapas: primeira, 

quantitativa e a segunda qualitativa. 

 

4.1 Caracterização da instituição pesquisada 

 

O Colégio Batista Mineiro fundado em março de 1918 estabeleu-se na Nova capital 

mineira. Hoje reconhecida como Bairro: Colégio Batista. Ao longo de suas atividades 

o ano de 1943 foi um dos seus marcos teórico no qual criou-se a Junta de 

Educação, entidade sem fins lucrativos, um órgão superior da administração de 

todas as unidades de ensino da Rede Batista de Educação. A instituição se propõe a 

ministrar a educação integral, incluindo a formação moral do cidadão e o seu 

aprimoramento cultural, físico e espiritual através dos princípios do caráter cristão 

expressos no Programa Ética e Caráter. O Colégio Batista Mineiro (CBM), mesmo 

sendo uma instituição com cem anos de atuação no mercado educacional, que já 

possui um histórico característico de lealdade por parte daqueles que passaram por 

suas salas de aulas e que hoje trazem os filhos e netos e o recomendam a amigos 

parentes e familiares, entendeu como necessário fortalecer esses laços, inclusive, 

para manter a presença de seus alunos.  

 

4.2 Apresentação dos resultados etapa quantitativa 

 

Neste capítulo serão apresentados dados relativos à: caraterização dos 

respondentes, limpeza dos dados, estatística descritiva e Modelagem de equações 

estruturais. 

 

4.2.1 Caracterização dos respondentes etapa quantitativa 

 

A caracterização dos respondentes da pesquisa quantitativa considerou as variáveis 

sexo, faixa etária, formação escolar e renda familiar (Tabela 19). 
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Tabela 19 
Perfil dos participantes da pesquisa quantitativa 

Variável Freq % 

Sexo 
Feminino 279 68 
Masculino 127 31 
Não respondeu 5 1 

Total 411 100 

Faixa etária 
De 21 a 30 26 6 
De 31 a 40 180 44 
De 41 a 50 170 41 
Mais de 50 29 7 
Não respondeu 6 1 

Total 411 100 

Formação escolar 
Ensino médio 71 17 
Graduação 152 37 
Especialização 156 38 
Mestrado 18 4 
Doutorado 6 1 
Não respondeu 8 2 

Total 411 100 

Renda mensal familiar 
Até R$ 2.000,00 32 8 
R$ 2.001,00 a R$ 4.000,00 92 22 
R$ 4.001,00 a R$ 5.000,00 137 33 
R$ 8.001,00 a R$ 16.000,00 103 25 
Acima de 16.000,00 33 8 
Não respondeu 14 3 
Total 411 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A Tabela 19, mostra que 68% da amostra são do sexo feminino; 44% têem entre 31 

e 40 anos, 38% possuem especialização e 33% recebem entre R$ 4.001,00 e R$ 

5.000,00 

 

4.2.2. Limpeza dos dados - Verificação de missing ou outlier 

 

Dados ausentes – Foram observadas diversas variáveis com alto grau de dados 

ausentes (acima de 5%). Assim devido ao grande número de variáveis com dados 

ausentes, assim como também o alto índice de dados ausentes por variável, optou-

se por trabalhar apenas com os casos que possuiam todos os dados completos. Isso 

significou uma redução drástica no tamanho da amostra (de 882 para 411). Por outro 

lado, a amostra resultante ainda assim possui um tamanho significativo diante do 

tamanho total do universo de alunos (2363). Na figura 21 se pode observar este 

aspecto. 
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Figura 21 

Cálculo do tamanho da amostra por seleção aleatória simples de Soares, Faria & 

Cesar (2002) 

Fonte: Soares, J. F.; Farias A. A.; César, C. C. (2002). Introdução à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2002. 

 

O valor “E” refere-se à margem de erro; “p” é a estimativa preliminar da proporção de 

interesse; e “Q” = 1-P. Devido à insuficiência preliminar de estimativa para as 

proporções desejadas, o produto PQ foi substituído pelo seu valor máximo: 0,25. N é 

o tamanho do universo em questão, que é igual a 2.363; n é o tamanho da amostra, 

que na situação é 411; e1,96 é o valor referente a um nível de confiança de 95%. 

Dados Extremos – Quanto aos dados extremos verificou-se que, em nenhuma 

variável foram detectados valores acima de patamar, indicando então a não 

existência de outliers univariados.  

 

4.2.3 Estatística descritiva das escalas 
 

Para fins de caracterização da amostra, foi feita estatística descritiva, com cálculo da 

média e desvio padrão para todas as variáveis. O bloco de questões aqui 

apresentados refere-se aos construtos qualidade percebida, satisfação, valor 

percebido e expectativas em relação à leldade dos serviços prestados pelo Colégio 

Batista Mineiro. As tabelas estão divididas em função das dimensões, das variáveis, 

do número de respondentes por variável, do mínimo, do máximo, da moda, da média 

e do desvio-padrão, conforme cada afirmativa do questionário. Assim, média é uma 

medida de tendência central, que visa representar o centro de um conjunto de dados 

e o desvio-padrão indica a distância média dos dados em relação a esse centro. 

Quanto maior o desvio-padrão, mais os dados estão dispersos em relação à média 

(Souza, 2017).  

 

Os resultados apresentados na Tabela 20 referem-se às estatísticas descritivas dos 

itens que avaliam a percepção e a expectativa dos respondentes acerca de aspectos 
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diversos da escola classificados como itens de confiabilidade. Deve-se destacar que 

foi obtido o gap (percepção – expectativa). Um gap negativo indica que o indivíduo 

tinha uma expectativa maior que a percepção do que lhe é entregue. 

 

Tabela 20 
Qualidade – dimensão  

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

2 

Quando o colégio promete fazer algo 
em certo período de tempo, ele 
cumpre rigorosamente esses prazos – 
Percebida 

1 7 6,08 1,19 

-0,54 

2 

Quando o colégio promete fazer algo 
em certo período de tempo, ele 
cumpre rigorosamente esses prazos – 
Desejada 

2 7 6,63 0,70 

3 
Quando você tem um problema, o 
colégio procura de maneira sincera 
resolver – Percebida 

1 7 6,00 1,25 

-0,67 

3 
Quando você tem um problema, o 
colégio procura de maneira sincera 
resolver – Desejada 

3 7 6,67 0,71 

4 
Os serviços prestados no colégio são 
considerados confiáveis pela 
sociedade – Percebida 

4 7 6,46 0,76 

-0,32 

4 
Os serviços prestados no colégio são 
considerados confiáveis pela 
sociedade – Desejada 

4 7 6,78 0,52 

5 
O colégio mantém de fácil acesso os 
registros da vida acadêmica de seus 
filhos – Percebida 

1 7 6,24 1,05 

-0,44 

5 
O colégio mantém de fácil acesso os 
registros da vida acadêmica de seus 
filhos – Desejada 

1 7 6,67 0,73 

6 
O colégio é confiável no fornecimento 
de serviço – Percebida 

4 7 6,52 0,70 

-0,30 

6 
O colégio é confiável no fornecimento 
de serviço–Desejada 

4 7 6,82 0,50 

7 
Confio nas informações oferecidas 
pelos funcionários do colégio – 
Percebida 

1 7 6,36 0,90 

-0,41 

7 
Confio nas informações oferecidas 
pelos funcionários do colégio – 
Desejada 

4 7 6,77 0,55 

9 
Eu tenho confiança nos serviços do 
colégio – Percebida 

3 7 6,45 0,78 
-0,36 

9 
Eu tenho confiança nos serviços do 
colégio – Desejada 

4 7 6,81 0,52 

16 
A equipe do colégio não hesita em 
lidar com qualquer problema que 
possa surgir com o aluno – Percebida 

1 7 6,09 1,12 

-0,62 

16 
A equipe do colégio não hesita em 
lidar com qualquer problema que 
possa surgir com o aluno – Desejada 

4 7 6,71 0,61 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Deve-se destacar que foi obtido um gap (percepção – expectativa). Um gap negativo 

indica que o indivíduo tinha uma expectativa maior que a percepção do que lhe é 

entregue. Dentre os aspectos avaliados, todos apresentaram um gap negativo, 

indicando a possibilidade de melhoria.  

 

O maior gap observado (-0,67) está relacionado ao item “Quando você tem um 

problema, o colégio procura de maneira sincera resolver”. É interessante observar 

também que tal item possui a menor média de percepção dentre todos os itens 

avaliados nessa dimensão. 

 

No que tange à dimensão garantia, os resultados estão expostos na Tabela 21. 

 
Tabela 21 
Qualidade – dimensão garantia 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

10 
Sempre encontro o que procuro no 
colégio – Percebida 

2 7 5,97 1,07 
-0,68 

10 
Sempre encontro o que procuro no 
colégio – Desejada 

3 7 6,65 0,71 

8 
Os funcionários do colégio são bem 
informados, educados, competentes 
e dignos de confiança – Percebida 

1 7 6,32 0,94 

-0,44 

8 
Os funcionários do colégio são bem 
informados, educados, competentes 
e dignos de confiança – Desejada 

3 7 6,76 0,59 

18 
As informações passadas por 
professores e pessoal administrativo 
possuem qualidade – Percebida 

3 7 6,41 0,83 

-0,36 

18 
As informações passadas por 
professores e pessoal administrativo 
possuem qualidade – Desejada 

4 7 6,76 0,55 

19 
O aluno se sente seguro em suas 
relações com o colégio - Percebida 

1 7 6,30 1,03 
-0,48 

19 
O aluno se sente seguro em suas 
relações com o colégio - Desejada 

3 7 6,78 0,54 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O maior gap existente (-0,68) está relacionado ao item “Sempre encontro o que 

procuro no colégio”. A exemplo da dimensão confiabilidade, este item obteve a 

menor média de percepção (5,97). 

 

A Tabela 22 apresenta os itens referentes à dimensão presteza. 
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Tabela 22 
Qualidade – dimensão presteza 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

11 

O pessoal administrativo e os 
professores demonstram 
disponibilidade e interesse durante o 
período de atendimento – Percebida 

1 7 6,40 0,95 

-0,40 

11 

O pessoal administrativo e os 
professores demonstram 
disponibilidade e interesse durante o 
período de atendimento – Desejada 

3 7 6,80 0,51 

12 
O pessoal administrativo e os 
professores estão sempre com boa 
vontade para ajudar – Percebida 

2 7 6,35 0,96 

-0,43 

12 
O pessoal administrativo e os 
professores estão sempre com boa 
vontade para ajudar – Desejada 

4 7 6,77 0,54 

13 

O pessoal administrativo e os 
professores do colégio sempre 
esclarecem as dúvidas dos alunos – 
Percebida 

1 7 6,13 1,07 

-0,58 

13 

O pessoal administrativo e os 
professores do colégio sempre 
esclarecem as dúvidas dos alunos – 
Desejada 

1 7 6,71 0,66 

14 
O colégio fornece atenção cuidadosa 
e personalizada a você – Percebida 

1 7 6,04 1,21 

-0,65 

14 
O colégio fornece atenção cuidadosa 
e personalizada a você – Desejada 

1 7 6,69 0,72 

17 

O pessoal administrativo e os 
professores param o que estão 
fazendo para resolver os problemas 
dos alunos – Percebida 

1 7 5,82 1,20 

-0,75 

17 

O pessoal administrativo e os 
professores param o que estão 
fazendo para resolver os problemas 
dos alunos – Desejada 

3 7 6,56 0,77 

20 

O pessoal administrativos e os 
professores possuem a capacitação 
necessária para o desempenho de 
suas funções – Percebida 

1 7 6,27 0,94 

-0,50 

20 

O pessoal administrativos e os 
professores possuem a capacitação 
necessária para o desempenho de 
suas funções – Desejada 

4 7 6,76 0,54 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

O maior gap (-0,75) está relacionado ao item “O pessoal administrativo e os 

professores param o que estão fazendo para resolver os problemas dos alunos”, que 

acusou a menor média de percepção (5,82). Destaca-se que o item com maior 

expectativa foi “O pessoal administrativo e os professores demonstram 

disponibilidade e interesse durante o período de atendimento”.  Já a maior 

expectativa está relacionada ao item “O pessoal administrativo e os professores 
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demonstram disponibilidade e interesse durante o período de atendimento”. Uma 

média de 6,80. 

 

Na avaliação dos aspectos tangíveis, utilizou-se apenas um item ilustrado na Tabela 

23. 
 

Tabela 23 
Qualidade – Dimensão tangibilidade 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

1 
A equipe do colégio apresenta-se 
(vestimenta, asseio, etc.) de forma 
adequada - Percebida 

1 7 6,42 0,84 

-0,23 

1 
A equipe do colégio apresenta-se 
(vestimenta, asseio, etc.) de forma 
adequada - Desejada 

2 7 6,64 0,66 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Nessa questão, observou-se um gap de -0,23. Ainda em relação a esta dimensão, 

aTabela 24 demonstra uma avaliação mais detalhada de diversos itens. 

 
 

Tabela 24 
Qualidade – dimensão tangibilidade 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

74 Acessibilidade nas instalações internas 1 5 4,09 0,904 
75 Acessibilidade por transporte público 1 5 3,74 0,972 
76 As instalações do colégio são conservadas 1 5 3,96 0,966 

77 
As instalações físicas, equipamentos, pessoal e 
material de comunicação atendem às suas 
expectativas 

1 5 4,04 0,902 

78 Banheiros 1 5 3,63 1,137 
79 Biblioteca/Atualidade e quantidade de acervo 1 5 3,95 0,925 
80 Cadeiras/carteiras 1 5 4,12 0,852 
81 Conforto ambiental térmico 1 5 3,83 1,080 

82 
Disponibilidade, quantidade e qualidade dos livros da 
biblioteca 

1 5 3,92 0,961 

83 
Facilidade de estacionamento no colégio e seu 
entorno 

1 5 2,98 1,336 

84 Financeiro 1 5 3,77 1,058 

85 
85-O colégio possui equipamentos modernos como 
laboratórios de informática 

1 5 3,89 0,965 

86 Localização do colégio 1 5 4,31 0,817 

87 
O material de apoio ao serviço prestado no colégio, 
como provas, impressos, revistas, são atualizados e 
possuem bom estado de conservação 

1 5 4,25 0,779 

88 Portal do Aluno na WEB 1 5 4,01 0,994 
89 Processo de matrícula 1 5 4,18 0,808 
90 Qualidade das instalações 1 5 3,98 0,964 
91 Sala de aula/luminosidade/iluminação 1 5 4,07 0,923 
92 Secretaria 1 5 4,16 0,816 
93 Serviços de segurança (inclusive no entorno) 1 5 3,98 1,039 
94 Xerox 1 5 3,90 0,909 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Avaliou-se apenas a percepção acerca de tais itens. A menor média (2,98) está 

relacionada ao estacionamento, enquanto a maior atrelada à localização do colégio 

(4,31). Destaca-se que os itens da Tabela 24 foram avaliados numa escala de 1 a 5. 

 

Os resultados expostos na Tabela 25 referem-se à dimensão empatia. 

 
Tabela 25 
Qualidade – dimensão empatia 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

21 
O aluno recebe atendimento 
individualizado pela equipe do colégio 
– Percebida 

1 7 5,89 1,20 

-0,76 

21 
O aluno recebe atendimento 
individualizado pela equipe do colégio 
– Desejada 

3 7 6,64 0,70 

24 
O colégio atende às demandas 
específicas dos alunos – Percebida 

1 7 5,96 1,19 

-0,68 

24 
O colégio atende às demandas 
específicas dos alunos – Desejada 

3 7 6,64 0,73 

22 
O horário de funcionamento é 
adequado aos interesses da família – 
Percebida 

1 7 6,21 1,17 

-0,48 

22 
O horário de funcionamento é 
adequado aos interesses da família – 
Desejada 

2 7 6,69 0,71 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Esta dimensão apresentou o maior gap (-0,76) no item ou seja, “O aluno recebe 

atendimento individualizado pela equipe do colégio”, que, a exemplo das outras 

dimensões supracitadas, possui a menor média de percepção. 

 

Os resultados expostos no bloco de tabelas (Tabelas 20 a 25) foram mensuradas por 

meio de suas dimensões latentes e de modo objetivo. 

 

Na Tabela 26, procedeu-se da mesma forma. A qualidade geral também foi medida 

de maneira objetiva. 
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Tabela 26 
Qualidade – qualidade geral 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

23 
O foco do colégio é a prestação de 
serviços educacionais de elevada 
qualidade – Percebida 

2 7 6,16 1,03 

-0,57 

23 
O foco do colégio é a prestação de 
serviços educacionais de elevada 
qualidade – Desejada 

3 7 6,73 0,63 

28 
Qualidade geral dos serviços 
prestados – Percebida 

2 7 6,15 0,94 

-0,56 

28 
Qualidade geral dos serviços 
prestados – Desejada 

4 7 6,71 0,62 

29 
Qualidade geral dos serviços 
prestados pelos professores – 
Percebida 

1 7 6,26 0,94 

-0,52 

29 
Qualidade geral dos serviços 
prestados pelos professores – 
Desejada 

4 7 6,78 0,53 

30 
Qualidade geral dos serviços 
prestados pelos colaboradores 
administrativos – Percebida 

1 7 6,09 1,08 

-0,64 

30 
Qualidade geral dos serviços 
prestados pelos colaboradores 
administrativos – Desejada 

4 7 6,73 0,59 

31 
Qualidade geral dos serviços 
prestados pelos gestores – 
Percebida 

1 7 6,16 1,07 

-0,56 

31 
Qualidade geral dos serviços 
prestados pelos gestores – Desejada 

4 7 6,73 0,60 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Apesar de se medir a qualidade através de suas dimensões latentes, como 

apresentado nas Tabelas de 20 a 25, a qualidade geral foi também medida de 

maneira objetiva, conforme apresentado na Tabela 27. Os gaps existentes se 

apresentam num mesmo patamar, destacando-se que todas as médias envolvidas 

são superiores a 6, numa escala de 1 a 7. 

 

A Tabela 27 expõe as estatísticas descritivas das variáveis que compõem a 

dimensão valor percebido. 
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Tabela 27 
 Qualidade – dimensão valor percebido 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

34 
É boa a relação entre preços praticados 
e a capacidade do colégio em solucionar 
problemas – Percebida 

1 7 5,64 1,39 

-0,94 

34 
É boa a relação entre preços praticados 
e a capacidade do colégio em solucionar 
problemas – Desejada 

1 7 6,58 0,90 

32 

É boa a relação entre os preços 
praticados pelo colégio e a qualidade 
dos serviços por ele oferecidos – 
Percebida 

1 7 5,58 1,38 

-0,94 

32 

É boa a relação entre os preços 
praticados pelo colégio e a qualidade 
dos serviços por ele oferecidos – 
Desejada 

1 7 6,52 0,96 

15 
As ações do colégio valorizam você 
como cliente – Percebida 

1 7 5,94 1,28 

-0,71 

15 
As ações do colégio valorizam você 
como cliente – Desejada 

2 7 6,65 0,74 

25 
Percebo que o valor dos serviços do 
colégio está equilibrado com o capital 
que eu invisto – Percebida 

1 7 5,54 1,44 

-1,00 

25 
Percebo que o valor dos serviços do 
colégio está equilibrado com o capital 
que eu invisto – Desejada 

1 7 6,54 0,97 

33 
É boa a relação entre os preços 
praticados e os benefícios ofertados pelo 
colégio – Percebida 

1 7 5,54 1,39 

-0,98 

33 
É boa a relação entre os preços 
praticados e os benefícios ofertados pelo 
colégio – Desejada 

1 7 6,51 0,95 

35 
Compensa utilizar os serviços 
educacionais do colégio porque 
economiza tempo – Percebida 

1 7 5,71 1,32 -0,76 

35 
Compensa utilizar os serviços 
educacionais do colégio porque 
economiza tempo – Desejada 

1 7 6,47 0,94  

36 
O colégio não tem preços elevados – 
Percebida 

1 7 4,62 1,66 

-1,56 

36 
O colégio não tem preços elevados – 
Desejada 

1 7 6,18 1,39 

37 
O processo de pagamento do colégio 
não é complicado – Percebida 

1 7 5,80 1,50 

-0,79 

37 
O processo de pagamento do colégio 
não é complicado – Desejada 

1 7 6,58 0,93 

38 
Compensa utilizar os serviços do colégio 
porque os serviços ofertados facilita m 
minha vida – Percebida 

1 7 5,69 1,35 

-0,83 

38 
Compensa utilizar os serviços do colégio 
porque os serviços ofertados facilita m 
minha vida – Desejada 

2 7 6,51 0,91 

40 
O colégio me oferece mais benefícios 
que outras instituições educacionais – 
Percebida 

1 7 5,40 1,45 

-1,05 

40 
O colégio me oferece mais benefícios 
que outras instituições educacionais – 
Desejada 

1 7 6,45 1,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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A dimensão valor percebido foi medida por meio de dez itens, dos quais a avaliação 

com menor média observada está relacionada a preços (4,62). 

 

Quanto à dimensão lealdade, os resultados estão descritos na Tabela 28. 

 

Tabela 28 
Qualidade – dimensão lealdade 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

26 
Compartilho o bom desempenho do colégio 
com outras pessoas – Percebida 

1 7 6,25 1,06 
-0,44 

26 
Compartilho o bom desempenho do colégio 
com outras pessoas – Desejada 

2 7 6,68 0,69 

27 
Eu recomendaria o colégio a amigos e 
familiares – Percebida 

3 7 6,45 0,89 
-0,30 

27 
Eu recomendaria o colégio a amigos e 
familiares – Desejada 

3 7 6,75 0,61 

39 
É elevada a minha intenção de permanecer 
como cliente do colégio - Percebida 

1 7 6,05 1,33 
-0,64 

39 
É elevada a minha intenção de permanecer 
como cliente do colégio - Desejada 

2 7 6,70 0,76 

41 
No futuro, caso necessite, pretendo 
continuar utilizando os serviços do colégio 
– Percebida 

1 7 6,03 1,27 

-0,61 

41 
No futuro, caso necessite, pretendo 
continuar utilizando os serviços do colégio 
– Desejada 

2 7 6,64 0,84 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No que se refere à lealdade, todos os itens apresentaram média superior a 6, 

indicando alto nível de lealdade, ressalta-se que a escala varia de 1 a 7. 

 

A dimensão satisfação foi avaliada numa escala de 1 a 5 (Figura 22).  

 

 

Figura 22  

Conversão da média em escala percentual 

Fonte: Soares, J. F.; Farias A. A.; César, C. C. (2002). Introdução à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2002.  
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Tal escala pode ser convertida para uma escala de 0 a 100%. A transformação da 

escala se dá por meio da operação de conversão da média. 

 

A Tabela 29 expressa os resultados referente à variável satisfação geral com o 

colégio. 

 

Tabela 29 
Qualidade – dimensão satisfação geral com o colégio 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Gap 

53 É alto o seu grau de satisfação 
com o colégio quando comparada 
com outras instituições 
educacionais 

1 5 4,17 79,3 0,884 

54 Em termos de atendimento, o 
colégio atende exatamente o que 
necessito 

1 5 4,12 78,0 0,887 

56 Estou satisfeito com os serviços 
do colégio 

2 5 4,29 82,3 0,779 

57 Eu realmente gosto do colégio 2 5 4,45 86,3 0,694 
61 O meu grau de satisfação com a 

IE é elevado quando comparado 
com minhas expectativas 

1 5 3,99 74,8 0,886 

62 Quando comparado com o 
colégio ideal, meu grau de 
satisfação é elevado 

1 5 3,85 71,3 0,963 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que a satisfação é menor quando a escola é comparada a um colégio 

ideal (71,3%).  

 

A satisfação com diversos aspectos específicos da escola foram avaliados conforme 

apresentado na Tabela 30.  

 

Tabela 30 
Qualidade – satisfação com atributos específicos do colégio 

Continua 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

42 Agilidade/Cortesia 2 5 4,41 0,619 
43 Bom relacionamento com os alunos 1 5 4,48 0,637 
44 Capacidade de associar teoria à prática 2 5 4,30 0,700 
45 Capacitação de professores 2 5 4,48 0,649 
46 Conexão com o mercado de trabalho 2 5 4,00 0,825 
47 Considero o colégio minha primeira 

opção de escola para meus filhos 
1 5 4,24 0,989 

48 Coordenador do Curso 1 5 4,34 0,771 
49 Cumprimento dos prazos 2 5 4,38 0,671 
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Conclusão 

Nº Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

50 Currículo do curso 2 5 4,35 0,690 
51 Divulgas as facilidades ofertadas pelo 

colégio em sua comunidade 
1 5 4,03 0,877 

52 Dizer coisas positivas sobre o colégio 
para outras pessoas 

2 5 4,46 0,684 

55 
Estimulo e motivação oferecidos pelo 
professor ao aluno para a aprendizagem 

1 5 4,34 0,794 

58 
Facilidade de acesso e relacionamento 
com professores 

1 5 4,35 0,768 

59 
Não tenho dúvidas se desejo continuar 
utilizando os serviços do colégio 

1 5 4,23 0,932 

60 
O colégio é uma das melhores 
instituições educacionais da cidade 

1 5 4,19 0,881 

63 

Reclamar junto aos órgãos externos, 
tais como PROCON, se você 
experimentar um problema  com os 
serviços do colégio 

1 5 3,05 1,283 

64 
 Repassar para outros a capacidade do 
colégio em fazer os clientes se sentirem 
seguros e atendidos 

1 5 4,25 0,775 

65 Saber transmitir conhecimento 1 5 4,36 0,702 
66 Serviços de secretaria 1 5 4,22 0,813 
67 Titulação docente 1 5 4,29 0,760 

68 
Utilizar serviços de outro colégio 
concorrente que ofereça melhores 
preços. 

1 5 3,14 1,263 

69 
Utilizar serviços do colégio nos 
próximos anos 

1 5 4,19 0,904 

70 Coordenação Pedagógica 1 5 4,32 0,739 

71 Recepção 1 5 4,36 0,724 

72 Relacionamento 2 5 4,40 0,633 

73 Atendimento telefônico 1 5 4,09 0,927 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Tais itens foram avaliados numa escala de 1 a 5. Observa-se que, com exceção dos 

itens “Reclamar junto aos órgãos externos, tais como PROCON, se você 

experimentar um problema com os serviços do colégio” e “Utilizar serviços de outro 

colégio concorrente que ofereça melhores preços”, que apresentaram médias 3,05 e 

3,14, respectivamente, os demais apresentaram média superior a 4. 
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4.1.3 Análise de confiabilidade das escalas 

 

Os resultados referente à análise de confiabiliade das escalas estão descritos na 

Tabela 31. 

 
Tabela 31 
Estatística descritiva dos construtos 

Construtos Mínimo Máximo Média 
Escala 

convertida 
Desvio 
-Padrão 

i1 – Confiabilidade 3,10 7,00 6,33 88,8 0,68 
i2 – Empatia 1,89 7,00 6,01 83,5 1,00 
i3 – Lealdade 2,15 7,00 6,22 87,0 1,00 
i4 – Presteza 2,14 7,00 6,19 86,5 0,86 
i5 - Qualidade geral 2,39 7,00 6,17 86,2 0,85 
**i6 – Satisfação 1,38 5,00 4,16 79,0 0,73 
**i7 - Tangibilidade 1,40 5,00 3,95 73,8 0,75 
i8 - Valor percebido 1,12 7,00 5,58 76,3 1,14 

(**) A escala do indicador varia de 1 a 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

As médias dos construtos se mostraram altas. Transformando todas as escalas para 

percentual, observa-se que confiabilidade obteve o maior índice (88,8%), enquanto 

tangibilidade obteve o menor (73,8%). 

 

4.1.4 Modelagem de equações estruturais 

 

Para avaliar o modelo proposto com base nos itens definidos para cada construto, 

utilizou-se a técnica de modelagem de equações estruturais. Um modelo de 

equações estruturais permite a incorporação de variáveis latentes,– ou seja, que não 

são medidas diretamente. Pode-se dizer que uma variável latente representa um 

conceito teorizado, não observável, mas que pode ser aproximado por variáveis 

mensuráveis (manifestas) Hair Jr. Anderson, Tattham e Black (2005). A validação do 

modelo se deu através da modelagem de equações estruturais. Para tanto se 

utilizou o método Partial Least Squares (PLS), o qual não exige normalidade 

multivariada das variáveis e consegue trabalhar com um tamanho de amostra mais 

reduzido, além de se adequar melhor para estudos exploratórios que o método 

utilizado pelo LISREL (Chin, 1998). 
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A Figura 23 apresenta o modelo completo estimado via SmartPLS 2.0. composta  

 

 

Figura 23 

Modelo completo estimado 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

No processo de validação do modelo de mensuração, a última etapa realizada foi a 

de validação discriminante. Tal validação possui um conceito complementar ao da 

validação convergente: espera-se que dois conjuntos de indicadores (que 

representam dois conceitos teoricamente diferentes) não formem um fator 

unidimensional.  

 

A seguir procedeu-se a avaliação do modelo quanto à validade convergente. Tal 

avaliação é realizada com base na (Average Variance Extracted – AVE). Tais valores, 

segundo Bollen (1989), devem possuir valor mínimo de 0,4 para cada construto. Tal 

patamar foi atendido.  
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A Tabela 32 apresenta valores da confiabilidade composta acima do patamar 

apregoado por Churchill e Peter (1979). 

 

Tabela 32 
Estatística de ajuste do modelo 

Construtos AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R Square 

Confiabilidade 0,553 0,907 - 

Confiabilidade_E 0,615 0,927 - 

Empatia 0,694 0,871 - 

Empatia_E 0,774 0,911 - 

Expectativa Geral 0,812 0,956 0,707 

Garantia 0,657 0,884 - 

Garantia_E 0,693 0,900 - 

Lealdade 0,817 0,947 0,610 

Presteza 0,685 0,929 - 

Presteza_E 0,686 0,929 - 

Qualidade Geral 0,714 0,926 0,768 

Satisfação 0,759 0,950 0,637 

Tangibilidade 0,603 0,938 - 

Valor Percebido 0,657 0,944 0,656 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação à avaliação da confiabilidade do construto, Chin (1998) indica que a 

mesma deve ser avaliada prioritariamente segundo a confiabilidade composta e que 

tal valor deve ser superior a 0,7. No processo de validação do modelo de 

mensuração, a última etapa realizada foi a de validação discriminante. Tal validação 

possui um conceito complementar ao da validação convergente: espera-se que dois 

conjuntos de indicadores (que representam dois conceitos teoricamente diferentes) 

não formem um fator unidimensional.  

 

Dessa forma avaliou-se as cargas cruzadas dos itens com os construtos 

demonstrado nas Tabelas 33 e 34, cada item possui carga mais alta com o construto 

a qual pertence do que em qualquer outro, atestando assim a validade discriminante 

(Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009). 
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Tabela 33 
Cargas Cruzadas dos itens com os construtos 

Continua 
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q74 0,4645 0,6838 0,419 0,3775 0,3695 0,3856 
q76 0,5225 0,834 0,4509 0,4653 0,4455 0,4602 
q77 0,5547 0,8387 0,4729 0,4468 0,4497 0,4642 
q78 0,4853 0,7577 0,4226 0,4204 0,4454 0,4099 
q80 0,4763 0,7502 0,4034 0,4075 0,3978 0,444 
q81 0,4908 0,7588 0,4303 0,4226 0,4328 0,4756 
q84 0,5609 0,6911 0,5095 0,5011 0,5267 0,4473 
q85 0,437 0,7095 0,424 0,3697 0,3174 0,3713 
q90 0,5385 0,890 0,4686 0,4619 0,4327 0,4307 
q91 0,5118 0,820 0,4803 0,4359 0,457 0,4872 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

e
 q19_2_a 0,4322 0,4176 0,5667 0,4444 0,3689 0,3883 

q19_3_a 0,5944 0,4083 0,7086 0,5719 0,6073 0,5419 
q19_4_a 0,6094 0,436 0,7713 0,6003 0,5573 0,5654 
q19_5_a 0,4594 0,3806 0,5866 0,4645 0,4758 0,4761 
q19_6_a 0,6515 0,4532 0,8213 0,6388 0,6371 0,6236 
q19_7_a 0,5882 0,4109 0,7896 0,7349 0,6478 0,6014 
q19_9_a 0,7026 0,5044 0,8548 0,7455 0,674 0,65 
q19_16_a 0,6551 0,4433 0,7932 0,7125 0,7597 0,679 

G
a
ra

n
ti

a
 q19_8_a 0,614 0,4428 0,6965 0,8146 0,7409 0,5709 

q19_10_a 0,6522 0,5473 0,7159 0,8067 0,7072 0,6357 
q19_18_a 0,6339 0,444 0,7048 0,840 0,6831 0,6031 

q19_19_a 0,5709 0,3664 0,5873 0,7791 0,6262 0,6143 

P
re

s
te

z
a

 

q19_11_a 0,6469 0,4597 0,6883 0,7036 0,8511 0,5585 
q19_12_a 0,6466 0,4426 0,6431 0,7309 0,8812 0,6092 
q19_13_a 0,6392 0,4498 0,6554 0,7105 0,8712 0,6296 
q19_14_a 0,5952 0,3934 0,6805 0,6767 0,7914 0,6322 
q19_17_a 0,586 0,4905 0,6494 0,6905 0,8081 0,6132 
q19_20_a 0,7316 0,506 0,6793 0,7036 0,7553 0,6689 

E
m

p
a
ti

a
 

q19_21_a 0,6888 0,4944 0,6736 0,6451 0,7064 0,8582 

q19_22_a 0,5509 0,3842 0,5482 0,5203 0,4746 0,7296 

q19_24_a 0,7491 0,5241 0,693 0,6901 0,6736 0,9022 

Q
u

a
li
d

a
d

e
 

G
e
ra

l 

q19_23_a 0,8126 0,5744 0,6846 0,6354 0,6285 0,7318 
q19_28_a 0,9049 0,5878 0,719 0,6769 0,6795 0,721 
q19_29_a 0,8271 0,5095 0,6395 0,6384 0,6786 0,6733 
q19_30_a 0,8409 0,551 0,6665 0,6523 0,6787 0,6246 

q19_31_a 0,8351 0,5334 0,6597 0,6216 0,6337 0,6329 

S
a
ti

s
fa

ç
ã
o

 

q53 0,2774 0,636 0,1823 0,2093 0,2164 0,211 0,7094 0,8548 

q54 0,2262 0,6974 0,1501 0,1597 0,1741 0,152 0,6562 0,8655 

q56 0,2689 0,6851 0,2197 0,2166 0,2263 0,19 0,7168 0,8969 

q57 0,2818 0,582 0,2464 0,2311 0,2292 0,2165 0,683 0,8383 

q61 0,2439 0,6424 0,1954 0,1916 0,1935 0,1945 0,6239 0,8818 

q62 0,2583 0,6572 0,1939 0,187 0,1779 0,1652 0,6879 0,8881 
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 q19_26_a 0,4221 0,7012 0,3399 0,3447 0,3342 0,3767 0,8973 0,7146 

q19_27_a 0,4246 0,6722 0,3273 0,2938 0,2969 0,3589 0,9084 0,6873 

q19_39_a 0,2698 0,6944 0,1995 0,2221 0,218 0,2148 0,9152 0,7217 

q19_41_a 0,2839 0,6969 0,2004 0,2379 0,2442 0,2173 0,8939 0,6988 

V
a
lo

r 
p

e
rc

e
b

id
o

 

q19_15_a 0,2936 0,7664 0,2712 0,2433 0,2882 0,2658 0,606 0,6393 

q19_25_a 0,291 0,8483 0,2555 0,2206 0,2525 0,2451 0,6965 0,6612 

q19_32_a 0,3133 0,9081 0,261 0,2482 0,2607 0,2652 0,7215 0,6914 

q19_33_a 0,2906 0,9178 0,2658 0,2284 0,2691 0,2774 0,6786 0,6613 

q19_34_a 0,2706 0,8950 0,2556 0,2187 0,2438 0,2566 0,695 0,6771 

q19_35_a 0,2683 0,7772 0,2615 0,239 0,2828 0,2866 0,5741 0,5279 

q19_36_a 0,1716 0,7639 0,1396 0,1161 0,1409 0,1678 0,5005 0,4945 

q19_37_a 0,2424 0,5865 0,2613 0,2547 0,2868 0,2017 0,452 0,4445 

q19_38_a 0,2117 0,7772 0,2192 0,1962 0,2496 0,2359 0,5887 0,5868 

q19_40_a 0,2589 0,7684 0,2401 0,204 0,2538 0,5114 0,6725 0,6335 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

e
_

E
 

 q19_2_b 0,5139 0,2547 0,6552 0,4889 0,4863 0,4759 0,2038 0,1876 

 q19_3_b 0,5891 0,2372 0,7347 0,5722 0,5768 0,5523 0,1715 0,1299 

 q19_4_b 0,6475 0,2233 0,8085 0,6827 0,6501 0,6062 0,2571 0,2169 

 q19_5_b 0,5228 0,2564 0,6979 0,6007 0,6645 0,5584 0,1707 0,1703 

 q19_6_b 0,6465 0,1997 0,8607 0,7277 0,7108 0,667 0,2347 0,1968 

 q19_7_b 0,6277 0,2088 0,8222 0,7638 0,6841 0,6735 0,2249 0,1552 

 q19_9_b 0,6686 0,2374 0,8561 0,7849 0,7555 0,6544 0,3077 0,2091 

q19_16_b 0,7034 0,2824 0,8101 0,7498 0,7751 0,7304 0,258 0,1596 

G
a
ra

n
ti

a
_

E
 

q19_8_b 0,5967 0,2585 0,7397 0,8183 0,7352 0,5748 0,2746 0,2083 

q19_10_b 0,5955 0,2281 0,7317 0,8032 0,7533 0,613 0,193 0,1545 

q19_18_b 0,6914 0,2074 0,715 0,8673 0,6973 0,6576 0,3074 0,2121 

q19_19_b 0,5856 0,2068 0,6948 0,8398 0,7665 0,6466 0,2284 0,1837 

S
a
ti
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 q19_11_b 0,5857 0,2646 0,7342 0,745 0,8367 0,5918 0,249 0,2375 

q19_12_b 0,6418 0,285 0,7466 0,7786 0,9004 0,6459 0,2895 0,2326 

q19_13_b 0,5997 0,2071 0,6532 0,6955 0,8436 0,6456 0,1909 0,1504 

q19_14_b 0,5866 0,2678 0,6655 0,6727 0,8146 0,6762 0,2095 0,1802 

q19_17_b 0,6355 0,2948 0,6764 0,7249 0,7599 0,6845 0,2701 0,1976 

q19_20_b 0,7384 0,2269 0,7371 0,755 0,8069 0,7585 0,2782 0,1619 

E
m
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a
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a
_
E

 

q19_21_b 0,7144 0,2561 0,6786 0,6386 0,7435 0,9019 0,2564 0,169 

q19_22_b 0,6427 0,2622 0,6509 0,5968 0,6132 0,8176 0,3031 0,1839 

q19_24_b 0,7352 0,2843 0,7531 0,7362 0,7765 0,9169 0,2947 0,2161 
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q19_23_b 0,8436 0,2817 0,6951 0,6416 0,6439 0,7363 0,3768 0,2562 

q19_28_b 0,9188 0,3423 0,7204 0,6619 0,6706 0,6966 0,401 0,3264 

q19_29_b 0,9212 0,2637 0,7086 0,6833 0,6942 0,6802 0,3722 0,2714 

q19_30_b 0,9184 0,2915 0,7252 0,6777 0,7275 0,7266 0,2821 0,2468 

q19_31_b 0,8997 0,2851 0,705 0,6869 0,7269 0,735 0,3094 0,2387 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Diante dos resultados encontrados, considerou-se validado o modelo de 

mensuração. A segunda etapa conforme, Henseler, Ringle e Sinkovics (2009), 

baseia-se na avaliação do modelo estrutural. Nesse sentido, observa-se foram 

obtidos os coeficientes de determinação (R2) para as variáveis latentes endógenas. 

No estudo realizado, os construtos valor percebido, satisfação e lealdade são 

variáveis latentes endógenas. Os coeficientes R2 encontrados funcionam da mesma 

forma que a verificada na regressão linear. Ou seja, indicam a porção da 

variabilidade da variável endógena, que é explicada pelas variáveis que funcionam 

como independentes no diagrama de caminhos. É um número que pode variar de 0 

a 1 (0 a 100%), em que valores mais próximos de 1 indicam uma maior porção da 

variabilidade da variável endógena que é explicada pelas variáveis independentes. 

O valor de R2 para a satisfação é de 0,069 (6,2% da variabilidade da satisfação são 

explicados por qualidade e valor percebido). Já 74,4% da variabilidade da lealdade 

são explicados pela satisfação. Chin (1998) esclarece que valores para R2 inferiores 

a 0,19 indicam fraco poder de explicação. (Henseler, Ringle & Sinkovics, 2009) 

assevera que valores moderados de R2 acima de 0,19 e abaixo de 0,67 são 

aceitáveis se as variáveis endógenas são explicadas por uma ou duas variáveis 

independentes, mas valores baixos indicam que o modelo é incapaz de explicar a 

variável latente endógena. 

 

A conclusão a que se chega é que o valor percebido é incapaz de explicar a 

satisfação. Para avaliar a significância estatística dos resultados encontrados no 
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modelo estrutural, foi utilizado o método bootstrap. Tal método não paramétrico (não 

exige um distribuição de probabilidade específica) permite obter uma estatística t 

com a qual pode-se avaliar se os coeficientes encontrados são significativamente 

diferentes de zero. Adotou-se no estudo o ponto de corte de 1,96, ou seja, valores 

para a estatística t superiores a esse patamar indicam que o respectivo coeficiente é 

significativamente diferente de zero. 

 

A Figura 24 apresenta a análise estatística t para os coeficientes do modelo 

ajustado. 

 

 

Figura 24 

Estatística “t” para os coeficientes do modelo ajustado 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Os resultados indicam que o menor o menor valor “t” é igual a 3,494. A Figura 25 

apresenta o modelo final, com todos os coeficientes significativos. 

 

 

Figura 25 

Modelo final ajustado 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os resultados encontrados no modelo final indicam que 76,8% da variabilidade da 

qualidade geral são explicados pelas dimensões confiabilidade, presteza, 

tangibilidade e empatia. Esta última dimensão é a que mais explica a qualidade geral 

(coeficiente igual a 0,333 e os aspectos tangíveis, o menor coeficiente (0,198). 

Nesse momento, mostrou-se necessária a operacionalização dos construtos, ou 

seja, a avaliação do patamar no qual eles encontram. Para tanto, foram obtidos os 

escores fatoriais. Ter o escore fatorial na mesma escala de seus indicadores facilita 

a interpretação dos resultados. Para tanto, transformou-se os escores padronizados 

(análise fatorial) para a escala dos itens. Tal procedimento foi formalizado por (Ittner 

& Larcker, 1996) e detalhado por (Tenenhaus; Esposito Vinzi & Chatelin, 2005), é 

disponibilizado pelo SmartPLS 2.0. 
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4.3 Apresentação dos resultados etapa qualitativa 

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados das entrevistas em grupo realizadas com 

os pais. Inicialmente, faz-se a caracterização dos respondentes, e logo em seguida 

descrevem-se as análises das entrevistas. 

 

4.3.1 Caracterização dos respondentes etapa qualitativa 

 

Nesta seção, apresentam-se as informações de caracterização dos respondentes 

quanto a: unidade da instituição, número de pais, área de atuação e número de 

filhos matriculados.  

 

A Tabela 34 representa os dados do grupo de entrevista da unidade Ouro Branco. 

 

Tabela 34 
Perfil dos participantes da entrevista em grupo – Unidade Ouro Branco 

Entrevistado 
Formação 

área de atuação 
Gênero 

Quantidade de filhos na 
escola 

E01-OB Empreendedor Masculino 2 

E02-OB Empresa de transporte Masculino 2 

E03-OB Engenheiro mecânico Masculino 2 

E04-OB Engenheira civil Feminino 2 

E05-OB Médica veterinária autônoma Feminino 1 

E06-OB Dentista Feminino 2 

E07-OB ------------------------------------ Feminino 1 

E08-OB Fisioterapeuta Feminino 2 

E09-OB Professora Feminino 2 

E10-OB Enfermeira Feminino 1 

E11-OB Engenheiro metalúrgico Masculino 1 

E12-OB Psicóloga Feminino 2 

E13-OB Terapeuta ocupacional Feminino 1 

E14-OB Nutricionista Feminino 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Dos 14 participantes da unidade de Ouro Branco,4 são do sexo masculino e dois 

são empresários/empreendedores e 2 são engenheiros (metalúrgicos e mecânicos). 

10 dão do sexo feminino (1 fisioterapeuta, 1 médica, uma professora, 1 psicóloga, e 

1 terapeuta ocupacional, 1engenharia civil, 1dentista 1 enfermeira e 1 nutricionista). 

Declaram ter apenas 1 filho matriculado na escola, 5, enquanto 9 possuem 2 filhos 

na instituição. 
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A Tabela 35, descreve o perfil do grupo de entrevista da unidade de Betim. 

 

Tabela 35 
Perfil dos participantes da entrevista em grupo – Unidade Betim 

Entrevistado 
Formação 

área de atuação 
Gênero 

Quantidade de filhos 
na escola 

E15-BE ------------------------------------ Feminino 2 

E16-BE ------------------------------------ Feminino 2 

E17-BE Professora Feminino 2 

E19-BE ------------------------------------ Feminino 2 

E20-BE Publicitária Feminino 1 

E21-BE ------------------------------------ Feminino 1 

E22-BE Advogada Feminino 2 

E23-BE Comerciante Feminino 2 

E24-BE Pedagoga Feminino 2 

E25-BE Diretor de escola pública Masculino 1 

E26-BE ------------------------------------ Feminino 1 

E27-BE Nutricionista Feminino 1 

E28-BE Bacharel em Teologia Masculino 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nesta unidade, compareceram 13 pais, 2 do sexo masculino (1 diretor de escola 

pública e 1 teólogo) e 11 do sexo feminino (1 professora, 1 publicitária, 1 advogada, 

1 comerciante, 1 pedagoga e1 nutricionista). Declaram ter 1 filho estudando na 

instituição, 5 e 8 possuem 2 filhos estudando no CBM desta unidade. 

 

Os resultados descritos na Tabela 36 representa o grupo de entrevista da unidade 

Buritis II. 

 

Tabela 36 
Perfil dos participantes da entrevista em grupo – Unidade Buritis II 

Entrevistado 
formação 

área de atuação 
gênero 

quantidade de filhos 
na escola 

E30-BII ------------------------------------ F 1 
E35-BII Estudante de Administração F 1 
E31-BII Estudante de Psicologia F 1 
E32-BII ------------------------------------ F 2 
E37-BII ------------------------------------ F 2 
E38-BII ------------------------------------ F 2 
E29-BII Administração de empresas F 2 
E33-BII Contador M 2 
E36-BII Instrumentadora cirúrgica F 2 
E34-BII Nutricionista F 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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A unidade Buritis II teve a participação de 10 pais, 1 do sexo masculino contador e 9 

do sexo feminino (1 administradora de empresas, 2 estudantes de Administração e 

Psicologia, 1 instrumentadora cirúrgica e 1 nutricionista). Declaram ter 1 filho 

estudando no colégio, 3 e 7 informaram ter 2 filhos estudando na escola. 

 

A Tabela 37 representa o resultados do grupo de entrevista da unidade Floresta. 

 

Tabela 37 
Perfil dos participantes da entrevista em grupo – unidade Floresta 

Entrevistado 
Formação 

área de atuação 
Gênero 

Quantidade de filhos 
na escola 

E39-FI ------------------------------------ Feminino 2 
E40-FI ------------------------------------ Feminino 1 
E41-FI Fisioterapeuta Feminino 2 
E42-FI Economista Feminino 1 
E43-FI Psicóloga Feminino 2 
E44-FI Jornalista Feminino 1 
E45-FI Administração de Empresas Feminino 2 
E46-FI ------------------------------------ Feminino 2 
E47-FI Administração de empresas Feminino 2 
E48-FI Missionária Feminino 1 
E49-FI Administração de empresas Masculino 1 
E50-FI Delegado Masculino 3 
E51-FI ------------------------------------ Feminino 1 
E52-FII ------------------------------------ Masculino 1 
E53-FII ------------------------------------ Feminino 1 
E54-FII ------------------------------------ Feminino 3 
E55-FII ------------------------------------ Feminino 1 
E56-FII ------------------------------------ Feminino 1 
E57-FII ------------------------------------ Feminino 1 
E58-FII ------------------------------------ Feminino 1 
E59-FII ------------------------------------ Feminino 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Dos 21 participantes do grupo de entrevistas da unidade floresta, 3 são do sexo 

masculino dentre eles (1 administrador de empresas e 1 delegado). 18 são do sexo 

feminino, dentre elas (1 fisioterapeuta, 1 jornalista, 1 missionária e 1 piscóloga). 

Declaram ter 1 filho estudando na unidade 12. Enquanto 7 possuem 2 filhos e 2 

informam ter  três filhos estudando no colégio. 

 
Os resultados descritos na tabela 38 representam o grupo de entrevista da unidade 

Uberlândia. 
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Tabela 38 
Perfil dos participantes da entrevista em grupo – Unidade de Uberlândia 

Entrevistado 
Formação 

área de atuação 
Gênero 

Quantidade de 
filhos na escola 

E61-UB Cirurgiã Dentista Feminino 1 
E62-UB Enfermeira Feminino 1 
E64-UB ------------------------------------ Feminino 1 
E66-UB ------------------------------------ Feminino 1 
E60-UB ------------------------------------ Feminino 2 
E63-UB Pedagoga Feminino 2 
E65-UB Economista Masculino 2 
E67-UB Professor Universitário (UFES) Masculino 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Do total de 8 participantes do grupo de entrevistas, 2 são do sexo masculino (1 

economista e 1 professor universitário) e 6 são do sexo feminino (1 dentista, 1 

enfermeira e 1 pedagoga). Declaram ter um filho estudando na escola, 4 e 4 pais 

informaram ter 2 filhos no colégio. 

 

4.3.2 Apresentação dos resultados das entrevistas 

 

Os resultados apresentados foram extraídos doconteúdo relatado pelos pais e 

seguindoa ordem do roteiro de entrevista (Apêndice B-Roteiro de entrevista). 

 

Em relação à percepção dos pais sobre a educação no Brasil (mercado, formação 

de professores, alunos e família),os resultados serão apresentados por instituição. A 

Figura 26 retrata os resultados da unidade de Ouro Branco quanto à percepção dos 

pais em relação à educação no Brasil. 

 

 

Figura 26 

Mapa de categorização sobre a percepção da educação no Brasil – Unidade – Ouro 

Branco 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Um pai relatou que na época em que estudava ele pesquisava, fazia figurinhas antes 

de qualquer etapa nos estudos. Hoje, a realidade dos filhos é fazer pesquisa pela 

internet e, muitas vezes, os sites utilizados não são de fontes confiáveis. 

 
Eu vejo lá em casa. A primeira pesquisa que ele faz é no “Wikipédia”. Eu falo 
assim: “Não nesse site. Wikipédia não é fonte confiável de informação. Você 
vai procurar a fonte”. Eles entram no Wikipédia e faz tudo e copia... Eu falei 
assim: “Quem te ensinou? “Não”. Eu só vou copiar”. Aí eu falei: “Não. Não 
existe isso”. A Wikipédia, eu bloqueei. Olha a fonte que você está 
pesquisando [...].[E03-OB] 
 

O ensino baseado em “decoreba” contínua presente na escola. O aprendizado 

virtual tem dominado a escola. Muitas vezes, o aprendizado com atividades física 

propicia melhor resultado, inclusive no que tange a leitura e interpretação. O hábito 

de copiar e colar se torna uma ação mecanizada, o que pode prejudicar o processo 

de aprendizado dos alunos. As crianças estão chegando mais cedo à escola, e com 

isso resta pouco tempo para brincar. É preciso estar atentos para o excesso de 

atividades virtual e poucas atividades físicas. É preciso explorar as possibilidades 

infinitas que podem ser executadas fora da sala de aula. Infelizmente, os alunos 

passam a maior parte do tempo dentro de uma sala de aula e, muitas vezes, é 

melhor ver, sentir, perceber e ver do que ter uma informação, conforme corrobora o 

depoimento dos entrevistados. 

 
Lá na ponta continua chegando para mim a decoreba, a repetição... Eu falo: 
“Não vai decorar, não. Pode tirar zero por minha conta” [E04-OB]. 
Tem facilidades, têm dificuldades. Isso é da gente! Eu falo pela minha 
educação. Eu aprendi muito mais com o físico do que com o virtual [E05-OB]. 
 
Eu acho assim. Eu, por exemplo, eu oriento muito o meu filho a não 
simplesmente pesquisa, copiar e colar. Eu falo: “Lê tudo e agora escreve com 
suas palavras”. Aquilo é uma coisa mecânica. Achou lá... Ele vem... O pai... 
“Agora, você vai ler. Copiar só, não!” [E11-OB]. 
 
Agora, eu penso isso que a gente está vivendo é uma nova era também. A 
gente não tinha essa questão de informação. E, pensar na educação, as 
crianças estão chegando mais cedo na escola, né. Então, isso eu acho 
também que é um ponto que a gente tem que pensar. ele já vem para a 
escola com uma coisa já estruturada. Eles têm aula de matemática, 
português, história, tantos minutos, e, na verdade, a gente já sabe que até 
determinada idade eles precisam de outros tipos de desenvolvimento, até 
mesmo para melhorar a questão cognitiva. [...][E13-OB]. 
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Na concepção dos pais observou-se que o processo educacional está ultrapassado 

e maçante. A estrutura educacional no Brasil não acompanha mais o momento que a 

sociedade vive. O sistema vivenciado no País é imposto. Simplesmente, 

mecanizado. É necessário haver uma atualização do processo educacional. 

Estamos em um sistema em que a complexidade é infinita. Rever a estrutura, 

incluindo no ensino disciplinas com temas: sobre: direitos e obrigações do cidadão, 

matemática financeira, negociações bancárias, o tratamento e o respeito ao idoso. 

Matérias sobre o processo humanitário são fundamentais. A educação precisa 

passar por um momento de transformação. Os pais relatam que na realidade os 

alunos estão chegando à fase universitária com grandes dificuldades. São visíveis a 

angústia, a ansiedade, a incerteza e muitas dúvidas, exatamente, em função de 

milhões de informações, muita vezes, ingerenciáveis. Há alguns anos, o melhor 

meio de pesquisa utilizado no ensino era a Enciclopédia Barsa, a principal fonte de 

informação da educação. Hoje, com os avanços tecnológicos, a internet possibilitou 

acesso a uma gama de informações infinitas. No computador, no tablet, ou no 

celular, os alunos têm tido acesso a essa tecnologia cada vez mais cedo. Aliado a 

isso, têm-se a questão emocional, os conflitos as tarefas excessivas e pouca 

oportunidade de vivenciar, de experimentar. Falta no âmbito educacional um olhar 

para os aspectos emocionais, para as dificuldades de relacionamento. Um ensino 

que prepara para a vida; ou seja, lidar com as dificuldades com os colegas, resolver 

os conflitos e ter autoconfiança. Isso é que forma um cidadão. Esse aprendizado faz 

parte de uma nova educação, que precisa ser inserida na educação brasileira.  

Os depoimentos dos pais ressaltam tais questões: 

 
A estrutura educacional, em minha opinião, ela está falha. Já não acompanha 
mais o momento que a gente vive. Aí, a condição de estudo [...]. Não é só 
pela decoreba, não é só pelo volume de instrução que você realmente tem 
que receber. Então, eu acredito que o processo educacional, o processo, a 
estrutura está falida [E01-OB]. 
 
Eu vejo, né, a educação muito maçante. Os nossos filhos, eles têm outras 
oportunidades. Então, eu vejo assim que para nós foi um estudo apenas 
coletivista. Eu estou falando na minha área de história. Nós avançamos 
muito. Hoje, a gente faz pesquisa de campo, a gente faz entrevista, a gente 
trabalha. [...]. Eu acho que emocionalmente também. Eu não sei se nós 
estamos preparados para a nova educação, não, mas isso é da gente! Tem 
pais que vêm aqui reclamar. Por exemplo: Nossa. “Mas essa semana não foi 
para casa de matemática todos os dias”. Então, espera aí... É tão difícil por 
quê? Por que nós queremos uma nova educação [E09-OB]. 
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[...] Eu acho que a educação está um caos, e aí independe se é da rede 
pública, se é da rede particular, se é na família. Eu acho que, de uma forma 
geral, estamos todos perdidos... As crianças são crianças diferentes do que 
nós fomos, né, e a gente não está conseguindo ainda acompanhar isso, pelo 
menos, dentro do que eu vejo como realidade, né. E aí vêm diversas 
dificuldades, porque eu acho que a escola é uma pequena parte da 
educação. Uma pequena parte, não; é uma parte da educação [E12-OB]. 

 

Os resultados quanto à percepção dos pais em relação à educação no Brasil na 

unidade de Betim estão descritos na Figura 27. 

 

 

Figura 27 

Mapa de categorização sobre a percepção da educação no Brasil – Unidade Betim 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nesta unidade, verificou-se que para os respondentes, o declínio da educação no 

País vem acontecendo ao longo dos anos pela desvalorização dos professores. As 

diretrizes educacionais são impostas. Há alguns anos atrás, acobrança era maior 

tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Hoje, a realidade da escola 

pública em termos de rendimento e desempenho escolar é o de não reprovação. Os 

valores educacionais mudaram nesse sentido. Se fosse mais valorizado, se 

cobrasse mais, se tivesse realmente que prestar conta daquilo que o aluno 

realmente aprendeu, a educação poderia estar em um nível melhor, com maior 

produção de conhecimento, como já foi no passado. Na opinião dos pais nas 

instituições de ensino particular, existe uma cobrança maior por parte da escola e 

dos responsáveis, na qual o aluno tem que apresentar desenvolvimento e seu 

desempenho é mensurado por meio de provas, trabalhos e pesquisas, avaliados 
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com critérios rigorosos. 

 

Os relatos ressaltam essa situação vivenciada na educação brasileira. 

 
Ah! Eu acho assim que caiu bem de produção, né. Eu não estou achando que 
era como antigamente, não. Hoje em dia, os professores não podem falar 
mais nada com os alunos, né. Se fizer uma brincadeira assim que o outro 
aluno não gosta, ele já vira... É bulling. Eu acho assim que tem muita coisa 
que está sendo muito radical e outras coisas que precisavam ser mais radical 
não estão sendo... [E15-BE]. 
 
A questão da educação em si, eu acho que caiu muito, porque eu acho que 
vem lá do governo. Na época nossa, que a gente estudava, né, se cobrava 
mais. A gente rendia muito mais e no final o resultado era melhor. As escolas 
particulares, graças a Deus, ainda têm essa questão de ficar para 
recuperação. Os pais cobram mais também porque está pagando a escola. 
Então, tem uma exigência maior. Mas na escola pública e na educação em si 
os próprios governantes desvalorizam a educação [E17-BE]. 
 

A Figura 28 apresenta os resultados da unidade Buritis quanto à percepção dos pais 

em relação à educação no Brasil. 

 

 

Figura 28 

Mapa de categorização sobre a percepção da educação no Brasil – Unidade Buritis II 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Na ótica dos entrevistados desta unidade, verificou-se que a educação brasileira, 

além de deficiente, tem uma uma expectativa de piora. O sistema de educação está 

extremamente precário e incompleto. A condição em que se encontra o ensino no 

País origina-se na base da educação. Falta a formação de um olhar coletivo. O 

conformismo faz parte da realidade educacional vivenciada pelos brasileiros. Além 

disso, existe a necessidade de investimentos para melhorar os impactos de uma 

sistema educacional deficiente, muitos pais temem ter que retornar para o ensino 

público, principalmente, considerando o cenário econômico, provocado pela crise 

que assola o País. A rede particular é uma esperança na busca por um ensino de 

qualidade. A diferença entre a escola pública e a particular apavora os pais. Outro 

fator preocupante é a divergência curricular de um estado para outro. Isso dificulta a 

adaptação do aluno ao ingressar em uma nova instituição, principalmente por estar 

se adaptando ao processo de mudança, amigos e, muitas vezes, familiares. 

 

Nesse contexto, os entrevistados ressaltam: 

 
[...] Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante [...] ver essa 
doutrinação, né, que o governo, de certa forma, está tentando impor aí nas 
escolas. Eu sei que a gente, né, os nossos filhos estão estudando em escola 
particular fica um pouco mais preservado dessa situação, mas eu creio que 
vai chegar um tempo que vai afetar. Eu vejo isso como uma ameaça e vejo, 
professor muito desvalorizado e, por isso, desmotivado [E29-BI]. 
 
Para mim, o que falta é o interesse mesmo, de uma forma geral, de 
investimento em todos os aspectos. Na rede de educação, em termos de 
profissionalizar o ensino, principalmente em rede pública, e também o 
interesse no sentido de incentivá-los... [E31-BII]. 
 
Bom, eu acho que ainda tem muita situação. A gente que tem, que pode ter 
criança em uma escola particular num eventual caso, que é esse caso de 
crise agora, se eu tiver que tirar é um pavor! Você fica com o seu filho, que 
tinha uma qualidade de estudo, e de repente você tem que tirar ele e colocar 
ele numa escola pública, que ele vai voltar para trás. Isso é muito mais 
pavoroso... [E35-BII]. 
 
E tem essa diferença entre o ensino particular e o ensino público, que é 
gritante. Eu vejo os meus filhos e vejo outros que são do ensino público. Eu 
fico horrorizada! Como é que pode uma coisa dessa? E a greve, e os 
meninos sem escola. Aí, você fica pensando: “Seu filho está vindo de uma 
forma e os meus filhos estão vindo de outra forma”. Que educação pode ser 
esta? [E37-BII]. 

 



139 

 

Para os pais o Brasil é um país que tem uma dimensão continental, com uma 

diferença muito grandede um estado para outro em termos de regionalidade. Do 

Nordeste ao Sul do País, encontram-se as situações mais adversas, religião, cultura, 

alimentação, extensão territorial e, também, a situação socioeconômica.  

 

Na opinião dos respondentes a metodologia e as diretrizes curriculares variam de 

acordo com a esfera de cada estado.Não existe um plano nacional de educação. Os 

problemas enfrentados pela educação poderiam ser minimizados se o eleitor 

brasileiro tivesse um pouco mais de interesse e participação na educação dos filhos, 

elegendo figuras políticas ligadas a projetos educacionais, como o senador 

Cristovão Buarque,defensor de uma educação de qualidade. Ele sempre levantou a 

bandeira da educação. Contudo, não conseguiu ser eleito a um cargo público, 

porque o interesse pela educação é individual. Falta a força da coletividade. 

 

Outro ponto de observação ressaltados pelos pais é a questão da crise como um 

fator de desmotivação para os estudantes. Para eles a crise tem tirado a esperança 

dos mais jovens. Grande parte do contingente populacional não está trabalhando ou 

não trabalha na área de formação,em função da escassez de oportunidades, o que 

provoca um grande número de evasão escolar. 

 

Um dos entrevistados falou sobre a má distribuição dos impostos arrecadadados no 

País. Esses recursos deveriam ser utilizados para qualificar os professores da rede 

pública, para que assim pudessem oferecer aos alunos um um bom ensino, pois a 

melhoria da qualidade educacional ocorre com professores bem remunerados, com 

boa formação e com recursos. É preciso lembrar que qualquer profissional vai 

passar pela mão de um educador, de um professor. A redistribuição de recursos 

necessita ser revista, uma vez que a educação é a base para a formação de bons 

profissionais. 

 

Nesse sentido, os entrevistados relatam:  

 
[...] O País não tem um projeto nacional de ensino. Você tem, por exemplo, o 
primário: é responsabilidade dos municípios. Então, cada município faz do 
seu jeito. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte você tem as Umei’s que, até 
certo ponto, é relevante. Mas em outras cidades você já não tem. Aí, você vai 
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para o estado que é responsável pelo ensino médio, né. As escolas estaduais 
aí é outro desastre e o Governo Federal ele é responsável por algumas 
escolas técnicas, pelas universidades, né. Então, aí é muito fatiado. [...] 
Gente, tem um menino que traz as crianças para nós. Ele está trabalhando de 
Uber. Ele é formado em engenharia e ele não consegue emprego. Então, os 
que estão vindo eles falam: “Para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer 
uma faculdade? se eu não tenho perspectiva de trabalho nos próximos cinco 
anos”? Então, essa crise ela tira a esperança das pessoas, né, principalmente 
dos mais jovens [E33-BII]. 
 
O que nos deixa bastante triste com a educação é que a gente não tem um 
retorno na quantidade de impostos que nós pagamos para se ter uma 
educação de qualidade. O certo era não pagar a escola. Esse seria o certo. 
Era para a gente ter esse retorno por parte do Poder Público, porque o que 
nós pagamos, a carga nossa de impostos é altíssima. É uma das maiores do 
mundo... [...] [E36-BII]. 

 

A Figura 29 apresenta os resultados da unidade Floresta quanto à percepção dos 

pais em relação a educação no Brasil. 

 

 

Figura 29 

Mapa de categorização sobre a percepção da educação no Brasil – Unidade Floresta 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os pais desta unidade relataram que a educação no País não evolui. No cenário 

educacional brasileiro, o professor é remunerado com salário mínimo. Em outro país, 

ele é valorizado. Em momentos de greve, seus rendimentos não são pagos, mesmo 

se estiver lecionando em sala de aula. A falta de evolução educacional tem origem 
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nos princípios básicos. É necessário investir e valorizar os professores, 

principalmente por ser ele que vai instruir e fazer com que as crianças se tornem 

adultos melhores. 

 

Segundo os relatos dos pais a desvalorização na educação ocorre também pelo 

tratamento dos pais com os educadores. Muitos pais são muito mal-educados com 

os professores. Predomina a postura “eu estou pagando”, comportamento 

indadequado, afinal o respeito ao profissional é fundamental. Ressalta-se, ainda, 

que, muitas vezes, um simples agradecimento torna-se um bálsamo, principalmente 

por ser uma classe tão desvalorizada. Infelizmente, nossa cultura ainda é a de 

“quem não tem estudo é mais fácil ser dominado”. A educação no Brasil deveria ser 

de qualidade e gratuita, como ocorre em países como aFrança,em que tanto as 

escolas particulares quanto as escolas públicas são gratuitas. As escolas 

particulares são de empresas particulares que resolvem construir uma escola, mas 

ninguém paga pelo estudo. 

 

Os pais ressaltam também a falta de respeito com o professor e alertam que está 

situação tem se intensificado cada vez mais nas salas de aulas brasileiras, o 

professor perde mais tempo tentando pôr ordem do que, efetivamente,passando 

conhecimento. A desvalorização do professor não ocorre somente por parte dos 

governantes. Faltam os pais acompanharem mais de perto o comportamento dos 

filhos, as tarefas, o dever de casa e as atitudes que ele está tendo na escola. 

Disciplina e horário para fazer as tarefas também fazem parte da educação das 

crianças. Os pais devem ter mais compromisso com a escola. 

 
[...] A educação começa primeiro dentro de casa. Óbvio, né! Mas eu vejo que 
a maioria dos professores não são valorizados como deveria ser, né. Então, 
assim, como quer que a educação flua, sendo que os próprios professores 
não têm valor? [E39-FI]. 
 
Eu vejo educação no Brasil bem diversificada. Porque, você vê o pobre tendo 
que estudar em escola pública e quem tem uma condição melhor pagando 
caro para o filho ter uma escola melhor, sendo que na minha concepção, e eu 
acho que na lei, na nossa Constituição, a educação tinha que ser gratuita e 
de qualidade. Então, eu acho que é uma cultura aí da desvalorização pela 
educação, né. Quando eu digo educação, não é só do professor; é de todo 
mundo que está aqui na escola trabalhando, né, desde a entrada da gente 
aqui na escola até a coordenação geral. Todo mundo que a gente passa, né. 
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Todas as pessoas que a gente passa aqui na escola, eu acho que estão 
todos desvalorizados [E40-FI]. 
 
[...] Tem uma desvalorização do professor, sim, mas eu acho que falta muito 
compromisso dos pais. Eu acho que a gente fica meio esquecido. Eu estudei 
em escola pública. Meu sonho era estudar aqui, mas não deu. Eu tive que 
estudar em escola pública, mas a gente tinha a participação de pais efetiva. 
Minha mãe não tinha estudo, mas acompanhava com a gente. Todos os três 
filhos ela conseguiu estudar, mas estava perto, o que ela não sabia ela corria 
atrás de ajuda sem gastar dinheiro, mas tinha presença, tinha cobrança, tinha 
respeito dentro de casa... [E43-FI]. 
 
Ontem, eu até estava comentando sobre isso com meu esposo. Eu vi em 
uma reportagem, eu acho que na Austrália, que os filhos dos deputados, 
vereadores, dos governantes eram obrigados a usar hospital público, escola 
pública, transporte público. Eles têm que andar de metrô, de trem. Eles usam, 
eles usando, eles vão se preocupar com o serviço público [E45-FI] 
 
[...] Eu percebo que a educação, como está afeta à escola, afeta à família, 
afeta como um todo. Mas o que a gente percebe até aqui no Batista [...] é o 
posicionamento dos pais, que está muito distante [E49-FI]. 
 
[...] Eu acho que não tem valorização nenhuma. É totalmente desvalorizada. 
Outro dia, eu estava até vendo um e-mail que eu recebi, falando como é a 
educação na Finlândia, né, como é a educação, por exemplo, no Japão, na 
Coreia, né, países que foram destruídos pela guerra. A Finlândia até 1950 era 
um país pobre, e hoje é um dos primeiros em IDH, né, que tudo que eles 
alcançaram, que conseguiram chegar a esse ponto, foi baseado apenas na 
educação[E50-FI]. 

 

Para os pais o Brasil deveria seguir exemplos de sistema educacional que 

funcionam em vários países. Os pais exemplificam o sistema educacional 

estrangeiro que deveria servir de modelo para os governantes brasileiros. No 

sistema educacional da Austrália, os filhos dos governantes utilizam os serviços 

públicos, transportes, saúde e educação. Ressaltam que o sistema educacional da 

França, onde escolas públicas e particulares ofertam um ensino gratuito e de 

qualidade. O sistema educacional na Finlândia, Japão e Coreia são exemplos de 

reestruturação educacional e alto índice de desempenho, são os primeiros em IDH. 

Conseguiram formar em pouco tempo profissionais para atender às demandas e 

fomentar o crescimento e solidez, tudo baseado na educação. Ou seja, um país 

desenvolvido preocupa-se com a educação. A educação é a base de tudo. Por meio 

dela é que se formam bons profissionais – um bom médico, um bom policial, um 

bom motorista, um bom político – e menos bandidos. Citaram exemplo das escolas 
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americanas, que além de ofertar um ensino gratuito, não fecham as portas durante o 

fim de semana. Elas permanecem abertas para que a comunidade tenha acesso à 

biblioteca, aos parques e as áreas de lazer. Os pais são voluntários na solução de 

problemas enfrentados nas instituições, o que inclui reparos físicos, quando 

necessário. Por exemplo desde o reparo de um banheiro com a encanação 

danificada até uma restauração na pintura da escola. No Brasil, para ser ter um 

modelo de educação de qualidade, é preciso que se inicie com a base escolar. 

Apenas com investimentos na educação a realidade vivenciada poderá mudar. 

 

A Figura 30 descreve os resultados da unidade de Uberlândia quanto à percepção 

dos pais em relação à educação no Brasil. 

 

 

Figura 30 

Mapa de categorização sobre a percepção da educação no Brasil – Unidade de 

Uberlândia 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Verificou-se na unidade de Uberlândia que a falta de foco na educação e a 

deficiência no aprendizado são os principais aspectos a serem considerados para se 

obter uma mudança no cenário educacional atual. 
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Está bem deficiente, bem falha. Assim, o que deveria ser ensinado, né, eu 
acho que deixaram de lado. Eu acho que está faltando muito foco para a 
educação mesmo, sabe. Eu acho assim. Não está respondendo. Vocês que 
estão na universidade, vocês estão recebendo gente que não sabe interpretar 
nenhum texto, né, eu acho que eles estão chegando lá na frente sem saber 
ler... [E61-UB]. 
 
[...] Eu penso na escola assim hoje: é uma questão muito difícil. A gente 
prepara o aluno para prestar vestibular. A escola. Então, eu penso muito 
nisso. A escola está preocupada em ensinar ao aluno aonde ele é bom para o 
vestibular, né. Então, às vezes, você vai pegar um aluno, ele sabe tudo 
decoradinho [...] Prepara o aluno para o vestibular, né. Então, por isso, que às 
vezes, a gente chega a ver esses alunos em uma faculdade. A desistência de 
alunos que vão mudando de curso é impressionante porque na verdade, não 
prepararam esse aluno como um todo. Não preparar o indivíduo só para fazer 
o vestibular, mas preparar como um todo. [E63-UB]. 

 
Percebe-se que o ensino está cada vez mais voltado para preparar o aluno para o 

vestibular. É importante respeitar o tempo do aluno. Ele vai saber ler, escrever e 

aprender no seu tempo. A importância da educação batista é que ele não prepara 

apenas para o vestibular; ele ensina “virtudes”. Além do conhecimento, é 

fundamental ensinar ao aluno valores e como podem ser utilizados em sua 

formação, principalmente, por serem indivíduos diferentes e enfrentarem uma série 

de adversidades ao longo de seu crescimento. 

 

Falta parceria dos pais com a escola, A educação brasileira deveria se espelhar em 

outros modelos, principalmente os modelos estrangeiros, para, aos poucos, ir 

provocando uma mudança no processo educaional brasileiro. 

 

No que tange à preocupação e ao desejo em relação à educação do filho, na 

percepção dos pais participantes do grupo de entrevista os resultados serão 

elencados por instituição. 

 

A Figura 31 apresenta os resultados da unidade de Ouro Branco quanto à 

preocupação e desejo dos pais em relação à educação do filho. 
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Figura 31 

Mapa de categorização sobre a preocupação e o desejo em relação à educação do 

filho Unidade – Ouro Branco 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nesta unidade, o aspecto mais relatado pelos pais foi a questão do esporte. Eles 

entendem que o esporte é uma atividade que deveria fazer parte da grade curricular 

desde os primeiros anos de vivência escolar. Mencionaram a implementação de 

atividades esportivas em nível profissional, com a presença de técnicos, e a 

realização de campeonatos,como os jogos estudantis, que no passado eram 

realizadosna unidade. Muitosalunos egressos relembram os momentos de prazer e 

alegria proporcionados por essa prática esportiva. 

 
Mas sabe quem percebe isso? Eles. Eles não gostam... Ah! O jogo de 
basquete. Nossa! Foi assunto para um mês. O Museu de Historia Natural que 
eles foram. Ainda mais que aqui em Ouro Branco é tudo longe. Tem essa BR. 
A gente fica assim... [E06-OB]. 
 
Eu acho que falta uma prática esportiva direcionada. Vai ter um aula de vôlei, 
vai ensinar como que é o esporte, vai ter um basquete. Eu acho que falta 
introduzir esportes para os meninos. Quer dizer, os meus filhos... O mais 
velho está com oito anos. Eles precisam conhecer o que é que é a prática 
esportiva, o que é que são as regras de cada tipo de esporte. Eu acho isso. 
Falta muito aqui na escola para eles escolherem o que é que eles vão querer 
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praticar. O meu fica só no futebol, na queimada.... [E08-OB]. 
 
Eu vou falar pela parte física, né. Eu sou fisioterapeuta. Eu vejo que a 
educação física tem estado falida na escola.Todo esse trabalho que você 
desenvolve, a parte física, motora, a gente sente falta...[E10-OB]. 
 
Eu acho que eu tô falando em termos de Brasil. Eu tenho uma cunhada que 
ficou um ano no Canadá. Ficou, é lógico, em regime integral. Lá é obrigatório 
condicionamento físico, natação e um esporte. Eu acho que devia ter mais 
isso [...]. [E14-OB]. 
 
A questão das atividades físicas... Tinha uma estrutura aqui, tínhamos times... 
time de Handebol com treinos extras. Ia fora do horário da escola. Eu ficava 
aqui de quatro horas da tarde às sete da noite. Hoje, a gente sente falta do 
esporte coletivo. Hoje, não tem, assim, um esporte coletivo de perder ou de 
ganhar. Tem o que é individual. Então assim a escola perdeu isso. E olha 
quantas quadras tem aqui? Não se faz mais. Não tem. [...][E13-OB]. 
 

Cada momento da vida exige determinada estrutura. Crianças precisam ter 

atividades que as ajudem no desenvolvimento da coordenação motora. Elas têm que 

brincar, fazer mais atividades que movimentem o corpo. O ensino de hoje precisa 

mudar. As crianças precisam ir para a rua, ver plantas, insetos, que possam pegar e 

sentir. Conhecer o mundo é fundamental! 

 
Os pais apontam também a relevância de se estabelecer parcerias para melhorar a 

qualidade no ensino de idiomas na unidade. 

 
Uma coisa importante também não é só conhecer os dons é, saber... [...]  
A gente poder trabalhar em cima de um perfil. Outra coisa, não precisa ser só 
escola. Tem várias instituições para parceria. O idioma não precisa ser aqui, 
não, mas, vai fazer parte daqui, o conceito daqui, mas em parceria com uma 
escola de inglês, uma escola de espanhol, de alemão, chinês... mas, se for 
ver, não é tão longe assim. Estamos a uma hora e quinze minutos de Belo 
Horizonte [E04-OB]. 
 
Então, o meu sonho é o meu pequeno numa sala bilíngue. É o meu sonho. 
Sempre foi. Tanto que eu faço com ele bilíngue. Ele fala dois idiomas. Hoje 
em dia, não existe mas você falar só português... Você tem que falar o 
português, o inglês e o espanhol... Pois é... E hoje não se ensina nem o 
português direito [E05-OB]. 

 

Os pais gostariam que a escola implantasse um sistema de ensino que priorize o 

aprendizado de uma segunda língua fluente, é extremamente importante tanto para 

a formação quanto para o mercado de trabalho no futuro. É importante ressaltar que 

se a escola propõe determinado projeto ela tem que dar conta. Especificamente no 



147 

 

caso do projeto do asilo executado nesta unidade, não houve feedback para os pais 

em todas as fases do projeto, principalmente, sobre o fechamento. As crianças e os 

pais ficaram sem saber o resultado da iniciativa para o asilo. É altamente relevante 

preparar as crianças sobre o que elas vão encontrar diante de determinadas 

situações. No caso da visita ao asilo, elas deveriam ser preparadas sobre a 

estrutura, a condição física das pessoas, e tudo mais. 

 
Eu vou levar no asilo. Não dá para chegar, esperar que essas crianças 
cheguem lá sabendo o que vão encontrar: Gente. Vamos visitar o asilo. O que 
é que vocês imaginam que tem lá? Como é que está o velhinho lá, entendeu? 
Por que é que ele está, entendeu, E, depois, você fecha com os meninos: O 
que é que vocês sentiram? O que é que vocês observaram? Foi fácil? Foi 
difícil? Você ficou com medo? Ficou com medo por quê? Sabe, eu acho que a 
escola tem que fazer a diferença! [E12-OB]. 
 

Houve um depoimento de um entrevistado que disse sentir falta dos moldes da 

escola no passado. Como aluno egresso, ela relatou que antes a escola era mais 

festeira que é preciso voltar a atividades como jogos, gincanas e a festa junina. As 

crianças de hoje não têm conhecimento das festas juninas. Quando abordadas, 

expressam:“Isso é brega”, conforme os relatos a seguir: 

 

Tinha gincanas, e a gente ficava aqui... Eu acho que a escola já teve muito 
mais alegria. Eu acho que a escola já foi uma escola mais festeira. Ainda 
falta, eu sinto, falta na escola de festas, é... Os jogos, porque isso quando a 
gente reúne, né... Na casa da gente lá... Festa de quarenta anos, a gente só 
fala nos jogos, nas festas juninas. Aqui não tem festa junina, né...Ter uma 
escola mais festeira, com uma coordenação motora... Eu tenho que quebrar 
paradigmas... E eu acho que aí não é só a escola. É a escola, é a sociedade, 
é a diversidade, é a cultura. Então, assim, em nível de alegria aqui, isso é a 
única coisa que eu sinto falta... [E9-OB]. 

 

Um importante aspecto mencionado pelos pais prende-se à necessidade de quebrar 

os paradigmas dos conteúdos e das aulas dentro da sala. No passado, os 

pais,apesar de não terem tanto preparo, participavam mais da vida dos filhos, 

estavam mais presente nas reuniões, nos encontros e eram menos críticos. 

 

A Figura 32 apresenta os resultados da unidade de Betim quanto à preocupação e 

desejo dos pais em relação à educação do filho. 
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Figura 32 

Mapa de categorização sobre a preocupação e desejo em relação à educação do 

filho – Unidade Betim 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Os principais aspectos apontados pelos pais desta unidade estão relacionados a: 

formação, valores, princípios, aprendizagem e mercado de trabalho. Eles esperam 

que os filhos tenham, além da formação acadêmica,uma formação humana, com 

ética, cidadania, carátere respeito.  

 

Outro aspecto apontados foi aprender a ganhar e a perder. Os alunos não estão 

preparados para lidar com as perdas e os ganhos. Para eles, essa é uma lição difícil 

de aprender, principalmente por serem muito competitivos e, ainda, por não saber a 

dominar esta condição. 

 

E essa lição para eles é difícil aprender, esse aprender a perder, né. Eles são 
muito competitivos desde criança, mesmo! Eu quero ganhar! “Assim na 
brincadeira, na nota, na prova”. A gente sabe que a escola tem todo esse 
cuidado, né. Quem tirou a nota maior não tem que olhar quem tirou uma nota 
menor, olhar a diferença, mas eles têm isso. A gente carrega isso com a 
gente, só que a gente cresceu e já aprendeu a dominar isso. Eles ainda não! 
[E28-BE]. 
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A gente, eu acho que deseja que ele forme, né, tenha um bom emprego. Eu 
acho que o desejo de todos nós é isso... Eu acho que é geral, né? A gente 
deseja uma formação acadêmica, né, em relação de conteúdo e à formação 
humana também, eu tenho essa preocupação com as minhas filhas, colocar 
numa escola que vise só o conteúdo, a matéria, os livros, mas que vise 
também a formação humana. Então, essas são as duas preocupações [E22-
BE]. 

 

Essa questão da cobrança foi muito discutida pelos pais no grupo de entrevista. Se 

houver uma cobrança maior por parte deles, o aluno terá uma tranquilidade no 

futuro. O conselho para os filhos é: “Nunca deixe para amanhã o que pode fazer 

hoje”. O relato de uma mãe explica que sempre aconselha o filho a fazer as coisas 

com muita antecedência, pois podem acontecer imprevistos e as coisa fugirem do 

controle. Para eles, todos os esforços são recompensados. É importante fazer o 

acompanhamento, conduzi-los por um caminho, para que no futuro possam ter 

independência e sucesso em qualquer área que desejem ingressar. Relatou uma 

mãe: 

 
Mas, então, assim, eu já sinto assim. Aí eu falo com ele quando as notas vêm 
boa, quando os elogios vêm. Aí eu falo: “Aí, tá vendo? Não vale a pena 
cobrar? Não vale a pena ser um bom aluno? Então, se você é um bom aluno 
não vai ter problema nenhum na vida, né?” Então, isso é o quê? Não só na 
escola. A vida inteira vai ser responsável com tudo, seja na casa de alguém, 
seja no trabalho. Se a pessoa é responsável no trabalho, eu acho que a base 
dessa formação, tanto de conteúdo como de caráter, a vida inteira que ele 
tiver, em qualquer lugar que ele for, já está formado. Os pais não vão ter dor 
de cabeça depois [E17-BE]. 
 

Os pais reconhecem que há momentos de extrema exigência por parte da escola e 

dos pais, gerando ao aluno um nível de ansiedade muito alto. Alguns não admitem 

errar. Esse comportamenteo precisa ser observado e trabalhado pelos pais e, 

também, pela escola. O bom desempenho é importante. Contudo, cobrar em 

excesso pode prejudicar o desenvolvimento da criança. Se o aluno já sabe a 

matéria, estudou e frequentou as aulas, o resultado será sempre muito positivo. 

 

Observou-se que em muitos casos o próprio aluno já tem uma responsabilidade 

indescritível com os estudos. Os pais desejam que eles tenham sucesso e sejam 

pessoas dedicada e que, principalmente, respeitem as pessoas conforme elas são. 

É comum encontrar pessoas mal-humoradas, mas cabe à criança ter uma conduta 

de cordialidade e respeito mesmo diante pessoas com esse tipo de comportamente. 
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Cabe aos pais ensinar aos filhos desde cedo princípios e valores, e a escola ajudará 

nessa formação. Essa parceria da escola com os pais ajuda a dar um norte para os 

filhos, principalmente por sermos indivíduos diferentes, com comportamento, 

atitudes e gostos diferentes. Ressalta-se que a convivência na escola acontece 

deformas bemvariada, com comportamentos diversos. Portanto, a participação da 

escola assume um significado fundamental,e isso tem ocorrido na percepção dos 

pais. 

 

A Figura 33 apresenta os resultados da unidade de Betim quanto à preocupação e 

desejo dos pais em relação à educação do filho. 

 

 

Figura 33 

Mapa de categorização sobre a preocupação e o desejo em relação à educação do 

filho – Unidade Buritis II 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

As características apontadas pelo grupo de pais desta unidade contemplaram temas 

como: gestão de conflitos e adversidades, formação, mercado de trabalho, valores e 

princípios e a preocupação e desejo na educação de seus filhos. Nesse sentido, a 

escola deve saber lidar com os conflitos, uma vez que isso está presente em todo e 

qualquer ambiente. E, principalmente, porque existem várias famílias, pensam de 

maneira diferente, apesar de ter os filhos estudando numa escola confessional. A 

escola não está tão preparada para lidar com certos estilos de conflito. 
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Quando eu decidi tirar os meus filhos da outra escola e colocá-los aqui, o que 
me trouxe até aqui foi uma expectativa de que essa escola pudesse ter mais 
experiência, mais sensibilidade para lidar com conflitos. Na semana passada, 
o meu filho viveu uma experiência aqui que os colegas o chamaram de “homo 
fóbico” porque ele se posicionou contra a prática homossexual. Não contra o 
homossexual, mas contra a prática. Ele chegou em casa e eu falei: Você está 
certo. É isso que a gente aprende. “E de acordo com os princípios da palavra 
de Deus”. Só que você precisar saber falar. A linha é muito tênue entre você 
ensinar que a criança tem que ser amável e que ela pode se posicionar de 
acordo com a opinião e os princípios que ela acredita [E29-BII]. 

 

A escola precisa melhorar a maneira de lidar com as questões de conflitos e 

adversidades, mesmo porque há participação de famílias disfuncionais, no âmbito da 

escola. Já ocorrem discussões sobre homofobia e homossexualismo. Isso não está 

distante da realidade de nossos filhos. Apesar de ainda estarem um pouco 

resguardados por estudarem em uma escola cristã, essa situação está mudando e 

muito rápido.As nossas crianças já estão convivendo com esse tipo de situação. 

Portanto, é preciso que a escola, a família e a sociedade também possam aprender 

com essas famílias, com esse outro perfil de família. É comum ver na televisão 

propagandas de empresas conhecidas, como Boticário e Renner, em horário infantil 

e, muitas vezes, no canal infantil em que menino beija menino e menina beija 

menina. As crianças questionam, pergutam, querem saber o que é. Então, hoje é 

preciso estar preparado para um mundo que é muito mais complexo do que uma 

questão de matemática em que dois mais dois são quatro.  

 

A mãe faz o seguinte relato: 

 
A minha preocupação maior que eu vejo, que eu espero da educação hoje, da 
escola, que eu espero para os meus filhos é que a escola... Eu fico pensando 
se a escola ela é ou até quando ela vai conseguir ser esse lugar seguro. 
Porque a escola para mim, e eu imagino e acho que isso é unanimidade, ela 
é modelo, né. A escola é um lugar que, conceitualmente, você aprende as 
coisas e aonde você aprende tudo que é ensinado aqui. Já tem essa 
roupagem de certo, né. E como é que a escola vai trabalhar essas questões 
do menino com o menino, da menina com a menina, das famílias fora do 
formato? Porque em casa a gente trabalha isso de um jeito e na escola é 
igual? Sempre? [...] [E34-BII]. 

 

Observou na questão sobre gestão de conflitos que para os pais ainda existe um 

certo desconforto para a família em relação à conduta da escola nesse tipo de 

situação envolvendo os alunos, principalmente pelo fato de a escola não permitir ao 
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aluno um pouco mais de energia numa reação, sem que ele tenha que ser levado 

para a diretoria. É preciso permitir ao aluno se defender. Ele não pode agredir, mas a 

defesa faz parte do seu crescimento e da sua personalidade. Essa situação se 

agrava ainda mais por estar nessa coisa toda da onda do “você não precisa ser tão 

menino assim. Você não precisa se tão macho, tão forte, tão corajoso”, porque 

menino pode ser igual menina. É uma questão que precisa de muita reflexão por 

parte tanto da escola quanto da comunidade escolar, considerando que o aluno está 

em processo de formação. 

 

No passado, a escola desenvolvia a parte do ENEM, do profissionalizante, 

trabalhava o conhecimento. Já a família desenvolvia valores, caráter e tudo mais. 

Hoje em dia, com as mudanças no perfil das famílias trabalhando cada vez mais,a 

escola passou a lidar com situaçõespertinentesà família para, até mesmo, reafirmar 

questões de valores e caráter dentro da escola. Contudo, além de existir uma 

divisória complexa entre o papel da escola e o papel da família, tem surgido uma 

educação complementar, na qual a escola complementa a casa e a casa 

complementa a escola. Para isso, é preciso que a família esteja envolvida e atuante 

no processo educacional dos filhos. Em contrapartida, a escola tem tido uma 

participação maior em problemas familiares, como, divórcio, perda de um parentes 

desemprego de um pai de família ou de uma mãe de família. Principalmente sendo 

uma escola cristã, quando se fala de família, os papéis são mais importantes 

 
Conforme os relato aqui descrito: 

 
[...] Então, a gente fala sobre não roubar uma caneta: “Devolve”! “Verifica o 
seu material no estojo”. Mas, a gente tem hoje em dia pessoas que acha que 
é normal você receber um troco errado no supermercado e não devolver. 
Quando você devolve, a caixa fica olhando para você: “O que é que é isso 
você devolveu um troco errado”? Então, você quer que a escola reafirme a 
questão de valores e de caráter que a gente tem em casa [E30-BII]. 
 

No passado, as avaliações para se conseguir uma colocação no mercado eram 

realizadas com base no coeficiente da inteligência. Hoje, analisa-se o coeficiente 

emocional. Portanto, não basta ser só muito inteligente; é necessário ter inteligência 

para conviver com as outras pessoas e para se relacionar. Desse modo, é 

fundamental que a escola prepare seus alunos para esse mundo de muita correria, 

muita tecnologia, muitas doenças psicossomáticas e pouca capacidade emocional.  
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A minha preocupação é de se realmente eles estão conseguindo absorver 
tudo o que está sendo ensinado e se realmente eles vão saber usar tudo isso, 
se eles vão conseguir aplicar isso, não ter dúvida da profissão que vão querer 
seguir. Às vezes, gera um pouco assim de dúvidas. No sistema em que eles 
estão conseguindo se direcionar, eu não sei se porque os meus filhos estão 
pequenos ainda você fica com vários “porquês”. Esse pontinho de 
interrogação (?). A preocupação é se eles vão estar preparados mesmo, se a 
escola hoje, se nós como pais estamos conseguindo trabalhar o caráter deles 
[E36-BII]. 

 

Os resultados da unidade Floresta quanto à preocupação e ao desejo dos pais em 

relação à educação do filho estão descritos na Figura 34. 

 

 

Figura 34 

Mapa de categorização sobre a preocupação e desejo em relação a educação do 

filho – Unidade Floresta 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nesta unidade, observou-se uma intensa preocupação dos pais com a questão do 

aprendizado. O ensino do colégio precisa ser direcionado para o desenvolvimento 

do aluno. Saber redigir uma redação, se comunicar, fazer uma prova, fazer uma 

conta e entender um raciocínio lógico de forma rápida podem ser competências que 

farão a diferença na vida dos alunos. Com isso, ele pode sobressair em qualquer 

profissão que escolher. Espera-se que a educação seja capaz te tornar os alunos 

pessoas de bem, capazes de se pronunciar diante das situações mais adversas que 

encontrarem pela vida; ou seja saber se posicionar diante dessas políticas que vão 

de encontro aos princípios formados na família e na escola. 

 
  



154 

 

Quando eu penso em educação para os meus filhos, eu penso principalmente 
que eles se tornem pessoas de bem, seja um recurso que permita a eles 
respeitar as pessoas, que eles sejam pessoas que respeitem os outros. O 
que eu quero para as minhas filhas? Que elas se tornem pessoas de bem! É 
primordial, isso é uma coisa da qual eu não durmo [E47-FI]. 
 
Então, o meu sonho para o meu menino é isso: que ele seja um grande 
homem, que ele tenha valores, incluindo os valores cristãos... Ele precisa ter 
respeito para com o outro, pelo próximo e um boa base de conhecimento. Eu 
digo para o meu marido que o meu maior desejo. E não é fácil pagar uma 
escola particular. A gente se sacrifica para que eles tenham o estudo, para 
que sejam cidadãos, para que eles possam, quando tiver que escolher o que 
realizar, que esteja bem instruído em todas as partes. Não que ele tenha 
excelência, mas é saber o que vai fazer [E45-FI]. 
 
Então, em relação à educação que eu quero e eu acredito que o colégio faça 
isso, espero que faça ainda mais. É ensinar as nossas crianças a pensarem 
com dignidade, se posicionando frente as essas políticas que vão de encontro 
aos princípios que a gente tem em casa, né, serem capazes de dizerem “não” 
e, se for preciso fazer um “BO”, que façam, mas, contando que se posicionem 
de maneira correta, com respeito, mas, assim mantendo a dignidade dos 
princípios, né, corretos. E, assim, não ficar em cima do muro. Eu penso que 
pensar é algo que as escolas têm que ensinar nossas crianças a fazerem, 
com aquele pensamento de se posicionar para mudar a sociedade! Isso é, 
aprendendo... [E48-FI]. 
 
Eu acho assim, que toda a escola quer dar conhecimento. Então, elas têm 
esse material disponível, né, para fazer isso. Mas eu acho que a sensação 
que cada pai tem aqui é com relação a algo mais. Eu acho que é um papel 
decisivo para vir estudar aqui. É algo mais. Essa escola não dá mais... dar o 
ensino, para vida, dar o conhecimento e, de repente, mudar esse 
relacionamento entre as pessoas. Eu acho que isso é que está faltando... 
[E49-FI]. 
 

Um fator que causa preocupação aos pais e que infelizmente, tem sido tirado das 

famílias é a opção em dizer “não” para determinadas coisas nas escolas. No 

passado, as escolas públicas eram boas e ofereciam uma excelente formação. Se 

houvesse uma comparação, não havia tanta diferença entre elas. Mas hoje, 

lamentavelmente, esse quadro mudou, e os pais tiveram que buscar nas escolas 

particulares uma qualidade  que não existe mais na escola pública, principalmente, 

em função da defasagem da educação.  

 

Além disso, uma agenda política muito acirrada  foi instituída para colocar na cabeça 

das crianças coisas que, muitas vezes, vão de encontro àquilo que os pais pensam 

e desejam para seus filhos. Infelizamente, do ponto de vista da coletividade, muitos 
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pais não tiveram educação necessária para contestaremas imposições que o 

governo e a Secretaria de Educação colocam para as crianças. Portanto, a 

informação de que a educação no Brasil tende a nivelar todo mundo, no sentido de 

que todas as coisas são lícitas e perfeitas e que a populaçao é obrigada a aceitar, 

pode mudar se houver um posicionamento dessa forma: “Não” para o não e “Sim” 

para o sim.  

 

A Figura 35 apresenta os resultados da unidade de Uberlândia quanto à 

preocupação e desejo dos pais em relação à educação do filho. 

 

 

Figura 35 

Mapa de categorização sobre a preocupação e o desejo em relação à educação do 

filho – Unidade Uberlândia 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nesta unidade, observou-se que a falta de feedback é um dos maiores problemas 

relatados pelos pais. Para eles, a educação do aluno deve ser acompanhada de 

perto, pois precisam saber sobre o comportamento do filho, independente de ser 

positivo ou negativo, principalmente porque a responsabilidade da escola e ensinar e 

a dos pais é educar.  
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Eu só tenho uma dificuldade na escola, que é a questão do feedback. A gente 
não tem! Eu já cansei de falar. Assim, às vezes, o pessoal me fala que eu sou 
a chata da escola, entendeu? Então, eu quero ficar sabendo. Agora, se tenho 
algum problema, eu falo com a professora. Se for problema com a professora, 
a gente resolve ali. Vamos sentar e eu já converso na hora [E63-UB]. 
 
A preocupação vai nessa mesma linha que eles não seja realmente mais um, 
mas que sejam realmente considerados bons alunos pelo crescimento sadio. 
É preparar mesmo para a vida, para ser um cidadão, com valores, com 
virtudes, com essa diversidade. Nós vimos essas mesmas escolas. Eu fui 
bem formado, né, e hoje esses alunos chegam à universidade, como você 
colocou, e eles estão chegando na 4ª série. Então, assim, eu sinto essa base 
aí está muito perdida... [E67-UB]. 

 

Identificou-se que um grupo específico de pais tem utilizado para comunicação um 

grupo de rede social criado pelas mães,o “WhatsApp”. Com isso, esse 

comprometimento e essa presença para acompanhar a educação dos filhos acaba-

se perdendo, principallmente, por não ser um veículo formal de comunicação com a 

escola.  

 

A falta de acompanhamento dos pais reflete na educação e no comportamento dos 

alunos. Por isso, muitos estão chegando à faculdade como se estivessem chegando 

àquarta série. Isso preocupa, pois eles não conseguem enxergar o potencial que 

poderia ser desenvolvido se conseguissem absorver todo o conteúdo disponível em 

sala de aula.  

 

Nesse sentido é fundamental que os pais acompanhem o dia a dia dos alunos. Se 

ocorre uma situação desconfortável e os pais são presente, ele observa, senta e 

conversa com os professores, com a coordenação ou a direção, com a esfera que 

for necessária para solucionar o problemas. Acompanhando já é complexo!. 

 

A Figura 36 descreve os resultados da unidade de Ouro Branco quanto à definição 

um ensino de qualidade na percepção dos pais entrevistados. 
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Figura 36 Mapa de categorização sobre a definição de um ensino de qualidade – 

Unidade Ouro Branco 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Nesta unidade, verificou-se que na percepção dos pais que um ensino de qualidade 

é aquele que se preocupa em desenvolver talentos, que o aluno saiba fazer aquilo 

de que ele gosta. Não cabe mais no cenário educacional em que se vive o aluno 

fazer algo em que ele não acredita. A realidade hoje é que 70% dos alunos das 

universidades, incluindo as federais são analfabetos funcionais, e que 80% não 

fazemo curso que gostariam de fazer. Ou ele faz o curso porque foi aprovado nele 

curso ou porque o pai pediu que fosse médico ou arquiteto. Então, a escola de 

qualidade é aquela que possibilita ao aluno descobrir ; experimentar, exatamente, 

para entender o seu dom, o seu talento, e onde estão suas fraquezas. Esse 

processo mecanizado e engessado precisa ser extinto e dar lugar ao 

desenvolvimento de talento. As escolas precisam ensinar as crianças a escolherem 

com sabedoria. Os depoimentos descritos confirmam tal situação. 

 
O maior desafio eu acho que qualquer jovem a partir dos dezoito anos, 
principalmente quando chega próximo dos vinte, é:Qual que é meu talento? 
Meu dom? Porque isso vem exatamente quando você tem as escolhas 
prévias do que é que eu consigo me desenvolver onde eu tenho meu talento. 
Mas, por ser mecanizado, ele me proporciona não às vezes seguir o meu 
talento ser jogador de futebol e tal... Porque eu tenho que fazer isso, porque o 
sistema me obriga a fazer isso porque o mundo é assim [E01-OB]. 
 
É, assim, uma coisa de poder escolher também. Eu tive a oportunidade de 
estudar um ano na Alemanha... E lá é interessante que você faz a sua grade, 
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você já tem uma noção do que é que você gosta. Então, aquelas que eu 
quero fazer... Então, tem de tudo um pouco, [...] Já começa a escolher. Por 
exemplo, eu gosto de natação, eu quero fazer natação [E08-OB]. 
 

Os pais relatam que no sistema de educação brasileiro, as pessoas tentam fazer de 

cima para baixo. Em verdade, é preciso pegar os pequenos, tanto as meninas 

quanto os meninos, logo cedo. Faz parte da escola explorar esse potencial, conciliar 

a arte, a matemática, a biologia, possibilitando surgir novas descobertas, novos 

representantes, inclusive no atletismo. 

 

Uma relevante consideração levantada por esse grupo de pais é que a escola tem 

abordado temas como a educação ambiental e o bullying, que precisam ser 

amplamente discutidos não só pela escola como também pelas famílias e pela 

sociedade. Os alunos têm recebido informações da escola em relação a essas 

questões. Na época em que os pais estudaram, as condutas religiosas eram quase 

uma catequese, as cerimônias na assembléia eram homens para um lado e 

mulheres para o outro. A assembleia era uma coisa pura. Hoje, a religião mudou, de 

tal forma, que uma mãe apresentou o seguinte relato: 

 
Vocês têm que ver o que eles produzem na aula de religião! Um dia desses, 
eu estava estressada, e aí minha menina: “Oh mãe, eu aprendi, na aula de 
religião que a pessoa tem que ter equilíbrio”. Eu pensei assim: “Nossa! Podia 
ter dormido sem essa”. Mas eu acho isso interessante. Elas fizeram um 
trabalho de bullying e falaram: “Mãe, tem práticas aqui em casa que são 
bullying”. Então, aí, a gente fala: “Oh, gente”, esse aprendizado é para a 
gente... [E09-OB]. 
 

O aspecto ambiental também é um ponto de concordância entre os pais. Esse é um 

tema que vem ganhando espaço no âmbito educacional. O aprendizado e as 

orientações sobre a preservação ambiental ja fazem parte do cotidiano da escola. 

Então, quando o comportamtento do filho já reflete umaconsciência ambiental, isso é 

muito importante. Em muitos momentos, os pais são educados pelo exemplo do 

filho. Assim, de modo geral, os pais também precisam se preparar para essa nova 

educação, na qual não são poucos os momentos em que os filhos acabam dando 

lições das quais os pais jamais imaginavam obter dos filhos. Mesmo diante de tantos 

problemas nessa educação deficitária, ainda assim pode existir uma proposta muito 

diferenciada, em que os pais precisam se preparar para receber, aprender e 

absorver juntamente com os filhos. Dentre tantas adversidades educacionais, a 
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escola poderia ser mais bem utilizada. Nesta unidade especificamente, os pais 

informam que no período da manhã, parte da escola funciona, outra parte não 

funciona.  

 

Os relatos dos pais que corroboram essa conclusão estão descritos na sequência: 

 
Dois pontos, falando de esporte. Eu achei muito legal o período, com esse 
despertar, essas possibilidades do meio ambiente. Ele me corrige: “A gente tá 
falando de meio ambiente”. Ele fala: “Pai, você está desperdiçando água. 
Porque a criança ela está aprendendo muito mais aqui na escola. Muito 
importante” [E11-OB]. 
 
Meus filhos antes de virem pro Batista, eles estudavam em uma escola de 
bairro em Belo Horizonte. A escola toda tinha oitenta alunos, e eles tinham a 
cada quinze dias uma aula de culinária. “Vamos fazer um bolo, fazer uma 
vitamina, fazer um iogurte”. E isso aprende-se química, aprende-se 
matemática... E, além da questão alimentar, eu achava espetacular, porque o 
meu filho tinha o conhecimento... As medidas, a compreensão das receitas. 
[...] [E14-OB] 

 

Os pais recomendam a implantação de cadeiras optativas nos moldes da faculdade 

e que nelas fossem ofertadas disciplinas de culinária, meio ambiente, cidadania, 

cultura e atividades esportivas. 

 

A Figura 37 descreve os resultados da unidade de Betim quanto à definição de um 

ensino de qualidade na percepção dos pais entrevistados. 

 

 

 

Figura 37 

Mapa de categorização sobre a definição de um ensino de qualidade – Unidade 

Betim 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Os resultados apontados pelos pais nesta unidade estão relacionados à: formação, 

comprometimento da escola e os resultados percebidos pelos pais no 

comportamento do aluno, nas notas e nas certificações que os filhos recebem 

durante as atividades escolares. Na escola particular, percebe-se tanto um 

envolvimento maior quanto um compromentimento dos professores. conforme 

demonstra o relato a seguir: 

 

Para mim, é muito difícil manter duas crianças aqui.Não é fácil. Você tem 
mensalidade... mas, em contrapartida você tem o resultado, você vê o seu 
filho motivado a estudar. Os meus filhos são extremamente motivados a 
estudar. Minha filha que está no quinto ano. Já recebeu o certificado de 
melhor aluna e tal! Eu parabenizo ela. E até o meu filho agora esse ano, o 
outro filho que entrou no segundo ano, agora que ele está tendo o primeiro 
contato com prova. Né: “Eu quero tirar uma nota boa” [E28-BE]. 
 

Para os pais existe um envolvimento de todos. Isso pode ser observado nos eventos 

familiares, por exemplo, na Festa da Família, evento realizado anualmente pela 

escola, em que todo o corpo da escola é envolvidos e mostra-se atuante. Isso 

setraduz em resultado. Não se vê esse mesmo envolvimentoem outras instituições, 

principalmente.  

 

No âmbito público, nas escolas públicas, é totalmente diferente. Portanto, a distinção 

entre o que se tem no ensino particular e o que se tem no ensino público é notório. 

Na percepção dos pais além do conhecimento, a escola proporciona um 

aprendizado importante quando se trata da formação de caráter, de conhecimento, 

de sabedoria, de lidar,de considerar e de respeitar o outro. Esses são valores que 

vão sendo transmitidos gradativamente para os alunos. A escola tem desempenhado 

um papel importante e fundamental. Tem sido parceira com os pais, formando 

cidadãos, e não apenas transmitindo conhecimento. O ensino Batista vai muito além 

da sala de aula. 

 

Os resultados da unidade de Buritis relativos à definição de um ensino de qualidade 

na percepção dos pais entrevistados descreve-se na Figura 38. 
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Figura 38 

Mapa de categorização sobre a definição de um ensino de qualidade – Unidade 

Buritis 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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dispõem a coloborar com as demandas do colégio nessa construção. 

Os depoimentos descrevem essas situações vivenciadas na escola: 

 
[...] Porque é nosso papel também. Se o colégio dá certo, a gente dá certo. O 
nosso filho dá certo, então o colégio tem que permitir que a gente se envolva 
mais em algumas atividades que seriam, por definição, somente do colégio, 
mas a gente pode, quer e deve ajudar! [E30-BII]. 
 
Eu acho que a parceria requer a nossa participação na parte pedagógica. A 
minha família também está tendo esse acompanhamento, tendo um 
envolvimento maior [...] É muito boa essa questão do equilíbrio do 
pedagógico que o Batista faz. O equilíbrio da criança, para que ela tenha um 
equilíbrio emocional legal! Para mim, para minha família, está ótimo. Eu acho 
que puxar demais, sobrecarregar demais, “deixa de ser criança”. Então, eu 
acho que o Batista ele consegue dar esse equilíbrio do pedagógico, do ser 
criança. Eu sei que essa moçada que está aí eles vão fazer uma sociedade 
diferente e eles vão arrasar no ENEM, porque, se eles estudarem, eles vão 
passar e eles vão ser muito bem classificados [E36-BII]. 
 
Então, eu vejo que a escola, ela também preocupa. Então, assim, você chega 
com uma reclamação, ele vai buscar recursos. Eles não deixam, eles vão 
procurando recursos e resolve o problema. Então, eu vejo isso no Colégio 
Batista. Você pode chegar, falar e expor. Eles vão resolvendo o que pode 
fazer. “Olha, aqui está ruim. Vamos mudar”... Tanto que ele trouxe o Poliedro, 
o que eu acho um material por excelência! [E37-BII]. 

 

A parceria entre a escola e os pais seria para discutir questões da parte pedagógica, 

por meio de uma comissão de pais. Ou seja, são famílias querendo participar. Os 

pais desejam que tenha um pouco mais de abertura para discutir como um todo, e 

não individualmente. A experiência e o conhecimento dos pais poderiam ser 

partilhados com os demais e com a escola. Dicas e ideias seriam uma importante 

contribuição para o desenvolvimento de uma escola melhor. A questão dos valores e 

a parte pedagógica andam juntas. A escola sabe conduzir de forma equilibrada. O 

equilíbirio emocional é fundamental para a formação e o desempenho deles. Outra 

característica presente nesta unidade é o tratamento dado às crianças por parte dos 

colaboradores. Os alunos recebem um tratamento individualizado. Não são mais um 

número; são conhecidos pelos nomes. 

 

A Figura 39 descreve os resultados da unidade Floresta quanto à definição de um 

ensino de qualidade na percepção dos pais entrevistados. 
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Figura 39 

Mapa de categorização sobre a definição de um ensino de qualidade – Unidade 

Floresta 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Verificou-se nesta unidade que para os pais um ensino de qualidade é aquele 

envolvendo: acessibilidade, atendimento, formação, resultados e aprendizagem dos 
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No cenário atual brasileiro, os níveis de desemprego estão altíssimos. Poucas 

pessoas podem escolher a área em que irão trabalhar. A formação do Batista 

possibilita “escolhas”. Egressos da escola atuam no mercado de trabalho e graças, à 

qualidade do ensino que receberam, foi possível escolher as oportunidades de 

trabalho. Então, a educação de qualidade é aquela que prepara considerando a 

questão “do conhecimento”. Além disso, os alunos recebem o ensino sobre os 

princípios morais, éticos e de caráter. Poucas escolas estão preparadas e têm o 

interesse em ensinar nesses moldes do Batista. Outra importante característca é a 

habilidade de ensinar. Na instituição, os alunos aprendem a gostar de disciplinas 

como matemática, português e física. Os professores têm o dom de fazer a criança 

se apaixonar pelo livro. Isso é fundamental para o desempenho dos alunos.  

 

Contudo, é preciso atentar para a utilização de recursos audiovisuais às 7h da 

manhã. Utilizar esse tipo de recurso e esperar que o aluno vá copiar é complexo, 

principalmente, pelo ambiente em que os alunos estão, sala de aula com meia luz 

pode ajudar as crianças a ficarem sonolentas. Então, isso precisa ser revisto pela 

escola. 

 

Conforme relatos dos participantes: 

 
A escola que eu, sonho, né, acho que deve existir para minha filha. No caso, 
é a que vai contemplar tudo isso que vocês falaram e acrescento o seguinte: 
“que faça da minha filha um boa cidadã” no sentido humano, no sentido de 
honestidade, no sentido de caráter e, principalmente, de escolher uma 
profissão que a torne feliz! [E40-FI]. 
 
Eu defino como a base, a formação da pessoa, que é o respeito com o outro, 
aprender a conviver e a respeitar o outro. Outra coisa que eu penso também, 
que eu espero para o meu filho é “gosto pelo estudo”, porque quando a gente 
gosta também, a gente por maior dificuldade que tiver, a gente luta pelo que 
quer e tem prazer em estudar, o prazer de vir a escola para ir para um 
laboratório, encontrar com o outro, fazer da aula de matemática ser a melhor 
aula do mundo, porque a escola descobriu a forma, descobriu a roda quando 
consegue aprender a contar, a somar, a juntar as letrinhas... [E43-FI]. 
 
[...] Ter a oportunidade de escolher com o que trabalhar, o que fazer. Então, 
eu acho que a educação, a qualidade, eu acho que tem a ver com isso, para 
que ela se forme realmente uma criança para ela conseguir quando adulta, 
fazer o que ela tem vontade de fazer. Ela não vai precisar trabalhar com algo 
que ela não gosta, porque ela tem o conhecimento, ela tem toda uma 
bagagem que vai permitir escolher [E44-FI]. 
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Ensino de qualidade é aquele que passa pela inteligência social e 
emocional... [E47-FI] 
 
O Batista tem ótimos professores, né. A minha filha, por exemplo ela fala 
assim: “Mãe, a minha professora ela não ensina matemática, ela brinca com a 
gente e a gente aprende. Quando a gente vê, a gente já aprendeu. Sabe, eu 
não me sinto estudando. Eu me sinto brincando”. Ela fala que está amando 
matemática [...] Porém, é necessário atentar para os recursos audiovisuais. 
Se todos os dias, sete horas da manhã tiver alguma coisa para copiar, esse 
aluno vai dormir [...] ... a minha filha ficou encantada. Ela foi no ensino médio. 
Você precisa de ver! Tinha quase que carro alegórico, né. Assim... Ela ficou 
apaixonada com o trabalho dos alunos, os carros, as fantasias, né, o trabalho 
da equipe [E53-FII]. 
 
Eu concordo. Essa reunião que eu falei que eu marquei eu solicitei para a 
coordenadora e para as duas professoras. Elas me mandaram o retorno no 
mesmo dia e mudando a data que eu solicitei. Por quê? Porque uma das 
professoras não podia estar presente. Mudou a data para que me atendesse, 
para que estivesse as duas professoras e a coordenadora. Assim, excelente! 
[E55-FII]. 
 
Eu acho que essa relação de confiança, eu acho que isso que está fazendo 
aqui hoje a abertura do SOI, essa parceria, porque o Batista tem isso. Ele dá 
abertura para a gente. Isso é muito bom. Isso me traz confiança... Poder 
saber onde é que eu estou lidando, poder dialogar e poder trocar ideia e falar 
que não está bom. Eu tenho acesso. Eu falo assim: “Olha! O meu filho está 
precisando de adequar a isso”. Eles falam: Nós vamos tentar... [E56-FII]. 

 

A escola desenvolve projetos no ensino médio que deveriam ser estendidos para os 

demais alunos. É um projeto riquíssimo, porém pouquíssimo valorizado. Isso precisa 

ser transformado em resultado, tornar-se visível para a comunidade 

acadêmica,principalmente por ser uma atividade que desperta a atenção dos 

pequenos. 

 

Os pais esperam que o Batista utilize programas de inteligência emocional e social, 

para auxiliar na formação dos alunos. 

 

A Figura 40 descreve os resultados da unidade de Uberlândia quanto à definição de 

um ensino de qualidade, na percepção dos pais entrevistados. 
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Figura 40 

Mapa de categorização sobre a definição de um ensino de qualidade – Unidade 

Uberlândia 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Para os pais deste grupo, um ensino de qualidade está pautado em valores e na 

aprendizagem dos alunos. Hoje, é preciso ensinar primeiramente os filhos a serem 

eles mesmos. Aprender a ser é condição primordial para se obter sucesso em 

qualquer empreendimento que o aluno vá fazer.  

 

Essa educação da unidade desenvolve aspectos como caráter, ética e princípos 

morais, que são pregados em casa também. A busca por uma escola como o Batista 
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A mensalidade não é barata. Talvez seja uma das mais caras da cidade, o colégio 

tem uma qualificação de excelência, e não se compara a qualidade de ensino de 

uma uma escola gratuita. 

 

Os depoimentos em relação a esta situação estão descritos a seguir: 

 
No mundo que a gente está vivendo as pessoas estão muito preocupadas em 
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buscado o Batista não foi nem tanto pelo aprendizado. É uma mensalidade 
alta. Então, o ensino ele tem que ter uma qualificação maior, melhor do que 
uma escola que não se paga. Mas eu procurei o Batista por questão de 
valores... [E60-UB]. 
 
É tudo que engloba o ensino,  desenvolvimento emocional. Exatamente, você 
tem a formação que é dada e aquela que se você busca até na internet você 
vai ter, mas você precisa de uma pessoa ali, de uma professora para cuidar 
das crianças. Eu acho que são as duas coisas, né. A educação formal, aquela 
para estudantes, né, e a emocional de conviver, porque o mais difícil hoje é 
também essa convivência [E61-UB]. 

 

Os valores da escola foram fundamentais para matricular os filhos na unidade. Eles 

vão aprender não só o conteúdo acadêmico, mas também princípios de ética, moral 

e respeito ao próximo. Essa educação que começa em casa tem o complemento na 

escola no sentido da formação das crianças. A escola é parceira nesse sentido. 

 

A indagação sobre os aspectos de mais confiança na instituição, na percepção dos 

participantes do grupo de entrevista, será elencada por instituição.  

 

A Figura 41 descreve os resultados da unidade de Ouro Branco quanto aos aspectos 

de mais confiança na instituição. 

 

Figura 41 

Mapa de categorização sobre os aspectos de mais confiança na instituição – 

Unidade Ouro Branco 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Neste grupo de pais, os pontos principais em relação aos aspectos de mais 

confiança na escola foram: aprendizagem, atendimento individualizado, acolhimento 

e acessibilidade.  

 

Para os pais o comportamento e a cultura constituem o melhor da escola. Os pais 

têm plena confiança nos colaboradores. Eles estão muito bem preparados para lidar 

com os alunos. O tratamento, o amor e o carinho dispensados aos alunos são 

únicos. Eles são chamados pelo nome e reconhecidos por todos os funcionários. É 

uma conduta muito positiva. Talvez se houvesse um pouco mais de liberdade de 

trabalhar eles poderiam produzir muito mais com os alunos. O SEI é diferenciado, as 

possibilidades do berçário são inúmeras. Os pais entendem que a integração entre 

as disciplinas facilita o entendimento dos alunos, principalmente porque o material 

didático, às vezes, tem um conteúdo muito pesado. Abordar matérias de artes e 

geografia, utilizar um mapa na disciplina de geografia para entender o que é 

quilometro, relacionar a distância da casa para a escola, mensurar o passo, medir o 

pé em centímetros e medir a carteira escolar onde eles passam tanto tempo são 

ações que melhorarm entendimento e o desempenho dos alunos. A utilização de 

material alternativo en associação com o conteúdo pedagógico como por exemplo. 

O livrinho da turma da Mônica do Maurício de Souza, incentiva a leitura sem que 

eles fiquem insatisfeitos. 

 

Os depoimentos relativos a essas questões estão descritos  a seguir: 

 
Olha, eu acho que os funcionários recebem muito bem. Por exemplo, o 
porteiro: as meninas da cantina, eu acho eles são muitos amorosos com os 
filhos da gente, né. Às vezes, a gente tem que chegar um pouco mais tarde 
porque a gente trabalha, mas eles estão bem acolhidos, eles se sentem 
seguros. Os professores, no geral, ele vai ter que saber conviver em grupo 
[E01-OB].  
 
Eu venho de outros estados. A escola Batista me recebeu muito bem. Eu não 
conhecia a escola Batista. Então, quando eu cheguei em Ouro Branco, eles 
foram extremamente receptivos com a minha família. Eu cheguei em outubro, 
nenhuma escola quis abrir as portas para os meus filhos porque eram da 
educação infantil [E07-OB].  
 
Às vezes isso a gente tem que fazer em casa, para poder chegar no que está 
sendo proposto pela atividade, né. Eles já multiplicam tipo cinco vezes cento 
e vinte e cinco e eles talvez não estejam tão automatizados em fazer cálculos 
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de soma e de subtração de forma mais ágil. Então, essas questões deixam os 
meninos mais cansadinhos, porque eles têm que se preparar para uma prova 
em que a abordagem depende daquele conteúdo todo. Às vezes, duas 
provas na semana, um trabalhinho, né, de interpretação de texto [...] é preciso 
explorar alternativas para que a criança aprenda, goste de aprender, né, sem 
ficar insatisfeito [E011-OB] 
 
Quando eu vim para Ouro Branco, minha filha estudava horário integral, 
porque eu trabalhava horário integral. Aí, eu coloquei no CEI. É desde 
receptividade, de carinho, de atenção. Eu não tenho que falar, como não 
tenho até hoje. Eu acho que as pessoas, por ser uma escola de médio porte, 
vamos colocar assim, os meninos são chamados pelo nome. Todo mundo 
conhece, né. Então, a gente vê que tem um diferencial... [E12-OB]. 

 

A acessibilidade ao corpo acadêmico da escola é muito importante, existem várias 

escolas na cidade que não têm essa abertura. É necessário agendar e formalizar o 

pedido com antecedência. Na escola, essa abertura vai dos professores ao diretor. 

Este é um diferencial. Se for preciso,a conversa acontece até mesmo no corredor, 

na sala ou na secretaria. 

 

A unidade de Betim tem os resultados sobre os aspectos de mais confiança na 

instituição descritos na Figura 42. 

 

 

Figura 42 

Mapa de categorização sobre os aspectos de mais confiança na instituição – 

Unidade Betim 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Para os pais a solidariedade e os vínculos de amizade criados na vida dos alunos e 

das famílias são muito presentes nesta unidade. As crianças se preocupam umas 

com as outras. Isso reflete na índole e no caráter que já estão sendo formados. Os 

profissionais são capacitados e a gestão da escola inspira confiança na conduta e 

no atendimento da escola e de seus funcionários. 

 

É, aconteceu essa semana. A minha menina passou mal na quarta-feira. Ela 
teve uma crise de apendicite. E aí, ela tinha prova sexta feira e ela foi logo já 
falando com a médica: “Vai demorar muito? Eu ainda tenho que ser estudar 
para a prova”. E eu achei muito legal que teve mães que me ligaram e 
perguntaram: “O que foi que aconteceu?” Gente! Ela recebeu uma sacola de 
cartinhas! Ao chegar em casa vimos uma carta que nos surpreendeu tanto! 
[...] [E19-BE]. 
 
A minha filha sempre tinha um problema. Participava de uma brincadeira. Aí, 
ela foi um dia! Aí, eu falava: “filha em um dia ganha, em outro dia perde. Se 
você teve oportunidade, você vai ganhar”. Um dia, ela chegou em casa e eu 
fiquei assim tão emocionada, ela falou comigo assim, é você não sabe o que 
aconteceu hoje?” Eu falei: O que”? Hoje, teve a dança da cadeira com a tia, e 
eu perdi. Então, eu falei: Ah, é? Oh mãe, perder não e tão ruim! Aí eu falei: 
Ah, é? Eu pensei: “Eu sou sua mãe e estou tentando te ensinar isso faz 
tempo”. E era a dança da cadeira. Na hora de sentar, só tinha os finalistas. 
Era eu e o coleguinha. Só que o coleguinha sentou e todo mundo bateu 
palma e gritou. Aí, eu fiquei triste, mas quando eu olhei, a tia estava com os 
braços abertos. Aí ela gritou meu nome... Então, quer dizer, “era só um 
abraço” E eu não percebi que era só um abraço. mas a professora foi a minha 
aliada e percebeu! Qualidade do ensino a gente nota com o profissional [...] 
[E20-BE]. 
 
[...] E o porquê da confiança na instituição Batista? Não só porque meus dois 
irmãos e eu estudamos aqui, mas pelos profissionais que aqui estão. Eu acho 
que todos aqui têm um papel muito grande de serem educadores. É, ontem o 
menino fez um comentário comigo que eu falei com a minha esposa é... “Está 
frio? Ah! Eu estou com vontade de tirar a blusa”. Porque você não tira a 
blusa? Então, o pai perguntou. Aí ele levantou a camisa e falou assim: “É que 
a gente tem que ser exemplo para as crianças” Então, isso é importante [...] 
[E26-BE]. 

 

Os pais acreditam que existe um aliança entre professores, alunos e comunidade 

escolar. Às vezes, situações que passam despercebidas aos olhos da família, o 

professor está atento e se comunica com os pais, alertanto, pedindo ou orientando 

sobre uma determinada situação. Essa conduta é de total confiança dos pais. Ou 

seja, o bom professor ele vai muito além do conteúdo. Ele está atento ao 

comportamento do aluno, bem como a suas necessidades. Os colaboradores 
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apresentam um comportamento impecável. Elessão o exemplo para o aluno, que, 

muitas vezes, passa boa parte do seu tempo na escola. 

 
O ensinamento da escola Batista é disseminado em outras instituições. Pais que 

trabalham em diferentes atividades, de alguma forma, acatam o exemplo vivenciado 

na escola, principalmente quando se trata de ensinar valores e princípios. De certa 

forma, a escola é a extensão da família. É em na verdade, uma estaca da qual os 

pais buscam apoio nos momentos mais adversos da vida, o que é fundamental para 

uma criança que estuda no Colégio Batista. 

 

A Figura 43 descreve os resultados da unidade de Buritis quanto aos aspectos de 

mais confiança na instituição. 

 

 

Figura 43 

Mapa de categorização sobre os aspectos de mais confiança na instituição – 

Unidade Buritis 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Os pais apontam que nesta unidade existe um tratamento individualizado e 

acolhedor por parte dos funcionários para com os alunos e a família transmite muita 

confiança. Os colaboradores estão sempre atentos às atividades na escola. Um 

aluno só é liberado para o pai ou a mãe. Esta questão da segurança é premissa 

básica para eles.  Os professores têm uma conduta criteriosa. Se o aluno tem algum 

problema com a turma, seja de adaptação, de comportamento, de conduta ou de 

conflitos eles se preocupam em resolver o problemas daquele aluno e, se 

necessário, até o transferem de turno ou turma. Para eles, o importante é que o 

aluno seja feliz! 

 

Em relação à liderança, os pais destacam nesta unidade a diretora que propicia uma 

grande segurança tanto para eles quanto para os alunos. O seu trabalho é 

empolgante. É realmente apaixonante. Sua tranquilidade não se altera mesmo 

diante de assuntos e problemas mais complexos. Sua atitude é a de sempre 

solucionar. Não importa o tempo, as soluções serão sempre encontradas. Isso é 

muito importante: pois o exemplo da liderança para os alunos que no futuro serão 

líderes é relevante, principalmente no Brasil, em que não se tem muita referência de 

liderança. Nesse sentido, a escola também apresenta um diferencial interessante: é 

muito acolhedorae está pronta a ouvir e a dar uma resposta imediata. Este é um 

colégio que está crescendo pela qualidade e também pela liderança. É preciso ser 

sóbrio, consciente e dominar o saber para liderar ao longo dos anos. 

 

Os relatos descritos confirmam esta situação: 

 
Eu acho que a formação dos professores. Eu tenho visto aqui que o Batista 
tem buscado realmente melhorar a cada ano a qualificação dos professores 
e, assim, escutar mesmo quando é feita alguma pontuação no âmbito do 
professor, e tudo mais. Eles realmente analisar essa questão e estão 
buscando mesmo professores de formação em todos os sentidos [E31-BII]. 
 
Quanto a isso, não há dúvida. Ele sabe todas as crianças. Isso caracteriza 
muito a qualidade. Então, desde ali da porta, eles têm um carinho. Eles 
sabem o nome de todo mundo. Ele entrega para quem ele conhece. Eu acho 
que é uma equipe muito bacana. Eles são amorosos, ele não recebe você 
assim: é mais um. Não. [E37-BII]. 
 
[...] O que me transmite assim confiança, não só na questão pedagógica, é a 
postura do colégio em relação ao aluno. Eu vejo que aqui o meu filho, desde 
o porteiro até a direção, eles sabem quem são as crianças, os alunos, os 
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pais, a família, sabe desde a menina na recepção desta unidade até a 
diretora. A única coisa que eu estou preocupada aqui é com o bem estar dele! 
É com o bem estar, e ele está aqui feliz. Então, eu acho que isso, entendeu? 
É um olhar muito individualizado[E29-BII]. 
 
Eu acho que o primeiro ponto é a pronta resposta do colégio, né. Eu acho que 
a gente não teve uma vez que a gente não falou da preocupação com o 
material, com o professor, com qualquer aspecto da educação que o colégio 
não respondeu. Então, ter esse grau de preocupação e envolvimento já é um 
diferencial. A gente não quer uma escola perfeita. A gente quer uma escola 
atenta e atuante na correção das falhas. Eu acho que a diretora faz muita 
diferença em nosso objetivo: a construção de uma escola de qualidade! Ela 
tem um posicionamento firme, correto, atuante. Ela não se omite nas 
questões de conflito, nas reclamações. Ela é assim: “Tá bom. Espera aí. 
Vamos resolver isto!” [E30-BII]. 
 
[...] Eu ganhei a segurança da resposta em casa. Eu vejo os meus filhos em 
relação a outros colegas da mesma série de outras escolas, com o mesmo 
nível ou nível, melhor do que eles. Eu vejo o ganho de aprendizado deles a 
cada semestre, a cada ano. Então, essa resposta em casa é o que para mim 
tem sido a maior prova da segurança e da qualidade de ensino aqui do 
Batista. A diretora é muito confiável. [...] ...[E34-BII]. 
 
É muito importante. Nesse caso aí, a nossa líder ser tão amável, tão querida 
com todos os alunos. Eu acho que muito mais ela é com todos nós. Então, 
assim, é tudo isso que ela está trazendo de lá de dentro com o professor, com 
a direção, com os alunos, eu vejo que as crianças entre si elas são unidas, 
sabe? Elas são apaixonadas umas com as outras. São preocupadas umas 
com as outras. Mas é por quê? Porque elas veem isso direto dos 
funcionários, da direção, da coordenação. É a diretora ela é outra pessoa 
que, assim, a gente não tem nem o que falar. Ela já olha para a gente 
acolhendo, e isso é um diferencial muito grande. [E35-BII]. 
 
Eu percebo o acesso, né, o acesso, tanto aos professores quanto com a 
diretoria, né, todo o pessoal que faz parte, né. Essa parceria que, realmente, 
a escola tem com os pais, né, do retorno, do ouvir, né, das sugestões, né, e 
dessa atenção com os pais. Para mim, é um traço, assim, muito grande 
nessa questão da qualidade, de realmente ter esse relacionamento. É muito 
bom! Para mim, a escola é a extensão da família. E se tornou uma família, 
porque a gente acaba conhecendo os funcionários. Existe essa amizade, o 
que é extremamente importante saber que os professores eles estão fazendo 
a diferença. A diretora está em comunicação com os pais. Eu acho que isso 
para a qualidade da escola é essencial haver esse contato...[E36-BII]. 

 

A parceria que a escola estabelece com os pais é realmente muito importante. Os 

professores estão preparados para transmitir um ensino de qualidade. Com isso, a 

confiança dos pais tende a aumentar. A escola tem procurado formar um corpo 

docente de muita qualidade.  
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A Figura 44 descreve os resultados da unidade de Floresta quanto aos aspectos de 

mais confiança na instituição. 

 

 

Figura 44 Mapa de categorização sobre os aspectos de mais confiança na 

instituição – Unidade Floresta 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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acompanhamento, mas eu acho que a gente fica tão focada em outras 
matérias que a gente esquece a danada da informática. Eu, pelo menos, eu 
foquei. E, aí, eu vim a saber que eles aprendem aula de informática, o 
conteúdo que eles estão estudando nas outras matérias... E um dos 
principais conteúdos é a matemática. Então, esses links que a professora 
passa para as crianças continuarem estudando em casa são sites que eles 
entram nas atividades de informática para aprender: joguinhos e umas 
brincadeiras, e tal. Ou seja, estudam matemática na aula de informática e 
outras matérias também [E44-FI]. 
 
[...] A professora de matemática do meu filho ela é tecnológica. Ele está 
tentando, começando, e esses poucos professores que trabalham com 
tecnologia, você pode reparar que o livro ele... usa pouco. É porque o meu 
está no segundo ano aqui. Então, eu tenho reparado exatamente isso aqui... 
Tudo o que traz um pouco de tecnologia para ele, ele gosta muito. Ele tem 
aprendido muito... Mas, aos poucos, eles vão investindo. Eu acho, assim, por 
exemplo, já está fazendo isso para a matemática. Eles vão e já vão melhorar 
e vai passar... Aí ele vai chegar no quinto e ele tem aula multimídia. Ótimo! 
Entendeu? Ou seja, está melhorando aos poucos, né? E eu vejo que está 
fazendo muita diferença... Isso fez muita diferença no aprendizado dele... 
Huhuummm, mas ele pegam o telefone, o tablet, entendeu? Aonde eles 
acharem uma tecnologia, eles conseguiram fazer o link... [E51-FI]. 
 
Todas as vezes que eu procurei o colégio, o acesso foi excelente. A gente tem 
escolas aí que o pai não entra na escola, né. Então, assim, o fato da gente 
poder entrar na escola, da gente poder ser ouvido, da gente poder ter acesso, 
seja ao professor, coordenador ou direção, esse acesso facilita muito! E outra 
questão é o fato do colégio estar sempre investindo nos professores. Sabe, a 
gente vê isso, a formação que os professores têm, os profissionais...Quando 
a gente vê, por exemplo, hoje os profissionais trabalhando com assessoria, 
seguindo uma linha na história, seguindo uma linha na geografia, essa 
comunicação interna...Eu acho isso muito interessante, porque a gente 
percebe que os professores estão se atualizando, estão estudando, né. E eu 
acho que o projeto de “Ética para todos” para mim é o grande diferencial do 
Batista. Faz o Batista. se segurar em ventania, sabe? Eu acho que esse 
projeto é um diferencial na vida dos filhos da gente! [E53-FII]. 

 

Observou-se que a aula de informática abrange várias matérias. Ela é uma aula 

muito importante, pois envolve as novas tecnologias, os computadores e os sites. 

Ou seja já agrega essa questão tecnológica e se associa a outras matérias. Os 

avanços tecnológicos estão inseridos na rotina dos alunos. Mesmo diante das 

dificuldades de gerenciamento dos pais, é crescente o acesso dos alunos a recursos 

tecnológicos e cada vez mais cedo. Os alunos são “internautas”. Eles gostam da 

tecnologia e têm prazer de estudar utilizando esses recursos. Eles utilizam links para 

fazer trabalhos de somar, de subtrair, e isso faz com que tenham prazer. Eles 

aprendem muito mais por eles serem tecnológicos. Nesse sentido, os pais contam 
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com a orientação e instrução dada aos alunos nas aulas de informática. Contudo, é 

preciso acompanhar e estar atentos, inclusive, dispondo de dispositivos que possam 

bloquear qualquer site inadequado, bem como monitorar as ações dos filhos 

enquanto utilizam a internet.  

 

A escola demonstra cuidados até para selecionar um livro. Ou seja, o mesmo livro 

ele existe para outras escolas, mas do Batista é diferenciado. Isso enriquece ainda 

mais a conduta da escola.A capacitação dos professores é fundamental. A escola 

investe na formação e qualificação de seu corpo docente. Eles estão sempre 

estudando e se atualizando. 

 

A Figura 45 descreve os resultados da unidade de Uberlândia quanto aos aspectos 

de mais confiança na instituição. 

 

 

Figura 45 

Mapa de categorização sobre os aspectos de mais confiança na instituição – 

Unidade Uberlândia 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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A individualidade é outro ponto importante em relação à confiança na escola. Todos 

os colaboradores, o diretor, os coordenadores, os professores, o responsável pela 

cantina sabe quem é o aluno. Eles não são mais um na multirão. São chamados 

pelo nome. Por onde passam, quem quer que seja os reconhecem. Contudo, essa 

questão da individualidade tem que ser muito criteriosa, pois tem a questão do 

respeito e jamais pode se observar a falta dele. A escola trabalha essa possibilidade 

de afetividade sem confundir com a libertinagem. Existe um dever saudável nas 

atitudes. 

 

Os relatos sobre essa temática estão descritos a seguir:  

 
[...] Eu procurei mais por questão de valores. Por mais que ele vá conviver no 
mundo, mas quando ele for conviver naquele mundo lá fora, o caráter dele já 
vai estar formado, é mais fácil. O meu mais velho, quando ele começou no 
Batista ele começou à tarde. Aí, teve algumas divergências que eu não 
gostei. E eu falei: “Eu não posso tirar ele do Batista, porque eu sonhei com 
essa escola, então eu vou colocar ele de manhã”. Então, assim, a minha vida 
melhorou cem por cento. Tanto é que eu trouxe o outro. Eu ia trazer ele agora 
em 2017, no começo de 2017. Aí, resolvi trazer ele o ano passado, porque 
em questão de ensino eu vi uma diferença muito grande em relação a outras 
escolas... [E60-UB]. 
 
Considerar a individualidade eu também acho muito importante, além do que 
todos falaram: ”Eu quero que a pessoa saiba que é meu filho. Eu quero que o 
diretor saiba que é meu filho. Eu quero que a coordenadora saiba que é meu 
filho. Eu quero que a moça da cantina saiba que é meu filho”, né, dentro 
desses limites e possibilidades... [E62-UB]. 
 
Eu acho que esse indivíduo, consciente da natureza, do convívio com a 
pessoa, com as pessoas, o amor ao próximo. Então, eu acho que esse 
ensino é diferenciado. Mas eu acho que nem por isso a escola pode deixar de 
ser boa também, né, do professor de especializar de fazer cursos. Isso é 
muito importante. Porque eu olho tudo: o acadêmico, erro de português, 
assim... eu sou professora! Então, eu olho, além de olhar todas as coisas. Eu 
acho que isso é importante também. É aquilo que nós ensinamos. Eu não 
posso ensinar algo também que não tem nada haver, que é errado... Essa 
questão do conteúdo é muito importante! [E63-UB]. 
 
[...] Preparar minhas filhas para o mundo. Eu não tenho como esconder. Eu 
falo sempre com minha esposa: “Não tem como a gente esconder a maldade 
do mundo. Tudo o que está acontecendo de ruim”. A gente tem que preparar 
para deixar elas preparadas para sobreviver nesse mundo, para 
sobreviver...Então, eu enxerguei na escola uma parceira para me ajudar a 
levar isso no dia a dia, mas preparar uma base sólida para o futuro [E65-UB]. 

 



178 

 

Para os pais a escola se esforça para fazer o diferente. Na cidade, existem escolas 

bem conceituadas, que preparam o aluno pela meritocracia nacional. Prepara 

demais. Contudo, a parte emocional fica a desejar às vezes. É até prejudicial, em 

função da pressão, e com isso outras áreas ficam relegadas. O Batista se preocupa 

em formar seres humanos, mas também não deixar o lado do conhecimento 

necessário. A parceria estabelecida entre a escola e os pais ocorre no sentido de 

preservar ao máximo os alunos enquanto estão em formação.Caráter, moral, 

princípios, ética são ensinados para que, quando chegarem à idade adulta, possam 

sobressair diante dos desafios da vida. 

 

A questão que buscou verificar os motivos que mantêm os pais na escola ou os 

fariam mudar foram descritos por instituição. 

 

A Figura 46 descreve os resultados da unidade de Uberlândia quanto aos aspectos 

de lealdade com a instituição. 

 
Figura 46 

Mapa de categorização sobre os aspectos de lealdade à instituição – Unidade Ouro 

Branco 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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realidade. Contudo, é necessário estar muito atento, porque as crianças de hoje 

serão adolescentes. Nesse sentido, a disciplina e o rigor da escola só contribuem 

para formar cidadãos com ética, moral e respeito. 

 

Os pais entendem que a educação é a base de uma sociedade e o que faz a 

diferença para as pessoas. A parceria entre os pais e a escola é principalmente para 

juntos buscarem a solução para as demandas que surgem no dia a dia dos alunos. A 

escola tem sido atuante quando o problema de conflitos de relacionamento ou de 

bullying surgem entre os alunos. Essa é uma situação muito combatida pela 

instituição e, também, um diferencial que não é visto em outras instituições. 

 

Para os pais a escola, com o passar dos anos, acabou adquirindo fama de elitizada 

na cidade, o que não é uma verdade absoluta e incomoda de certa forma, pois os 

pais pertencem às mais variadas áreas de trabalho, inclusive de classes menos 

abastadas, onde trabalham muito para manter os filhos na instituição, principalmente 

pelo valor da mensalidade. Existem situações de crianças com menos poder 

aquisitivo convivendo na mesma sala de aula com outras que têm, por exemplo, 

levar um brinquedo de última geração. Então, os pais mantêm os filhos na escola 

pela mesma razão: a formação do aluno em um ensino de qualidade, com princípios 

religoso, moral ético e de caráter. 

 

Os depoimentos dos pais estão elencados a seguir: 

 
Bom eu acho que a resposta para eu tirar, é igual à de todos. 
Financeiramente, se acontecesse algum revés, aí eu e a gente colocaria 
assim último caso mexer na educação das meninas [E02-OB]. 
 
A escola ela é super acolhedora. A gente tem a possibilidade de conversar 
com a escola, com o coordenador em qualquer momento que a gente precise. 
Aqui é um lugar abençoado. A cidade é bacana de viver, criar e educar os 
filhos. A escola é maravilhosa... [E07-OB]. 
 
Você fez uma pergunta, e eu não consegui responder. Eu só queria falar uma 
coisa: Porque você tiraria seu filho da escola? “Hoje, eu acho que o Batista é 
a melhor escola da cidade, né”. Eu tiraria se houvesse uma escola com esses 
padrões todos que a gente falou aqui e, com certeza, é uma escola que a 
gente gostaria que existisse [E08-OB]. 
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Isso é um negócio que eu acredito. E eu acho que a educação é a única coisa 
que pode nos salvar. É a única coisa que eu acredito que faz a diferença nas 
pessoas. Eu acredito que a única coisa que eu posso verdadeiramente deixar 
para eles é a educação de qualidade, não só a acadêmica, óbvio, mas é a 
educação de qualidade. Eu acredito e quero que vocês me vejam mesmo 
como uma parceira, como família. A gente é parte do problema. A gente tem 
ciência disso. Nós somos parte do problema. Mas, se a gente puder ser parte 
da solução também, né. Queremos ajudar. Mas uma coisa que me faria tirar a 
minha filha da escola é no caso assim um revés financeiro, óbvio, né. E, 
assim, se a gente não conseguir suprir e contornar uma situação presente. 
Como, por exemplo, a questão do bullying [E12-OB]. 

 

Para os pais, o que os faria tirar os filhos da escola seria um revés financeiro muito 

severo. A opção de tirar seria a última opção. Antes dessa decisão, todas as 

alternativas seriam consideradas e os pais se desdobrariam para mantê-los na 

instituição, pois a educação de qualidade é prioridade na família. 

 

Os resultados da unidade de Betim quanto aos aspectos de lealdade com a 

instituição estão descritos na Figura 47. 

 

 

Figura 47 

Mapa de categorização sobre os aspectos de lealdade à instituição – Unidade Betim 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Os principais aspectos identificados nesse grupo de pais se relacionam a: 

professores e material didático. Os conteúdos são integrados e preparam os alunos 

para as provas. Nesta unidade os colaboradores são exemplo para os alunos, o que 

condiz com a conduta e diretrizes da escola. 

 

[...] Eu acho que uma coisa legal que tem aqui... A maioria das escolas enche 
muito conteúdo. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui: trabalha 
duas etapas, dois conteúdos. A criança assimila com facilidade. O para-casa 
já é relacionado àquilo que a criança vai fazer. Semana de prova de 
matemática, todo para casa vem de matemática. A criança que 
automaticamente faz o para-casa ele está estudando para a prova. No dia da 
prova, ele não tem mais nada para estudar. O resultado é satisfatório... [E17-
BE]. 
 
O que me traz para essa escola é essa confiança desenvolvida no cuidado 
que a escola tem com a criança, no cuidado que ela tem como exemplo. Eu 
acho que isso tudo agrega um valor muito grande para escola. Eu estou muito 
satisfeita com a escola [E22-BE]. 
 
A professora de português é indiscutível, assim, ela é ótima. Eu não tenho o 
que falar. Eu acho que ela se preocupa muito com a preparação deles, 
principalmente no português. Ela fala assim que hoje eles estão na base, né. 
Ela fala assim que ela está ensinando a base para eles, para eles darem 
conta para frente... Mas ela é excelente... [E23-BE]. 
Mas eu gosto muito do Poliedro. Eu acho que ele vem de uma maneira que 
tem as ilustrações... E eu pesquiso sempre com ela. Eu gostei mais do 
Poliedro... [E27-BE]. 

 

Os pais indicam que a escola tem evoluído e busca recursos para auxiliar os alunos 

em seu processo de aprendizagem. Com isso, a integração dos conteúdos e 

disciplinas que serão aplicados em provas tem melhorado o desempenho dos 

alunos. Por exemplo, em semana de prova de matemática o para-casa, as 

atividades e os trabalhos são relacionados à matemática. Com isso, o aluno está 

estudando automaticamente e no momento da prova estará tranquilo e apresentará 

um resultado satisfatório.  

 

Os colaboradores da escola desempenham um papel fundamental no dia a dia dos 

alunos. O cuidado com a criança e o exemplo, além de agregarem valor, refletem a 

confiança dos pais na escola. Ou seja, a educação dada aos alunos vai muito além 

das salas de aula, gerando uma intensa satisfação em relação ao tratamento dado a 

eles. 
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Na opinião dos pais os professores do Colégio Batista desenvolvem projetos no 

sentido de enriquecer o ensino e a aprendizagem dos alunos. A professora de 

português demonstra grande preocupação em preparar os alunos, principalmente 

por estarem na base e por ser uma disciplina que irá segui-los por todas etapas de 

sua formação.  

 

O material didático utilizado pela escola é o Poliedro, elaborado com excelência. É 

constituído por livros, cadernos de sala e materiais complementares. Esse material 

facilita os estudos, permite elaborar pesquisas e potencializa os estudos. Isso reflete 

na qualidade de ensino da escola e na manutenção do aluno na instituição. 

 

A Figura 48 descreve os resultados da unidade de Buritis quanto aos aspectos de 

lealdade com a instituição. 

 

 

Figura 48 

Mapa de categorização sobre os aspectos de lealdade à instituição – Unidade Buritis 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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de maneira integral, o compromisso com uma educação de boa qualidade, o valor 

das pessoas dentro da escola, tratar a criança como criança, a proposta de ensino 

respeitando as doutrinas cristãs. O conjunto de valores e a qualidade da escola são 

um ponto de equilíbrio no sentido de manter os alunos na instituição. Os pais 

relataram também que o aluno recebe tratamento diferenciado. Ele é uma uma 

pessoa inteira. Observou-se, também, que os colaboradores, coordenadores e 

professores são fiéis à missão e a visão da escola. 

 

Os relatos a seguir descrevem a percepção dos pais sobre a lealdade: 

 
Hoje, para mim, é a questão de ser uma escola cristã. Eu também deixaria de 
trazê-lo se ela deixasse de declarar esses valores que são expostos aos 
meus, pelo fato de não morar perto da escola e ter escolas de qualidade e de 
ensino perto de casa [E31-BII]. 
 
Eu vejo também assim. Só que aí a questão dos valores e esse equilíbrio em 
tratar a criança como criança. São duas coisas que eu me importo para as 
crianças... E eu deixaria a escola se ela abandonasse os seus valores, se ela 
deixasse esses valores que ela tem. Eu, com certeza, tiraria os meus filhos... 
[E36-BII]. 
 
O que me mantém aqui como cliente é o comprometimento do Colégio 
Batista, essa visão, essa missão, a questão dos valores, porque, a partir do 
momento que ele deixar de se comprometer com a visão dele enquanto 
escola, com sua missão, enquanto escola, seja na área pedagógica, seja na 
área dos valores de caráter, dos princípios, para mim deixa de ser... como ele 
tem um comprometimento com a educação de boa qualidade. Então, como 
ele tem um comprometimento com o aluno de maneira integral. O que me 
mantém aqui como cliente é esse comprometimento, a visão e a missão da 
escola [E29-BII]. 
 
Eu sou católica. Eu não sou evangélica. Então, para mim é um pouquinho 
diferente! Eu fiz opção pelo Batista porque eu nunca ouvi falar mal do Batista. 
Escolhi o Batista por estar próximo da minha residência. Estou satisfeita com 
o colégio como um todo. Talvez eu mudasse de escola se houvesse uma 
opção que o Batista a princípio não atendesse cem por cento. Se ele escolher 
medicina, eu ponho no Bernouli, por mais que eu goste dos valores, por mais 
que eu goste da escola como um todo. Eu tenho uma preocupação real de 
concretizar o desejo do meu filho, qualquer que ele seja, incluindo ser 
médico. Agora, se ele falar assim que quer ser, não sei, um advogado, ok! O 
Colégio Batista está dentro desse universo de possibilidades que atende ao 
ENEM para a Faculdade de Direito [E30-BII]. 
 
É tem duas coisas que eu acho que é relevante, essa questão de aliar o 
subjetivo com o objetivo e essa questão subjetiva. São os valores, né, que, 
normalmente, não são tangíveis. Mas a gente consegue perceber na relação 
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com os profissionais e os nossos filhos, dando esse retorno para a gente. 
Agora, essa forma objetiva, que realmente é a pedagogia e o ensino em si 
realmente, aliando essas duas coisas me faz permanecer [E33-BII]. 
 
Olha, o que me mantém é principalmente essa fidelidade ao valor e aos 
valores da escola confessional, que foi inclusive um dos motivos. Não foi o 
único, mas foi um dos que eu optei por escolher o Batista, então, isso é um 
diferencial muito grande. O valor das pessoas dentro do Batista é um 
diferencial também muito grande! Mas eu deixaria de ser cliente, mesmo com 
essas pessoas todas, se a escola deixasse de ser confessional como modelo 
de escola. Outra coisa que eu falei, mas eu acho que outro aspecto é se 
passasse a ser... se tornasse financeiramente inviável para mim. Então, eu 
acho que se o colégio passasse a cobrar R$3.000,00 de mensalidade não 
tem como. Então, por mais que eu goste de muita coisa, por mais que para 
mim seja um valor primordial ser confessional, ele ia ter que ir para outra 
escola. [E34-BII]. 

 
Observou-se que o que mantém os pais na escola é o fato de ela ser confessional e 

atender a todas as outras coisas, como, valores, princípios e moral. A segurança e a 

fidedignidade, principalmente quanto a profissão da fé cristã, demonstradas pela 

escola são o diferencial, quer seja por meio de um versículo que a professora 

escreve no livro ou por um bilhete escrito no caderno. 

 

A estrutura física da escola e a homogeneidade das turmas encontradas nesta 

unidade foram um fator decisivo para matricular as crianças de uma família na 

escola.  

 

A igualdade encontrada entre as crianças distinguiu a escola das demais que vinham 

sendo visitadas. Ou seja, manter as crianças maiores separadas dos mais novos é 

uma estratégia interessante, na qual a escola acaba conquistando mais clientes e se 

diferenciando das demais instituições. Isso reflete também em uma educação de 

qualidade. 

 

Outro aspecto interessante apontado pelos pais é a comparação entre outras 

escolas, nas quais os pais têm problemas de saúde, como por exemplo, queda de 

cabelo, por manter os filhos em escolas de má qualidade, tendo, inclusive, que arcar 

com custos de uma escola particular. Então, na escola Batista os pais estão 

resguardados de situações como essa relatada por uma mãe.  
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Um dos fatores capaz de provocar a mudança de instituição apontado pelos pais é 

se o colégio não conseguisse atender cem por cento as necessidades dos alunos. 

Ou seja, se o foco do aluno fosse fazer vestibular para medicina, ele seria 

transferido para o colégio Bernauli, que é mais especializado no vestibular para 

medicina, mas se ele desejar fazer direito, seria mantido na escola Batista. 

 

A Figura 49 descreve os resultados da unidade de Floresta quanto aos aspectos de 

lealdade com a instituição. 

 

 

Figura 49  

Mapa de categorização sobre os aspectos de lealdade à instituição – Unidade 

Floresta 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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diferenciada, tratamento individualizado, carinho com as crianças, professores com 

anos de experiência, habilidades do professor em gerenciar conflitos. Os relatos 

elencados a seguir representam os depoimentos dos participantes da entrevista em 

grupo: 

 
Eles começam fazendo o próprio registro com um versículo bíblico. Isso aí 
gente! “A alegria do senhor é sua força”. Então, isso aí já é bacana demais. 
Eles estão começando certo. Já estão chamando Deus. Então, eu acho que é 
superimportante! [E39-FI]. 
 
O que eu vejo aqui no colégio. O carinho é o principal, entendeu? O que eu 
vejo diariamente desde que ele está aqui, desde que ele começo no primeiro 
período no maternal II, é o carinho que os professores têm com nossos filhos. 
Não só os professores, todo mundo! Todos os trabalhadores do colégio, né. 
Eles têm carinho. Eles sabem os nomes dos nossos filhos, porque os 
meninos da gente não são números, entendeu. Eles são crianças [E42-FI]. 
 
A proposta da escola de trabalhar valores, para mim, é fundamental! Se 
amanhã o colégio falar assim: “Agora, eu quero trabalhar com a linha do 
Bernouli”. Certamente, eu procuraria outra escola que me agregasse. Esse é 
meu ponto. Para mim, é fundamental... [E47-FI]. 
 
Mas sabe por o que é legal? É quando você vai ver, tem uma bagagem, tem 
uma história... Quantos anos de profissional. Uma pessoa tem vinte, outro 
tem quinze... Não é que nem uns que está começando. Daí, você sente 
firmeza quando ela fala assim: “Eu lido com isso”. É diferente! [E49-FI]. 
 
Então, ter um diferencial, que são o caráter e os valores, eu acho que ajuda. 
Com a religião junto da escola, mas sem pegar pesado demais, porque o 
objetivo é o ensino, mas não deixa de lado a religiosidade. O tratamento da 
professora é fantástico. Ela cumprimenta um por um e conversa com todos. 
[E43-FI]. 
 
[...] Esse ensino, esse valor de Deus para eles, isso assim é maravilhoso. Eu 
acho que essa questão envolve bem a fala dela. Ela fala que hoje em dia a 
gente tem que analisar. Na escola, está incluindo tanta coisa, nas escolas 
públicas, que você tem que aceitar. Esse caminho é terrível! Você tem que 
aceitar os “homossexuais” e tudo... Aqui vai ensinando os valores do homem. 
Como meio, eu acho que isso é tão importante! Quando eles crescerem, isso. 
vai ter, mas eles vão aprender a respeitar, né? [E45-FI]. 
 

Os colaboradores da escola têm uma habilidade impressionante em conseguir 

identificar todos os alunos em uma escola tão grande. Às vezes,uma pessoa é vista 

com frequência. Um segurança aborda o pai ou a mãe e fala: “Seu filho hoje estava 

correndo demais”. Esse é um aspecto relevante para manter os filhos na instituição. 

Os funcionários da cantina conseguem lembrar de todos os alunos. Até mesmo se 



187 

 

eles não estiverem presentes, os pais são abordados com algum comentário sobre o 

aluno. Isso é muito característico na escola: a pessoalidade com que os alunos são 

tratados. Eles não são mais um, não são números quantitativo; são crianças, 

tratadas de forma qualitativa, o que é muito relevante para os pais, inclusive para 

mantê-los na escola. Nesta unidade especificamente, verificou-se um aspecto muito 

forte: a presença dos egressos. Eles trouxeram os filhos principalmente por terem 

estudado na escola e se tornarem pessoas bem sucedidas. Outros buscaram 

referência na família. sobrinho, tio, e irmão mais velho fizeram parte da escola. Por 

conhecer os resultados de uma escola cristã é que os pais mantêm os filhos no 

CBM. 

 

A Figura 50 descreve os resultados da unidade de Uberlândia quanto aos aspectos 

de lealdade com a instituição. 

 

 

Figura 50 

Mapa de categorização sobre os aspectos de lealdade à instituição – Unidade 

Uberlândia 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Os principais atributos identificados nesta unidade sobre a leadade estão 

relacionados aos valores e princípios ensinados na escola Batista, princípios de 

qualidade e caráter para formar um cidadão.A escola está sempre atenta e resolutiva 

com a questão do bullying.O bom relacionamento dos colaboradores com alunos, 

pais e familiares, o ambiente e aprendizado possibilitam aos alunos condições de 

competitividade,eles dão feedback aos pais por meio dos resultados. Os relatos 

elencados a seguir corroboram esta questão: 

 
Eu trouxe o meu menino para cá porque eu sempre fui encantada com o 
Batista e as pessoas sempre falaram a respeito e por ser uma escola com 
base cristã. [...] Também porque a escola se preocupa com o bullying. Eles 
não deixam fazer. Quando eles tomam conhecimento, tomam atitude para 
não deixar isso acontecer. O meu filho aqui virou outra pessoa nessa escola. 
isso para mim é muito importante. Agora, assim, coisa que me faria tirar os 
meus filhos daqui é o tratamento, porque eu já tive em outras escolas, não só 
como mãe, mas também como estagiária, e eu já vi professores que não têm 
paciência com a criança. E aqui na escola é assim: o porteiro, o diretor, as 
professoras, todo mundo tem educação, conversa. Então, isso é importante. 
Na vida, hoje, o importante é o relacionamento. O relacionamento é muito 
mais importante do que a aprendizagem em si [E64-UB]. 
 
[...] Por ser uma escola Batista, a gente espera que os valores sejam 
ensinados aqui. Então, isso atrai a gente, porque escola tem em tudo 
enquanto é lugar, né, mas escola com princípios cristãos, né, que ensina 
essas virtudes e caráter também é muito importante. [...] porque ele tem esse 
ambiente e ele sente que ele tem condições de competir com qualquer outro 
colega de outras escolas. Eu acho que isso motiva a gente deixar os meus 
filhos aqui... [E66-UB]. 
 
Eu não quero que fiquem “chaleirando”, “babando” “mimando”. Nada disso! 
Trate eles de forma natural [...] Eles também dão feedback pra gente em casa 
pelo comportamento. Então, assim, claro, se eles estão aqui é porque têm 
valores, qualidade, caráter para formar um cidadão. Se o meu filho passa no 
primeiro vestibular, ótimo; se ele não passar na primeira, ele não vai morrer 
por isso. Mas é uma questão assim de, puxa vida, quando as pessoas 
conversam com você e falam: O seu filho é tão educado. Assim, a gente fica 
até vermelho... Poxa! Que orgulho que sente do filho, né, da pessoa vir, falar 
dele ir para a casa de um amiguinho, né e, assim, o amiguinho ir lá para casa 
com o meu filho, brincar. Claro! pode. Então, assim, isso é muito legal 
também, essa coisa, até da gente como pai ter essa troca, olha! E aproxima a 
gente! [E67-UB]. 

 

Um dos aspectos mais importantes para que o filho permaneça na escola do 9º ano 

até a universidade é o feedback de conseguir na prática por meio da observação de 

comportamento das crianças.É o que está sendo passado aqui em termos de 
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conteúdo e de valores, e tudo isso se relaciona ao que a família também valoriza e 

ensina dentro dessa mesma linha.Os pais se veem como parceiros da escola e 

também como pais presente. Sempre que houver um problema com os filhos, eles 

procuram saber se o problema é com a escola ou com os filhos e, juntos, encontrem 

uma solução. Por isso, o diálogo com a escola é tão importante. 

 

As sugestões dos pais sobre o tema discutido,“lealdade, confiança, satisfação e 

expectativa e qualidade”, foram descritos por instituição. A Figura 51 retrata as 

sugestões dos pais sobre o tema discutido no grupo de entrevistas. 

 

Sugestões 

 

Figura 51 

Aspectos sugeridos pelos pais – Unidade de Ouro Branco 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Parabéns à escola por ser protagonista e ter coragem para mudar e 
dar abertura aos pais para participar, apontando pontos traumáticos. 

 Satisfação em ver a escola se preocupando com a formação e o 
desenvolvimento. 

 Acreditar e confiar nesse projeto, para que no futuro os filhos possam 
colher os frutos. 

 Preocupação em realizar mudanças. Fico feliz! Eu quero ver essas 
mudanças! 

 Que a escola continue sendo o que é cada vez mais com qualidade. 
 Pais apresentam problemas e se dispõem a fazer parte da solução. 
 Trabalhar as adversidades. Tem que haver a desconstrução de 

paradigmas existentes na sociedade, afinal temos famílias de todas as 
formas. 

 Realização de eventos como amostra literária, envolvendo o coletivo. 
 A criação de um jornal. 
 Realização de projetos de esporte e atividades física é um ponto de 

equilíbrio na rotina das crianças. 
 Implantação do esporte coletivo. 
 Esporte trabalha aspectos de respeito, liderança e coletividade. 
 O esporte é uma coisa fantástica, principalmente considerando a 

capacidade instalada que a escola já tem. 
 O respeito entre os alunos e a linguagem utilizada em grupos de rede 

social tanto pelos meninos quanto pelas meninas, é um horror! É 
preciso acompanhar de perto tanto escola quanto pais. 

 Feedback dos projetos realizados (visita ao asilo). 
 Ensino precisa ser aprimorado no sentido de motivar os alunos a ir à 

escola (cansaço da rotina, sente falta de feriados). 
 Apesar de não ter boas lembranças do sistema, sempre tive boas 

lembranças da escola e dos professores. “Trouxe minhas filhas” 
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O grupo de pais participantes desta escola apontou que o Batista é protagonista e 

tem coragem para mudar e dar abertura aos pais para participar, apontando pontos 

traumáticos;Eles estão satisfeitos em ver a escola se preocupando com a formação 

e o desenvolvimento dos alunos e dos profissionais. Eles acreditam e confiam nesse 

projeto para que no futuro os filhos possam colher os frutos. A preocupação em 

realizar mudanças é muito importante, para que a escola continue a crescer cada 

vez mais com qualidade. Ressaltaram, também, que é necessário trabalhar as 

adversidades. Tem que haver a desconstrução de paradigmas existentes na 

sociedade,principalmente porque hoje existem famílias de todas as formas. 

Reivindicaram a realização de eventos, como amostra literária, envolvendo o 

coletivo, a criação de um jornal, a realização de projetos de esporte e atividades 

física e a Implantação do esporte coletivo. 

 

Acompanhar com cuidado a utilização das redes sociais é necessário pois, está 

havendo entre os alunos desrespeito e utilização de linguagens inadequadas, 

especificamente no grupo de WhatsApp, entre os alunos. A escola pode ser parceira 

no sentido de ajudar a orientar as crianças sobre as consequências de práticas 

como esta e os pais devem monitorar de perto o que os filhos andam fazendo 

quando utilizam ou tem acesso a tecnologias como esta (aparelho celular, tablet etc). 

Os alunos apresentam cansaço e anseiam por folga na escola, quer seja por 

feriados ou férias. É necessário analisar os motivos que estão levando estes alunos 

a tal situação. A escola tem que ser um lugar de alegria e felicidade. É importante 

investigar esta questão, pois o ideal é que a criança se sinta animada para ir à 

escola. 

 

Os pais ressaltam que o processo de feedback, ou de retorno, dos projetos 

realizados, como a visita ao asilo, deixa a desejar. Houve início e meio, mas não se 

finalizou. Os resultados não foram apresentados para todos. A escola trabalhou com 

etapas neste projeto e o feedback foi dado por etapas. Então, alguns alunos e pais 

ficaram sem saber como foi o fechamento do projeto, considerado muito importante 

e que conseguiu envolver toda a comunidade acadêmica. 

 

Para um ex-aluno o sistema Batista utilizado no passado não deixou boas 

lembranças, quanto à disciplina e ao rigor com que os alunos eram tratados. 
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Contudo, mesmo com essas lembranças uma família voltou para escola, 

matriculando as filhas, pois as boas lembranças dos professsores e da escola e a 

evolução da metodologia a motivaram a voltar. Os depoimentos a seguir descrevem 

as sugestões mencionadas pelos pais: 

 
A mensagem que eu deixo aqui para a escola é que vocês vieram fazer com 
que os pais dessem para vocês um feedback. Vocês vão fazer agora uma 
peneira e vão realmente verificar os pontos que podem ser menos 
traumáticos e trabalhá-los para chegar aonde vocês querem. Eu acredito que 
seja isso. Então, que vocês tenham coragem de fazer isso, porque nós 
estamos apresentando problemas e também se dispondo a fazer parte da 
solução [E01-OB] 
 
Eu também quero agradecer o convite. Eu fiquei até surpresa, porque, como 
funcionaria, a gente imagina que vai ser uma folha com mais perguntas, 
acabou, assinou... Foi um negócio bem bacana, bem produtivo. Eu espero 
ver... Fico feliz pela escola... está tendo essa preocupação, está tendo essa 
percepção que necessita de haver essas mudanças, e ela quer mudanças, e 
eu quero ver estas mudanças acontecer, entendeu. Eu quero ver, com o 
passar dos anos, meu filho estudando aqui eu quero ver essa evolução. Eu 
quero ver esse projeto lá na frente. E a questão, né, do esporte, que é uma 
coisa assim fantástica, aproveitar já a capacidade instalada que a escola tem.  
[...] [E03-OB]. 
 
Eu espero mais hoje é a desconstrução dos paradigmas que existem na 
sociedade, porque eu acho que tem que começar debaixo. A família é 
formada pai, mãe, filhinho e cachorro. Não é assim! Tem família de todas as 
formas, e as crianças tem que aprender a respeitar isso [E05-OB]. 
 
[...] A questão do conteúdo de ser maçante [...] precisa de esporte, projetos de 
esporte. Para mim, é o ponto de equilíbrio. Vai trazer o ponto de equilíbrio, em 
que as crianças vão conviver... Os times, né, que tinha na época dela, eu 
também estudei. E eu acho que toda essa questão de atividade física, de 
esporte, ela pode trazer equilíbrio para tudo isso aí que nós estamos 
querendo [E06-OB]. 
 
Eu não estava enxergando: o respeito entre eles. Eu fiquei horrorizado com o 
que eu vi no grupo, tanto de meninos como meninas, com palavreado, no 
exercício de casa. Mas será que os pais estão vendo isso? Eu fiquei 
horrorizado. Não sei como tratar isso aqui... É lógico, talvez a maior parte da 
responsabilidade esteja em casa, mas eu acho que a escola tem que dá um 
direcionamento nessa parte de cidadania, social, que vem com homofobia 
[E08-OB]. 
 
[...] O esporte, ele trabalha liderança. Exatamente. E eu acho que tem uma 
questão... Por exemplo, a gente tinha tanto medo do treinador, né... esse 
respeito que a gente tem...Então, se o meu colega tem uma fraqueza, eu 
posso ajudar ele. Então, isso a gente trabalha no esporte também, né... 
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Então, é aquela coletividade... gente, e é liberado, né, uma enzima aí no 
sangue, que a gente sabe que é da felicidade. Então, o esporte a gente 
precisa disso, né...É uma válvula mesmo, que precisa e precisa existir [E09-
OB]. 
 
Olha, eu acho que a gente tem que estar preparado para contribuir também 
para nossa escola, porque a gente tem informação tanto de cidadania 
enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto pais, né... Então, a gente tem 
que ir trabalhando em parceria com a escola [E11-OB]. 
 
Bom, eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, porque eu brinco 
que eu sou piolho de escola, né. Eu gosto dessa vivência escolar. Quando 
vocês falaram sobre o que era o projeto, porque, na realidade, eu não tinha 
clareza, eu fiquei mais feliz ainda porque eu fico muito satisfeita de ver a 
preocupação da escola com esse tipo de formação e desenvolvimento. Eu 
acho que puxa a sardinha para o meu lado mesmo, né, com a minha 
formação... Me parece que é uma coisa que a gente pode acreditar, né, e 
confiar, e serve, realmente, para que os nossos filhos, né, colham frutos de 
um projeto como esse. E eu também não tinha respondido a pergunta. Muito 
interessante! É bom...  [E12OB]. 
 
Eu queria também agradecer o convite da escola. Eu gostei muito do convite. 
Que a escola continuasse sendo o que é hoje e às vezes, com mais 
qualidade, com mais coisas, e colocar aí o que a gente falou também. O meu 
sonho é ver, como a gente diria antigamente, “escolinhas”. Não é o professor 
de educação física dar o esporte; é um profissional formado, é um técnico, né 
[...] [E13-OB]. 
 
Bom, em relação ao projeto que vocês estão desenvolvendo, eu acho 
extremamente importante. Eu acho que ele vai de encontro a algumas 
ansiedades do grupo de pais aqui, em relação ao convívio social. Eu acho 
que a escola, por estar buscando algum trabalho nesse sentido, ela também 
tem a percepção que ela pode evoluir nesse sentido, e eu realmente crio 
expectativas que a gente vai ter uma escola diferenciada nesse sentido. 
Alguns pontos trabalhados e mencionados por causa dos valores, isso eles 
fazem realmente. [...] [E14-OB]. 

 

De acordo com os pais observou-se que no passado a escola organizava jogos e 

campeonatos interessantes. Alunos egressos prezavam demais os projetos de 

esporte. Na época em que estudaram no colégio, havia uma universidade, havia 

patrocinadora de time de vôlei, que competia em igualdade com times da capital. Ou 

seja, a questão do esporte era muito valorizada pelo colégio.  

 

Identificou-se em um relato de uma mãe a questão da diferença da escola Batista de 

antigamente: uma das alunas foi estudar na Escola Técnica em Ouro Preto. Ao 

chegar, as dificuldades de adaptação foram inúmeras, desde descer do carro para 
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entrar na sala, sentar nas escadas e se isolar dos demais alunos. Então, foi que se 

percebeu que a educação recebida, metaforicamente, era a de “estar protegida 

dentro de uma redoma! Isso gerou reflexos negativos no cotidiano dessa aluna. 

Portanto, a escola atual evoluiu muito. Hoje, os alunos, compartilham conhecimento 

e informações e estão sendo preparados de outra forma, tanto que essa aluna 

egressa resolveu matricular as duas filhas e hoje se sente satisfeita com o 

desempenho delas. Em contrapartida, outra aluna que estudou no mesmo período 

sentiu muito à vontade e não quis ir para outra instituição, não quis sair da escola 

Batista, pois se adaptou com facilidade. 

 

Para os pais a escola precisa quebrar paradigmas. Apesar de ser uma escola cristã, 

a realidade das adversidades estão aí e precisam ser observadas. Existem opiniões 

diferentes em relação a este assunto. O preconceito e a homofobia já chegaram 

dentro da escola cristã. É preciso que a escola se posicone e comece a trabalhar 

essas questões, que têm sido cada vez mais comuns e cabe aos pais também 

discutir o tema com seus filhos.  

 

A Figura 52 descreve as sugestões dos pais sobre o tema discutido no grupo de 

entrevistas da Unidade de Betim. 

 

Sugestões 

 

Figura 52 

Aspectos sugeridos pelos pais – Unidade de Betim 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 Rever a questão das salas heterogêneas, pois algumas crianças 

acompanham e outras não. 
 Explorar a potencialidade de cada aluno. 
 Parceria entre o livro didático e um projeto de pesquisa possibilita ao 

aluno uma interação entre as famílias e os colegas. 
  Competitividade com qualidade e salas com um grau de competição 

maior fomentam o desempenho do aluno. 
 Trabalho de português permite pela primeira vez o contato com o 

dicionário (físico). 
 Atenção e cuidado quando se trata de crianças com dislexia. 
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Os principais aspectos sugeridos nesta unidade estão relacionados a: salas 

heterogêneas, pois algumas crianças acompanham, mas outras não; explorar a 

potencialidade de cada aluno; parceria entre o livro didático e um projeto de 

pesquisa que possibilite ao aluno uma interação entre as famílias e os colegas; 

competitividade com qualidade; e salas com um grau de competição maior 

fomentam o desempenho do aluno. 

 

Os depoimentos descritos a seguir revelam essa percepção: 

 
A minha filha mais velha ela é dislexa. É porque eu vejo assim: as crianças 
pegam rápido, e ela fica assim um pouco para trás, porque a dislexia é isso. 
Ela demora para começar a acompanhar as outras crianças. Não que não vá 
acompanhar, mas eu acho que em questão de provas, em questão de ensino 
também, ter a preocupação de saber, por exemplo, igual aos professores. 
Eles sabem da dislexia... [E15-BE]. 
 
[...] Então, o livro didático deixa isso um pouco fechado! Então, assim, se 
pudesse fazer uma parceria entre o livro didático e um projeto de pesquisa 
mais profundo... Em um determinado assunto. É lógico que não vai fazer com 
todos. Seria interessante se fizesse com todos, mas assim é difícil porque o 
tempo no ano letivo corre! Mas eu acho que leva a criança num assunto 
interessante que um colega da sala quer estudar, que é mais interesse dos 
outros colegas que está pesquisando, que está procurando. Saber mais... 
[E17-BE]. 
 
A questão das salas serem heterogêneas. Tem alunos que, se puxar muito, 
tem gente que vai, mas tem gente que fica! A minha filha é excelente. Ela tem 
notas excelentes, mas é claro que ela também tem dificuldades em algumas 
coisas, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus pormenores [...] 
[E20-BE]. 
 
Eu acho que não tem que nivelar nem para o mais nem para o menos, mas 
explorar a potencialidade de cada um. Eu acho que numa salinha de vinte 
são vinte indivíduos com potencialidades completamente diferentes. Não é 
isso? Então, a gente não pode também nivelar pela nota. As minhas meninas 
não tiram dez em tudo, mas existem potencialidades diferentes, que em 
determinados momentos podem ser mais exploradas [E22-BE]. 
 
Eu tenho uma funcionária minha que ela tem um filho que estuda aqui. O 
menino dela caiu o rendimento assim mais de cinquenta por cento esse ano, 
e ela foi chamada. Ela não entendeu. E aí, o ano passado, ele tinha saído de 
uma escola pública para vir para o Batista e ele foi muito bem. O que é que a 
coordenadora explicou é que a sala dele do ano passado era competitiva. E 
que nesse ano, não. Tanto faz. Assim, se tirar nota boa, se tirar nota ruim, 
assim que eles não tem essa competição [E23-BE]. 
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A minha filha chega lá em casa e fala assim: “O fulano tirou tanto, o outro 
tirou tanto”. Aí, eu falei assim: “minha filha, como é que você sabe a nota de 
todo mundo?”. A minha filha, esses dias, é a primeira vez que veio um 
trabalho de português para procurar o significado de palavras. Ela até então 
não tinha visto. É o primeiro contato com o dicionário... [E27-BE]. 

 

Observou-se nesta unidade que alguns pais tem preferência pelo material antigo 

(UNO). O livro didático utilizado hoje prende um pouco o trabalho dos alunos. 

Antigamente trabalhava-se diretamente por unidade, com pedagogia de projetos e 

pesquisa. Com isso, a criança aprendia mais brincando. Como por exemplo 

trabalhar a vida no campo e a vida na cidade e colocar a criança para ir pesquisar na 

internet, nas aulas práticas, para fazer maquete, fazer alguma atividade dentro da 

escola, nesse sentido o interesse era maior. Aquela criança que se interessava pela 

pesquisa, consequentemente, iria fazer descobertas sobre o tema, e isso aumentava 

a competitividade, pois aquela criança que trouxe para sala de aula uma informação 

nova faz com que o colega também queira saber e aquele aluno desinteressado, 

despertado para um aprendizado mais lúdico, pesquisaria e procuraria mais. 

 

No passado, o aluno que não se adequava às expectativas da escola aos poucos 

eram excluídos. Permanecia somente aquele com bom desempenho. A escola atual 

temdiversas realidades econômicas, culturais e sociais. Nessas salas, têm alunos 

que se desenvolvem mais e outros precisam de um tempo maior para entender 

determinado conteúdo. A escola precisa estar atenta ao tempo de aprendizagem 

desses alunos. Lidar com a questão das salas heterogêneas tem sido um desafio 

tanto para escola quanto para os professores. Contudo, eles podem contar com 

recursos que auxiliem no processo de aprendizagem desses alunos.  

 

Outro importante exemplo citado pelos pais é a questão de fazer sondagens isso 

ajuda a identificar os alunos que estão com menor desempenho, o nível de 

compreensão de cada um e as mudanças necessárias. Identificou-se na escola uma 

criança com dificuldades de aprendizado a mãe entende que os professores 

precisam ficar mais atentos às necesidades individuais de cada criança. Atentar para 

problemas como a dislexia principalmente por ser na escola que a doença se 

manifesta com maior frequencia. É importante observar que é nesse ambiente que a 

leitura e a escrita são constantemente utilizadas e valorizadas. 



196 

 

As sugestões dos pais sobre o tema discutido no grupo de entrevistas da Unidade 

de Betim estão descritos na Figura 53. 

 

Sugestões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53 

Aspectos sugeridos pelos pais  – Unidade Buritis 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os pais discutiram muito sobre a realização de uma revisão da lista de material eles 

entendem que a metodologia para sua elaboração deve ser revista, principalmente 

por haver duplicaçãode itens entre a lista geral e a lista de artes, além de se fazer 

necessário um ajuste rigoroso no livro didático. Os pais enfrentaram dificuldades na 

 Quantidade de livros didáticos e agenda insuficientes para atender à 
demanda durante três anos consecutivos; 

 Material didático caro e abusivo. 
 Material Poliedro fantástico, mas tem erro de grafia. Erro no material de 

alfabetização não dá. 
 Exagero na solicitação do material. Lista de artes e lista normal com 

duplicidade. É importante examinar cuidadosamente o processo de 
elaboração. 

 Proibição de falar nota de provas e trabalhos é uma situação 
preocupante. “Meritocracia” deixa de existir. 

 Proibir de falar a nota. A conduta do Batista de não querer deixar a 
criança dependente do elogio desmotiva a criança e compromete a 
meritocracia. 

 É desmotivante a professora chamar uma criança de sete anos e falar 
“bico calado” não poder falar a nota. 

 Conduta do Batista na resolução de conflitos: não quer que a criança 
tenha conflitos, porém no mundo real tem conflitos. 

 Biblioteca e a questão de leitura. Rever a metodologia. Incentivar e 
valorizar a leitura é fundamental (criar o cantinho da leitura). 

 Organizar projetos de leitura e pesquisa, utilizando o acervo existente na 
biblioteca, possibilita um custo a menos para os pais. 

 A biblioteca precisa de uma reorganização. 
 Implantação da escola de pais, com diálogos, discussões e debates sobre 

as demandas realidade da escola. 
 Estrutura física. Banheiro precisa melhorar: “muito sujo”. É necessária 

uma limpeza mais atuante e com maior frequência. 
 Necessário ter portas nos banheiros. Sem elas, a privacidade do aluno 

fica comprometida. 
 Investimento em esportes. 
 Realizar palestras nos moldes da unidade Floresta em todas as unidades. 
 Trabalhar a competitividade com os alunos e prepará-los para o mercado 

de trabalho.  
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aquisição dos livros e recomendam que a escola faça um alinhamento em relação à 

quantidade produzida, para que não falte na hora de comprar o produto, conforme 

vem acontecendo na escola. Ajustar os critérios de produção com a gráfica pode 

minimizar situações de estresse na hora de adquirir o produto. Um dos pais 

ressaltou que, considerando que a gráfica trabalha para produzir livros para a 

escola, este não deveria faltar. Eles citaram também a compra de materiais caros e 

não utilizados pelos alunos. Pedir realmente aquilo que será efetivamente utilizado.  

 

Os pais participantes desse grupo sugerem mudanças na conduta dos professores 

em relação à proibição de falar a nota, esta questão é muito específica, uma vez que 

alguns pais passaram por essa experiência, enquanto outros jamais tiveram notícias 

de situaçãosemelhante. Então, o ideal é que a escola faça um levantamento da 

situação, para verificar o que realmente aconteceu entre as turmas e, com isso, 

esclareça sobre essa questão polêmica. Os depoimentos descrevem a opinião dos 

pais em relação a esta questão: 

 
[...] O professor de artes pede material com exagero, e a gente não usa nem 
a metade. É um desperdício! São caríssimos! Eu comprei uma caneta lá que 
era R$ 17,00 cada caneta... Isso é o que eu faço também. Eu sempre faço 
isso. Chega no final do ano, eu tenho um armarinho lá em casa que eu 
guardo tudo se ele não usou nenhum fica guardado, para a hora que precisar 
de novo [...] [E29-BII]. 
 
A conduta do Batista em relação a conflito mostra que o Batista, não quer que 
a criança tenha conflitos, e no mundo real tem conflitos. Nós temos que criar 
nossos filhos para lidar com os conflitos e com as dificuldades, com proteção, 
com responsabilidade, sem expor o colega, mas ele deve estar presente em 
pequenas doses saudáveis na educação das crianças. Tem que medir a 
melhor forma, a melhor maneira, mas o conflito, lidar com o conflito, tem que 
ser aprendido desde pequeno e também dentro da escola [E30-BII]. 
 
A minha sugestão seria em relação à biblioteca e à questão da leitura na 
escola. Eu acho que poderia ser mais incentivada, valorizar mais essa 
questão da leitura. Então, eu acho, assim, de tudo que envolve a questão da 
leitura, assim, investimento para uma biblioteca melhor, para as crianças 
terem mais acesso e esse incentivo delas estarem na biblioteca, pegar mais 
os livros... [E31-BII]. 
 
Quanto a nota é desmotivante, a professora chamar uma menina de sete 
anos e falar: “Olha, você não pode falar a sua nota para ninguém”. Eu acho 
desmotivante chamar a criança de sete anos, entrega a nota e fala: “guarda”. 
A professora faz assim: “oh! bico calado”. Eu acho desmotivador. Esse ano 
melhorou, mas o ano passado era bem pior. A professora proibia [E38-BII]. 
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Outra situação relatada pelos pais prende-se à infraestrutura dos banheiros. A maior 

reclamação consistiu na limpeza. Os alunos chegam em casa reclamando muito das 

condições que encontram o banheiro na hora de utilizar. Tem também a questão da 

falta de privacidade. Também é uma queixa muito grande das crianças. Muitas 

vezes, estão fazendo uso do banheiro e o coleguinha faz piadas, e isso causa 

desconforto e constrangimento para os pequenos. Sobre a biblioteca, a escola 

precisa valorizar mais a questão da leitura. A forma com que os livros são 

organizados e sua distribuição deixam a desejar. Os alunos deveriam poder escolher 

os livros de interesse para leitura. Contudo, a supervisão dos pais e da escola seria 

fundamental para um programa de leitura e um aprendizado saudável. 

 

As sugestões dos pais sobre o tema discutido no grupo de entrevistas da Unidade 

Floresta estão descritos na Figura 54. 

 

Sugestões 

 

Figura 54 

Aspectos sugeridos pelos pais – Unidade Floresta 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Professores tem habilidades e excelência na condução de adversidades e conflitos junto 
aos pais. Trabalham com amor. 

 Haver maior participação dos pais nas reuniões organizadas pela escola. Pais utilizam 
grupos de whatsApp para se informar sobre as questões da escola. 

 Parceria entre pais e escola na resolução de conflitos. 
 Escola dá formação e família dá educação. Falta maior envolvimento dos pais com a 

escola. 
 A família deve acompanhar a evolução dos alunos. O papel do professo é apenas ensinar. 

Os pais têm que educar. 
 Escola integral e robótica. 
 Inglês apresenta um nível de desnivelamento muito grande entre os alunos. Alguns sabem 

pouco, enquanto outros sabem demais. 
 Para a reunião inicial do ano letivo, os professores precisam conhecer a turma, para 

depois chamar os pais. 
 Associar os conteúdos e disciplinas. 
 Incentivar a criatividade. 
 Escola integral somente quando não houver outra opção. 
 Escola integral possibilita alterar a rotina do aluno, evitando o uso excessivo de tecnologias 

(computador, tablet e jogos). 
 Inserir um inglês melhor e de qualidade para todos. 
 Inglês é a segunda língua, por isso tem prioridade, mesmo que tenha um custo a mais. 
 Batista entrando com o bilingue é muito positivo. 
 Colaboradores têm amor e carinho pelos alunos. 
 Escola precisa atrair pais. Poucos são presentes nas reuniões organizadas pelo Batista. 

Não é só conquistar as crianças. Os pais têm que ser mais atuantes e participar mais. 
 A biblioteca é um lugar mágico. A escola poderia explorar mais as possibilidades. O grupo 

de leitura do 6º ano poderia se estender para os menores. 
 Realizar encontros, vivências e discussões contribui para desenvolvimento do aluno. 
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Os pais informam que a escola realiza as reuniões sobre o ano letivo até junho/julho. 

Os professores se organizam para fazer o atendimento aos pais nesse período, 

porém aqueles pais que têm qualquer demanda, conseguem ser atendidos fora 

dessa época. Em casos de necessidade, surgindo alguma demanda, a escola 

chama fora da regra. Também, surgindo alguma demanda importante, as crianças 

com mais dificuldades a escola chama primeiro. Os professores se organizam para 

fazer o atendimento e participar aos pais a situação do filho na escola, mas, a 

maioria não comparece. Inclusive, criaram um grupo em rede social em que ocorre a 

troca de informações paralelas. Este é uma forma de comunicação não formalizada 

pela escola. 

 

Os depoimentos dos entrevistados estão elencados a seguir: 

 
[...] E depois que eles criaram os grupos de whatsApp, de sala. aí, que os 
pais abandonaram os professores mesmo, porque ficamos pais perguntando. 
No dia que eu tive atendimento, aí eu estava conversando com a professora. 
Ela perguntou assim. Aí eu até mostrei uma conversa para ela e ela falou 
assim: Esse tanto de pai está no grupo? Eu não conheço. Então, assim, não 
vieram à reunião, mas estão no grupo de whatsApp da sala. Tipo assim; eu 
não vou na escola, mas eu sei o que é que está acontecendo. É exatamente 
isso. Ou seja, não vão à escola falar com a professora... [E39-FI]. 
 
Eu sugeriria um curso de robótica que hoje já faz parte da rotina de algumas 
escolas públicas. Uma escola estadual da cidade de São Thiago foi premiada 
em um concurso de robótica. Gente! A gente tinha que ter uma escola 
integral. Eu defendo uma escola integral. Eu acho que a gente tem que ter 
uma educação integral. O objetivo da escola, gente, é dá formação para as 
crianças, educação ele tem em casa... [E40-FI]. 
 
[...] Na verdade, o inglês sempre foi um problema para o colégio. Você vai 
perceber que sua menina vai estar com um nível muito bom de inglês, igual 
minha filha. O inglês do colégio é muito pouco. Então, ela mal, mal, suporta 
uma aula de inglês no colégio, entendeu? E aí tem um desnivelamento muito 
grande entre os alunos. Uns que não sabem nada, e outros que sabem 
demais. É verdade! [41-FI]. 
 
Trabalhar dentro de uma carga horária, aí entra o sexto horário. Só que 
muitos pais, por trabalharem, não querem. Aí, teria que ter o sexto horário 
todos os dias. E qual que é o pai que vai querer o sexto horário? Ele vem aqui 
buscar o menino às 17h30 ele vai querer sair daqui 18h30? A não ser que o 
menino já faça outras atividades. Agora, e os meninos que já têm outras 
atividades? Vai liberar? Ele já faz uma natação, já faz ballet...É difícil articular. 
Mais fácil é ter o contrário, o professor especializado em inglês para dar aula 
para aquelas turmas. Mas isso também seria para o bilíngue. Não dá para ser 
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para todo mundo. Mas há o risco da escola integral, pelo cansaço das 
crianças. Por exemplo, a maioria começou no maternal. Aí, já começa o 
integral desde o maternal. Chega no quinto ano, no sexto ano, eles já estão 
tão cansados que não querem saber. Aí, eles começam a descontar em cima 
do estudo: “Ah! Eu não gosto mais. Eu não quero”. Daí é que começa a 
perder média, fica com dificuldade, e os pais ficam loucos. Se, se tem 
condição de ficar com eles meio horário em casa, quer dizer, se tem condição 
de ficar com alguém e deseja, é uma coisa. Se não tem, é outro caso. Mas 
obrigar todos a terem escola integral é muito preocupante. O colégio não tem 
a obrigação de fazer os pais deveriam estar fazendo em casa, que é ensinar 
seus filhos, ensinar o mínimo. A educação tem que se dar dentro de casa. Os 
pais estão terceirizando para o colégio [...] [E42-FI]. 
 
Eu acho que para essa primeira reunião os professores precisam conhecer 
um pouco a turma primeiro, né, para depois chamar os pais. Mas eu acho que 
a iniciativa maior, a questão do tempo, a questão de trabalhar projetos é mais 
ainda do que a competitividade, porque é trabalhar projetos com os meninos 
para eles desenvolverem coisas, para tomar gosto, juntar a química com a 
física, a biologia, tudo pequenininho, de seis anos, de forma há incentivar um 
pouco mais a criatividade. Por isso que eu acho que tem que ter a parceria. A 
gente tem que estar junto para saber, né, eu não sei o que é que meu filho 
fez, o que é que não fez, para escutar os dois lados. Se a gente conhece bem 
o filho da gente e acompanha na escola, a gente sabe mais ou menos os dois 
lados. Tem dúvida? Vai lá, conversa, vem aqui, passa a acompanhar mais de 
perto... [E43-FI]. 
 
O Batista poderia ter mais espaço para o ensino do idioma dentro da carga 
horária curricular, abrir mais espaço para o inglês para explorar mais... 
independente do bilíngue. Eu acho assim que o inglês nunca é demais. A 
minha filha estuda no EBI, já tem acho que já três anos, e eu acho que é 
excelente e é superprático também, porque os professores vêm, busca a 
criança, leva pra lá eles têm aula lá e depois a gente já busca direto lá no 
curso de inglês, né... Mas eu não deixaria de pagar o EBI, mesmo que o 
colégio tivesse uma carga horária maior de inglês dentro do cronograma, 
dentro das aulas semanais, né. Eu acho que inglês nunca é demais! Se o 
colégio proporciona uma carga horária de inglês maior, vai ter um 
desnivelamento bem menor, né, com o passar dos anos. Essa questão do 
integral é só realmente quando não tem outra opção, porque eu acho que 
essa questão de ficar em casa, ter o próprio tempo de descansar, de pensar, 
de fazer outras coisas, né, eu acho que isso é muito importante. As crianças 
estão muito saturadas, muito cheia de coisas... Educação você tem em 
casa... [E44-FI]. 
 
[...] Eu acredito que a questão do bilíngue vai crescendo principalmente a 
partir de inserir o inglês de melhor qualidade para todos. O inglês hoje em dia 
é a segunda língua. Então, assim, eu acho que vai ter muito ganho. Eu acho 
isso importante, porque é uma base para eles. Mas é mais um custo, né? Eu 
acho que a gente tem que ter prioridade, né? Eu penso que se a gente está 
aqui todos tem prioridade, porque pensam no filho. Tem muitos pais que não 
se preocupam de estar aqui, de se preocupar. Não estão preocupados com 
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os filhos. Uma coisa que nós falamos, que eu não disse, mas que eu acho 
excepcional aqui no Batista é o carinho, é o amor pelos nossos filhos. Igual 
ela não estuda aqui, mas tem um irmão, mas todo mundo sabe o nome dela, 
e eles vêm e abre e me ajuda. É um carinho, é um aconchego que a gente 
sente nessa escola que é impressionante, é muito bom...[E45-FI]. 
 
O Batista agora está entrando no bilíngue, né. Então, isso é muito positivo. 
Antes era uma, duas vezes por semana. Então, agora vai ser diário. Os 
meninos chegam no final de semana, eles só querem ficar no computador, 
tablet. Dá desespero. Agora, na atividade integral. Ele está esbarrando no 
outro, está pedindo desculpa. Ele tem atividades, tem uma programação legal 
[...] Uma experiência que tivemos no projeto de ciências: deram uma tarefa, e 
o pai que tinha que ir trabalhar. O pai virou para a professora (eu nem vou 
falar o nome, porque essa mulher foi inteligente): “Eu não tenho tempo para 
fazer isso. Então, toma o dinheiro para a senhora comprar o leite”. Ela ficou 
passada. Ao invés dela sair no tapa com ele (ela é uma pessoa 
superinteligente), viu que não vale a pena. Ela foi na padaria aqui, comprou o 
leite, colocou na janela para o menino acompanhar. Ela deu a oportunidade 
para ele acompanhar o processo com o menino. Essa mulher é de outro 
mundo. Ou seja, ela contornou a situação, e pronto. Ela foi lá na padaria e 
comprou o leite...[E49-FI]. 
 
Eu acho que uma forma de puxar os pais para estar é convocar para reunião 
de pais. Poucos comparecem. Depois, não sabe o que é que está 
acontecendo, o que foi falado nessa reunião. Então, assim, a gente percebe 
que alguns professores questionam isso. Eles falam: “A gente tem tanto 
trabalho para preparar uma reunião, para passar tudo e tal, e aí, depois, ao 
longo do ano, os pais ficam perguntando o que é que está acontecendo só 
que ele não veio”. Mas, assim, a escola consegue trabalhar, os pais. Mesmo 
que a escola conquiste a criança, tentar conquistar os pais, para puxar, né, 
igual aquela parceria que tinha aqui “amigos da escola”. É escola pública. 
Tem escola aí de interior que diretor e coordenador das escolas são os pais. 
Eles participam e estão na direção da escola [E51-FI]. 
 
A escola tem se esforçado. A escola não parou no tempo. Então, tudo o que 
eu falo é para melhoria, porque eu fiz parte dessa casa, eu tenho um vínculo 
afetivo com ela. Eu sou mãe de aluno. Meu marido estudou aqui. Então, 
assim, eu me sinto parte daqui. Então, assim, o que a gente reflete é a 
questão da melhoria! Eu gostaria que os meninos tivessem mais espaço para 
as questões da arte, da literatura. Há um trabalho sério de literatura. Os 
meninos sempre recebem livros para ler... [E53-FII]. 

 

De acordo com os pais a evolução tecnológica tem sido presente na vida dos alunos 

não só da escola mas também de alunos de outras instituições. Então, uma 

demanda importante para os alunos desta unidade apontada pelos pais seria a 

introdução de um curso de robótica. Uma escola pública localizada no município de 

São Thiago, cidade conhecida como “A terra do biscoito”, três alunos desta escola 
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venceram um concurso sobre robótica no Japão. Os alunos foram premiados por um 

projeto desenvolvido em uma escola estadual do ensino fundamental. Enfim, hoje a 

tecnologia evolui cada vez mais. Uma questão problemática para a escola sempre 

foi o bilíngue. Existe um desnivelamento muito grande entre os alunos. Alguns 

sabem muito e outros quase nada. Algumas crianças que estão no segundo sabem 

o básico: cores e números. Então, esta é uma situação que, possivelmente, mudará 

a partir da inserção de um inglês de melhor qualidade para todos. A escola poderia 

ter mais espaço para o ensino do idioma dentro da carga horária curricular, explorar 

mais a disciplina, independente do bilingue. 

 

Identificou-se se entre os participantes deste grupo uma divergência de opiniões 

sobre a escola integral e a criação de um sexto horário. Alguns reivindicam uma 

escola integral para todas as séries. Contudo, são situações preocupante no caso de 

implantar o sexto horário. Muitos pais trabalham com uma agenda muito apertada, 

com horário para buscar definido. Ter que ficar um período maior na escola pode 

requer um esforço que os pais não podem ou não gostariam de ter que remanejar. 

Já a questão da escola integral é preocupante. Há a questão do cansaço das 

crianças. Os pais ressaltam que as crianças já começam a vida acadêmica muito 

cedo, alguns já no maternal. Quando chegarem ao quinto ou sexto ano, já estarão 

muito cansadas, compromentendo o desempenho. Além disso, o tempo que os pais 

e filhos podem conviver em uma escola integral possivelmente será reduzido. A 

formação dos professores da escola vai muito além do conteúdo. Eles estão 

preparados para lidar com as dificuldades e os conflitos existentes na rotina das 

crianças. Tem habilidade suficiente para controlar determinadas situações e, até 

mesmo, mostrar aos pais que determinada postura não cabe na escola de hoje, 

como ocorreu no caso do projeto de ciências: a professora deu ao pai a 

possibilidade de acompanhar um projeto de ciências ao lado do filho, mas que não 

foi visto dessa forma por ele. Mas, graças à professora, a criança não ficou sem a 

oportunidade de aprender a metodologia que todos da turma estavam tendo.  

 

Os pais recomendam a expansão da biblioteca da escola, oferecendo mais 

possibilidades aos alunos. A leitura é fundamental e deve ser valorizada ainda mais. 

É preciso também criar projetos de leitura, abrir mais possibilidades para grupos de 

leitura para as crianças menores, adptados para essa faixa etária, realizar 
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discussões, encontros, vivências para agregar informação e conhecimento literário 

na vida desses alunos. 

 

As sugestões dos pais sobre o tema discutido no grupo de entrevistas da Unidade 

Floresta estão descritos na Figura 55.  

 

Sugestões 
 

Figura 55 

Aspectos sugeridos pelos pais na Unidade – Uberlândia 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

  

 A questão de segurança é muito importante. 
 A segurança da unidade é muito falha. Tem apenas um monitor na entrada. 
 Pais entram no estacionamento e ficam dentro do carro (sem 

controle/identificação). 
 Reunião de segurança foi realizada há mais de dois anos e não houve 

feedback para os pais. 
 Contratar empresa de consultoria para fazer diagnóstico de segurança. 
 Instalar câmera de segurança na escola e controlar o acesso por meio de 

catracas/crachá. 
 Implantar modelo de segurança utilizada em condomínios. O custo é baixo. 
 Melhorar o processo de comunicação. Existem falhas na comunicação com os 

pais. 
 Feedback é uma deficiência para os pais ao longo do ano. As reuniões, que 

são realizadas individualmente, deveriam ser coletivas, com discussões e 
debates sobre a realidade e as demandas da escola e do aluno. 

 Maior parceria entre pais, escolas e comunidade. 
 Reunião coletiva para abertura do ano letivo é realizada somente no início do 

ano para a entrega de material e a apresentação dos professores. Seria 
importante aumentar a frequência; 

 Reunião coletiva para a abertura do ano letivo deveria contemplar dois 
momentos: primeiro pais antigos (já estão na escola); e, depois, pais novos 
(que estão chegando). 

 Implantação da escola de inteligência emocional (Augusto Cury). No 
Programa Governamental da Finlândia, a inteligência emocional foi 
implantada com excelência. 

 Retorno da “Escola de Pais” modelo do pastor; 
 As crianças precisam perder o medo de perguntar. Tem professor que não 

deixa o aluno perguntar. 
 O mundo requer falar, questionar, perguntar e saber colocar suas opiniões. 

Isso faz parte do ensino de qualidade. 
 Professores devem participar de programas de reciclagem (rever conduta e 

postura com os alunos). 
 A biblioteca cobra preços abusivos quando se trata de multas (escola deveria 

referenciar valores cobrados pela Universidade pública). 
 Padronização para todas as unidades. É fundamental nivelar para se 

enquadrar na questão da qualidade. 
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Nesta unidade, um dos fatores mais preocupantes para os pais é a questão da 

segurança, que deixa a desejar, principamente pelos fato de os pais terem livre 

acesso à entrada da escola,contando, inclusive, com um estacionamento. Se de um 

lado, isso é bom, porque gera conforto para os pais, de outro, enfraquece a 

segurança dos alunos, pois não existe um controle de quem entra e de quem sai 

deste estacionamento. Essa questão já foi levantada há quatro anos, no entanto não 

foi feita nenhuma modificação estrutrural para garantir maior segurança aos alunos. 

Houve relatos de pais que tiveram acesso à criança em uma área restrita e só não a 

levaram porque não quiseram. O problema se agrava ainda mais nos momentos de 

pico, de entrada e de saída dos alunos na escola, principalmente no início da tarde. 

Como situação emergencial, sugeriu-se o uso de câmeras e catracas, controle de 

acesso e mecanismos de controlar a saída de pais e de alunos. A situação da 

segurança é muito importante. Um dos pais sugeriu que fosse contratado um serviço 

de consultoria para diagnosticar os pontos falhos e sugerir soluções para minimizar 

essa questão. 

 

Os entrevistados se queixaram da falta de feedback da escola. As reuniões coletivas 

realizadas pela gestão anterior não ocorrem mais. Atualmente, as reuniões são 

individuais. Eles reivindicam o retorno das reuniões coletiva. Dessa forma, pode 

haver uma troca de informações entre os pais e a escola. A falta de retorno ao longo 

do ano sobrecarrega a reunião de apresentação, pois os pais querem saber de 

assuntos referente ao ano anterior, exatamente por não terem recebido retorno da 

escola. 

 

Os participantes dos grupos de entrevistas são pais que vêm de uma geração com 

os hábitos de sentar, ouvir e conversar. Alguns são de uma cultura de uma escola 

marista, em que é comum sentar com o pais para ouvir a reclamação e as 

demandas. O acesso aos professores é imediato. É possível marcar um horário com 

muita facilidade. Contudo, o coletivo é fundamental é preciso que aconteça uma 

modificação nesta metologia. Tem muito pai e muita mãe que podem contribuir com 

a experiência para agregar valor à escola e trocar informações entre si. Para eles 

reunião coletiva não significa motim. 
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Os relatos estão descritos a seguir: 

 
[...] Os meninos são atribulados. Eles saem correndo. porque têm que ir para 
o campo de futebol ainda. E eu estou sempre observando. Eu estou sempre 
junto. Mas eu fico observando que eles passam pela pessoa que está lá na 
saída, aquele tanto de adolescentes. Eles vão lá para o meu carro sozinhos. 
Eu estou vindo atrás, e ela não faz nada, ou ela ou ele que está lá olhando. 
Então, eu fico pensando: “Gente! E se eu não estiver aqui e se esses 
meninos saírem lá fora, ninguém vai ver”. Parar o carro aqui dentro é muito 
bom, mas, por outro, a segurança é muito falha. [E60-UB]. 
 
Exatamente! Mas esse a gente teve feedback, porque no fim do ano, no 
começo desse ano, a reunião dos pais do quarto ano foi bem tensa. Eu não 
vou te mentir! Você esteve na reunião? Porque o ano passado as disciplinas 
que estão, que não são as regulares, vamos falar assim, e ensino religioso, 
artes, a gente não tinha feedback. Isso nunca me incomodou. Mas as outras 
mães incomodavam. Pronto! Então, pai e mãe não sabia o que estava 
acontecendo na escola, mas foi uma confusão... Coitada das professoras 
novas que chegaram! Elas ficaram, assim, perdidas e pediram para chamar 
até o diretor. Isso foi um “auê”, mas o que é que aconteceu com isso? Nós 
tivemos um feedback! [E61-UB]. 
 
Então, o material do inteligência emocional do Augusto Cury, traz debates, 
colocam os alunos para fazer coisas da sociedade. É muito, muito, legal! O 
“Leo”, da dupla sertaneja Vítor e Leo, fez o quê? Pegou esse material para 
dar para o público. Detalhe ele compra o material e dá, entendeu? Agora, no 
Nossa Senhora eles pagam. Os pais pagam por isso. É como se fosse um 
material, mais o material, entendeu. A escola paga por essa filosofia. Aí vem 
toda uma equipe dele para fazer treinamento e dar todo o suporte. Então, eu 
acho que a minha sugestão também seria, essa! E a Escola de Pais. Na 
verdade, meus filhos não estudavam, mas eu era professora, eu fazia, A 
questão da robótica. A robótica chega, eu vim perguntar, porque chega, o 
material, o material vai todo lá para casa. Não falaram nada. Eu falei: “uai! 
gente!” [E63-UB]. 
 
Então, às vezes, os professores participarem de palestras falando sobre a 
educação, falando sobre o que está acontecendo, as novas formas de 
ensinar, as novas metodologias que estão tentando mudar hoje em dia, e 
aquele método tradicional de que professor é chefe e os alunos escutam está 
mudando. Por quê? Porque as crianças precisam desenvolver a criatividade, 
perder o medo de falar em público, perder o medo de questionar. Tem 
professores aqui no Batista que as crianças têm medo de perguntar. O meu 
filho tem professora aqui que ele não pergunta por que a professora não 
deixa. Ele está no fundamental II. Mas essa reciclagem seria para quê? Para 
o professor perceber que esse tipo de atitude não é legal. Por quê? Inibe. 
Outra coisa que eu acho assim também é a biblioteca a multa da entrega de 
livros da biblioteca aqui é de R$ 3,00 a diária. Nem a biblioteca pública de 
Uberlândia cobra esse valor. Os livros que estão na biblioteca foram doações 
de muitos pais. Então, eu não acho justo ser cobrado R$ 3,00 por dia. Cobre 
um valor simbólico, R$ 1,00 por dia. Se o aluno perder, pede para ele 
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comprar um novo. Mas não cobrar R$ 3,00. Qual é o sentido de cobrar R$ 
3,00 por dia de uma criança? Eles são crianças ... [E64-UB]. 
 
Então, a minha sugestão é que a Escola de Pais voltasse com força, igual era 
no passado. E a segunda sugestão é que a escola estudasse para implantar 
a Escola da Inteligência. Quem conhece sabe o tanto que é bom, e a gente 
tem visto coisas na internet, até mesmo esses outros que têm Escola de Pais 
na escola deles. Eu tenho falado que isso é muito bom, porque a gente sabe 
que o sucesso da gente depende muito mais do emocional, né, do que 
simplesmente do virtual. Então, eu tinha essas duas sugestões: a 
implantação da Escola de Pais novamente, voltar a Escola de Pais e a Escola 
da Inteligência. Eu acho que não precisa fechar a entrada, mas eu falo assim: 
colocar a catraca. Aí, sim, o acesso para controlar a entrada, o acesso à 
escola, né. Igual você vai em Condomínio, você dá sua identidade lá e entra. 
[E66-UB]. 
 
Porque se a gente não estiver, digamos, culturalmente preparado para 
receber...Ah! É maravilhoso! Olha lá na Finlândia. A Finlândia tem o programa 
do governo federal considerado com excelência. O programa de inteligência 
emocional foi implantado com excelência, porque o que é que eu ia 
perguntar? Então, assim, eu até comentei isso com minha esposa, porque ela 
foi para uma e eu fui para outra. Bom, eles deviam ter pensado em separar os 
novos. Então, vamos separar porque as turmas são diferentes, e não fica 
nada mal resolvido. Já que é uma rede, Batista Belo Horizonte, não interessa 
Batista na China. É uma rede. O que acontece na China acontece aqui, e 
ponto. Então, se tem lá tem que ter aqui e em cada uma das unidades, 
porque aí é o padrão. Então, assim, é importante nivelar para padronizar. É 
porque esse nivelamento ele se enquadra dentro da questão da qualidade, é 
o padrão! E, assim, outra sugestão, eu não sei se isso for feito, eu vou falar 
assim do meu modo, né, da tabulação de tudo isso aqui, para a escola 
enxergar quantitativamente, assim, o que é que a gente está conseguindo 
resolver, quanto se resolveu, quanto ainda falta e, assim, melhorar, como nós 
dissemos, a segurança, 5%, 10% e falta atingir a meta assim, sabe? Eu acho 
muito louvável essa atitude e voltando também com esse retorno é 
importante. [E67-UB] 

 
Os pais propõem a implantação da Escola da Inteligência Emocional, o trabalho que 

o professor Augusto Cury já está sendo implantado em outra escola da cidade. 

Identificou-se que na Finlândia o programa de inteligência emocional foi implantado 

com sucesso. A escola poderia se pautar nesse exemplo para trazer para a unidade 

essa experiência. Foi solicitado também o retorno da Escola de Pais. Esse era um 

momento muito produtivo quando realizado pela coordenação anterior. Era uma 

ocasião de muita interação entre os pais e a escola. A disciplina Robótica requer 

dois conjuntos de material, incluindo os livros. A escola deixou de comunicar aos 

pais a manutenção de um conjunto de material no colégio. Então, os pais tinham o 

entendimento de que o material não estava sendo utilizado. Ou seja, faltou 



207 

 

comunicação da escola, informar que o material de casa era apenas para fazer as 

tarefas, mas o livro estava sendo trabalhado em sala de aula ao longo do ano. 

 

Verificou-se nesta unidade a sugestão de cursos de reciclagem para alguns 

professores os pais acreditam que eles necessitam reciclar para adquirir habilidades 

no tratamento com as crianças. Em uma turma do fundamental II. Os alunos não 

podem perguntar. Não é autorizado que eles o façam. Essa é uma situação muito 

complexa, por inibir o aluno, ao invés de desenvolvê-lo para o mundo. Na vida real, 

é preciso saber questionar, saber falar, saber colocar suas opiniões. Se o professor 

talhar desde pequeno,os alunos vão à idade adulta entendendo que o chefe manda, 

e ele faz sem questionar e sem criticar. O valor da multa cobrada por atraso na 

entrega do livro foi muito criticado pelos pais, eles entendem que o valor cobrado 

deveria ser semelhante ao cobrado em uma biblioteca pública, por exemplo. Ainda, 

ressaltaram que a maioria dos livros desta unidade foi doação dos pais. Eles acham 

que a biblioteca tem que ser um lugar surpreendente para o aluno, principalmente 

por se viver em um momento tecnológico avançado, e que ver crianças com 

interesse em leitura é algo que deve ser preservado e estimulado entre eles. 

 

4.3 Análise das questões abertas do questionário de pesquisa 
 

Esta seção apresenta os resultados do questionário de pesquisa referente às 

questões abertas,em que se buscou identificar a percepção dos entrevistados em 

relação à escola, abordagem que envolve as questões 6 a 18 (APÊNDICE B).Foram 

coletados 883 questionários, aplicados em quatro unidades do Colégio Batista 

Mineiro, nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Ouro Branco e Uberlândia.  

 

Os resultados analisados a partir dos questionários serão descritos de forma 

resumida em função da extensa quantidade de informações. A Tabela 39 representa 

informações relativas aos pais que estudaram no colégio Batista Mineiro e à época 

em que isso ocorreu. 

 

Tabela 39 
Pais que estudaram no Colégio Batista Mineiro 

Variável Freq. % 

Sim 204 23 
Não 666 75 

Não respondeu 13 1 

Total 883 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Dos 883 pesquisados, 23% dos pais informaram ter estudado no Colégio Batista 

Mineiro. 

 

A Tabela 40 reflete as informações sobre o período em que estudaram no Colégio 

Batista Mineiro. 

 

Tabela 40 
Época em que os pais estudaram no Colégio Batista Mineiro 

Variável Freq. % 

De 1970 a 1990 85 9,6 
De 1991 a 2011 84 9,5 

Não informado/ Não respondeu 714 80,9 
Total 883 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Dos 883 questionários, apenas 169 são ex-alunos da escola. Destes 9,6% 

concentraram-se no período de 1970 a 1990, e outros 9,5% estudaram no período 

de 1991 a 2011(Tabela 40). 

 

A questão que buscou identificar de quem foi a escolha do colégio configura-se na 

Tabela 41. 

 

Tabela 41 
Responsável pela escolha do Colégio Batista Mineiro 

Responsável Freq. % 

Aluno 4 0,5 
Avó, avó materna e avós 8 0,9 
Coletivamente 1 0,1 
Compartilhada 1 0,1 
Comum acordo 1 0,1 
Consenso 1 0,1 
Convite 1 0,1 
Deus 3 0,3 
Educacional 1 0,1 
Família 14 1,6 
Indicação do Colégio Cristão 3 0,3 
Indicação Escola Nova Canaã (aprovada pelos pais). 1 0,1 
Madrasta 1 0,1 
Mãe, Mãe e avós, Mãe e filho(a), Mãe e tio(a) 302 34,2 
Pai, Pais, Pais  e avós, Pais e filho mais velho, Pais e 
filho(a), Pais em acordo com os filhos e Pais em comum 
acordo 

526 59,6 

Primogênito(a) 4 0,5 
Responsáveis 1 0,1 
Tio(a) 3 0,3 
Transferência 1 0,1 
Não respondeu 6 0,7 
Total 883 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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De modo geral, a escolha da escola ocorreu por familiares (mães, pais, avós, tios e 

irmãos). Também houve escolhas de comum acordo com o aluno. Ocorreu ingresso 

por meio de convite aos pais para matricularam o (a) filho (a) no colégio. 

 

Os motivos pelos quais os pais escolheram o colégio Batista estão descritos Figura 

56. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 56 

Motivos para a escolha do Colégio Batista 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação aos princípios e valores, identificou-se (250) ocorrências, nas quais os 

pais consideram o Colégio Batista uma escola de excelência, com uma filosofia 

cristã e que se preoupa em oferecer um ensino pautado na ética cristã, na formação 

do caráter, nos valores sociais, socioculturais, espirituais (fé), morais, religiosos, 

educacionais e éticos.  

 

Os relatos descritos sobre esse tema estão descritos a seguir: 

 

Minha filha estudou desde o maternal até o ensino médio e cresceu de forma 
excelente e cursa medicina atualmente. Além dos princípios e valores 
[QA107]; os valores trabalhados junto às disciplinas [QA130]; Ser 
confessional, qualidade de ensino e valores repassados [QA156]; Educação e 
valores éticos [QA195]; Por ser perto de casa e dar continuidade aos valores 
familiares [QA214]; Pelo método de ensino e pelos valores a família [QA215]; 
Por ser uma instituição com valores cristãos [QA247]; Qualidade de ensino e 
valores ensinados [QA248]; Bom ensino, sem esquecer dos valores [QA267]; 
Conhecer os valores morais e éticos da escola [QA290]; Achávamos que era 

Princípios e valores      (250) 
Logística                       (141) 
Educação/ensino          (132) 
Referência                    (128) 
Qualidade                     (084) 

Colégio cristão                (093) 
Infraestrutura                  (079) 
Confiança/conhecimento(065) 
Religiosidade                  (060) 
Indicação                        (059) 

Tradição                      (056) 
Ex-aluno/egresso        (044) 
Qualidade                    (038) 
Aspectos financeiros   (037) 
Formação                    (036) 

Metodologia                  (033) 
Afetividade                    (021) 
Excelência                    (018) 
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o que mais se igualava com nossos valores [QA339]; Valores [QA334]; 
Qualidade no ensino e valores (ético, moral e religioso) [QA357]; Valores 
cristãos [QA359]; Pela forma como os conteúdos são trabalhados e pelos 
valores trabalhados [QA387]; Valores socioculturais, melhor ensino e acesso 
[QA390]; Primeiro ótimo ensino e segundo por ser um colégio de valores 
cristãos [QA446]; escola ensina valores além das disciplinas normais 
[QA513]; Formação cristã e valores [QA535]; Valores e o fato de ser uma 
escola inclusiva[QA549]; Valores e educação cristã [QA557]; Gosto da forma 
como os valores são trabalhados [QA565]; Gosto da forma como são 
trabalhados os valores [QA602];  A doutrina, os valores transmitidos e a 
metodologia [QA643];  Uma escola cristã séria. Nos sentimos seguros tanto 
no pedagógico quanto na educação e nos valores [QA726]; Qualidade do 
ensino e os valores trabalhados [QA744];  Proposta de ensino, valores, 
crenças e confiança [QA815]; O ensino de alta qualidade e, também, a 
questão religiosa, onde é ensinado aos alunos respeitar o próximo e outros 
valores que contribuem para um bom aprendizado [QA824];Filosofia da 
escola e valores trabalhados [QA647]; Boa estrutura, o colégio; Prima pelos 
valores sociais e espirituais [QA809]; Valores iguais aos nossos [QA878]; Pois 
estudamos no colégio e gostamos do ensino e valores [QA637]. 

 

A escola tem forte compromisso com o aluno. Por ser confessional cristã, com 

seriedade no ensino, tem uma a disciplina rígida e aplicada. Observou-se, também, 

que a escola, além de dar continuidade aos valores familiares, é uma parceira dos 

pais. Quando estabelece uma aliança com a família no sentido da educação das 

crianças, ela vê os alunos como um sua linha pedagógica. Considera o 

compromisso cristão. Para os pais, é sumário que os pilares do colégio se 

baseiamnos ensinamentos bíblicos. O colégio possui um perfil humanizado. 

 

A análise relativa à logística apresentou 141ocorrências. Os principais aspectos 

considerados utilizando essa variável para decisão de matricular os filhos na escola 

foram:A distância, localização e/ou perto/proximidade (da moradia, de 

casa/residência, do serviço/trabalho ou do colégio) e facilidade de transporte. Os 

depoimentos sobre essa questão: 

 
Equipe técnica e localização [QA037]; Qualidade do ensino, localização e 
filosofia de ensino [QA044]; Localização [QA049]; Localização, qualidade e 
princípios cristãos [QA066]; Qualidade do ensino, valor da mensalidade e 
localização [QA093];Localização e ensino [QA098]; Localização do colégio e 
ensino ministrado [QA113]; Localização e procedência [QA142]; Localização e 
por ser um colégio cristão [QA163]; Credibilidade, ENEM e logística dos pais 
[QA319]; Boa qualidade no ensino e logística, além da importância ao aluno 
na formação espiritual e caráter [QA415]; Ensino e proximidade de casa 
[QA425]; Localização e diversidade [QA428]. 
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A dinâmica de uma vida corrida enfrentada pelos pais requer escolhas que facilitem 

o seu dia a dia. Portanto, a localização – mais especificamente, a proximidade da 

escola em relação ao local de residência ou do trabalho – é um fator relevante. 

 

Os motivos referente àeducação/ensino,com 132 ocorrências,identificaram-se que a 

escola demonstra um desempenho desde o bom ensino até um alto nível de ensino, 

sem esquecer os valores. Possui material didático, com conteúdo e didática 

atualizados, fornecendo aos alunos um ensino/educação de qualidade. 

 

Os relatos sobre esse tema estão descritos a seguir: 

 
Visando um ensino melhor [QA; 021]; Oferta de ensino infantil no turno da 
manhã [QA152]; Qualidade da escola, ensino e equipe de profissionais e na 
época estrutura do berçário [QA160]; Ensino maravilhoso e princípios cristãos 
[QA231]; Preocupação com a moral, princípios e família, além do ensino 
[QA270];  Ensino, exemplo e o valor que o colégio dá a família [QA353]; 
Através da qualidade de ensino (Batista BH) [QA375]; Segurança, método de 
ensino e profissionais [QA385]; Ensino e auxílio na educação moral [QA395];  
O fato de ser cristão/Batista, a qualidade de ensino, valores transmitidos e 
infraestrutura [QA406]; Qualidade do ensino, mas principalmente o ensino 
cristão, ético e moral [QA548]. 
 

Os pais consideram o ensino ministrado na escola como maravilhoso, cristão, ético, 

moral, em que os alunos aprendem a respeitar ao próximo. Ou seja, é um ótimo 

ensino. 

 

Os critérios relativos à referência da escola apresentou 128 ocorências, nas quais a 

escola se destaca no cenário educacional, sendo vista pelos entrevistados como 

uma boa escola. Possui boa reputação e é referenciada por amigos, pais, pessoas 

conhecidas e colaboradores da escola. Os principais relatos sobre essa temática 

são: 

 
Referências de amigos e estrutura do colégio [QA057]; Porque é uma das 
melhores escolas de Uberlândia e evangélica [QA075]; Boas referências de 
pessoas conhecidas [QA104];Referência porteiro em 2005 [QA125]; Boas 
referências de outros pais [QA219]; Por ser de renome [QA241];Boas 
referências de amigos [QA288]; Por ser um dos melhores do País [QA302]; 
Pelas ótimas referências dadas por amigos e familiares [QA622]; Colégio 
cristão e renomado[QA861]; É considerado renomado e o conceito junto à 
sociedade é de ser o melhor colégio em procedência e profissionalismo. 
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O termo colégio cristão foi mencionado 93 vezes nesta questão. De acordo com os 

pais, os motivos de escolha basearam-seno fato de o colégio ser um colégio/escola 

com base cristã de qualidade e ter um direcionamento cristão, conforme 

detalhamento abaixo: 

 
Colégio cristão [QA061]; Por ser um colégio cristão e o ensino educacional 
[QA067]; Por ser um colégio cristão [QA141]; Por ser um colégio com 
princípios cristãos [QA205]; Por ser um colégio de base cristã [QA206]; Por 
ser um colégio cristão [QA217]; Colégio cristão de qualidade [QA389]; Por ser 
um colégio cristão e de inclusão [QA440]; Ser um colégio evangélico [QA451]. 
 

Em relação à qualidade de ensino, identicaram-se 84 ocorrências. Após a análise 

dos 883 questionários, observou-se que para os pais a escola tem uma boa 

qualidade de ensino; e também que a qualidade no ensino ofertado é expressa no 

dia a dia da escola. 

 

A seguir, citam-se os  principais depoimentos: 

 
Qualidade [QA038]; Qualidade avaliada e proximidade da residência [QA059]; 
Qualidade e direcionamento cristão [QA072]; Por ser de princípios cristão, 
além de boa qualidade de ensino [QA086]; Qualidade educacional [QA239];  
Qualidade do ensino [QA277]; Ensino de qualidade [QA280]; Qualidade 
ensino e cristã [QA285];  Qualidade do ensino [QA328]; Qualidade [QA363]; 
Qualidade educacional e os princípios batistas [QA484]; Por conhecer o nível 
de qualidade da escola [QA508]; Por conhecer o nível de qualidade da escola 
[QA525]; Qualidade de educação [QA650]; Já estudei o mesmo e sei da 
qualidade do colégio [QA547]. 
 

A escola, quando avaliada, apresenta excelente qualidade educacional, aliada a 

religião, caráter e ensinamentos cristão. 

 

No que tange à infraestrutura considerada pelos pais para a escolha da escola, 

verificaram-se 79 ocorrências para esse termo. Dessa forma, consideraram-se 

aspectos como: almoço no berçário, ambiente, atendimento, berçário, colônia de 

férias,espaço externo, estrutura, estrutura do berçário, estrutura do colégio, estrutura 

física,horário, organização da escola, permanência até o E.M., poucos alunos, 

preparo para receber os alunos , profissionais, receptividade, segurança, segurança 

física, seguro, enfim, um colégio completo (esporte, educação e conhecimento). 
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Os depoimentos identificados estão descritos a seguir: 
 
Estrutura física e possibilidade de horário integral (SEI) [QA009]; Localização, 
berçário, período integral, colônia de férias, disponibilidade de vaga, almoço 
no berçário e SEI [QA161]; Estrutura [QA317]; Segurança, tanto física como 
pedagógica [QA381]; Qualidade e infraestrutura [QA399]; Boas 
recomendações de segurança (na época era minha prioridade) [QA567]; Pela 
estrutura e, principalmente, por ser evangélica [QA625]; Uma instituição 
diferenciada em estrutura e métodos pedagógicos [QA630]; Estrutura e 
profissionais [QA631]; Tradição no ensino, serviços disponibilizado (SEI) e 
estrutura física [QA645]; Boa infraestrutura e ensino [QA725]; Por ser um 
colégio completo (esporte, educação e conhecimento) [QA842]. 
 

Um dos motivos apontados para a escolha da escola foi a colônia de férias. A escola 

conta com uma colônia de férias, que envolve uma série de atividades culturais, 

artísticas e esportivas, para atender a demanda dos pais que trabalham durante 

esse período. A questão da segurança na escola também é motivo de escolha para 

os pais. Ou seja, a crescente onda de violência nos dias de hoje tem levado as 

pessoas a buscarem uma condição que promova uma sensação de paz e 

tranquilidade. 

 

Os aspectos relacionados a confiança/conhecimento foi citado em 65 ocorrências. 

Para o pais, foio conhecimento de que amigos, sobrinhos, filhos e familiares já terem 

passado pelo colégio e conhecerem o nível de qualidade da escola. Outros se 

pautaram na confiança na instituição, na formação por princípios, no ensino, no 

trabalho desenvolvido pelo colégio e nos métodos educacional, conforme os 

depoimentos abaixo: 

 

Por conhecer o trabalho do colégio [QA827]; Indicação de conhecidos e 
confiança no que foi informado [QA170]; Por já conhecer antes, e pela fama 
de seriedade e preocupação moral [QA467]; Por já conhecê-lo [QA814]; 
Confiança na formação por princípios [QA865]; Já conhecia; [QA016]; Confio 
na educação [QA410]; Confiança na instituição, metodologia de ensino e 
disciplina [QA456]; Confiança e ensino cristão [QA573]; Conhecer o método 
de ensino [QA732]; Confiança [QA449]; Conhecimento anterior e indicação do 
antigo Colégio Cristão [QA706]; Por conhecer o colégio e acreditar no ensino 
e na integridade [QA295]; Confiança e conhecimento [QA296]. 
 

Os pais demonstram confiança na instituição, o que é relevante, uma vez que a 

escola procura continuamente o desenvolvimento e o aprimoramento de seus 

processos e de serviço educacional. Os pais participantes da pesquisa apontaram 

em 44 registros que tiveram algum familiar estudando na escola, quer seja pai, mãe, 



214 

 

filho mais velho, irmão, filha, primos, sobrinho ou tios. Identificou-se que muitos 

amigos de infância viveram a experiência Batista de ensino. 

 

O critério de religiosidade contemplou 60 ocorrências, as quais foram decisivas para 

a tomada de decisão em matricular os filhos no Colégio Batista Mineiro. Os pais 

apontam como fatores de decisivos: base cristã, ser confessional, crenças e cultura 

religiosas, fé cristã e proferida, a palavra de Deus, orientação religiosa, 

relacionamento com Deus e ter a palavra de Deus como embasamento, de acordo 

com os relatos descritos:  

 
Orientação religiosa, estrutura física e localidade [QA004]; Orientação 
religiosa e qualidade de ensino [QA069]; Orientação religiosa [QA119]; 
Próximo à residência, colégio conceituado e fala sobre Deus [QA202]; Fé 
[QA265]; Concessão de bolsa escolar, financeira, desejo de fornecer uma 
educação melhor para nosso filho, princípios éticos, morais e religiosidade da 
escola [QA281]; Religioso [QA284]; Boa referência em educação e fé cristã 
[QA342]; Orientação cristã e localização [QA450]; Pela mãe já ter estudado e 
a fé proferida [QA483]; Compartilhamos do compromisso de fé [QA505]; 
Orientação religiosa e proximidade de casa [QA507]; Mãe estudou lá e 
professar fé [QA514]; Orientação religiosa, qualidade do ensino e 
proximidade de casa [QA530]; Mãe estudou no colégio e mesma fé [QA554]; 
Orientação religiosa, proximidade da residência e bom ensino [QA588]; 
Princípios e relacionamento com Deus [QA675]; Pregar a palavra de Deus de 
acordo com a Bíblia [QA724]; Sugestão da direção do Colégio Cristão e pela 
orientação cristã [QA733]; Referência da palavra de Deus e referencial de 
ensino [QA735]; Ter a palavra de Deus como embasamento [QA798]; 
Informações positivas e fé [QA807] 
 

Diante do medo e do aumento generalizado da violência, os pais buscam no ensino 

religioso mecanismos para a proteção dos filhos. A fé nos princípios religiosos da 

educação Batistacontribui para que o filho se desenvolva ouvindo e convivendo com 

pessoas em uma escola com base cristã que atua há quase cem anos no mercado 

educacional. 

 

O aspecto indicação apresentou 59 ocorrências, das quais os pais consideraram 

indicação de amigos da escola anterior, parentes, outros pais, filhos, professores e 

vizinhos, dentre outros tipos de indicação, conforme depoimento dos entrevistados: 

 
Indicação [QA005]; Indicação de amigos [QA127]; Indicação de 
professor[QA149]; Localização, tradição e indicação de ótimo ensino [QA172]; 
Qualidade, confiança e indicação [QA242]; Indicação de outros pais e 
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conceito que o colégio junto à sociedade [QA337]; Indicação/bons resultados 
[QA364]; Indicações e pelos princípios ensinados [QA408]; Indicação da 
escola cristã do Pompeia [QA417]; Indicação de outros pais e professores 
[QA442]; Indicação do meu irmão pois os filhos estudaram no CBM (três 
filhos) [QA545]; Indicação de amigos e da escola anterior [QA564]; Indicação 
de amigos e histórico do colégio [QA635]; Indicação de vizinhos [QA693]; 
Trabalho, distância e indicação [QA739]; Indicação de parentes [QA843]. 

 

A captação de clientes por meio da indicação é muito positiva, pois retrata a 

experiência de outros que já passaram pela escola, e hoje têm a oportunidade de 

mostrar sua satisfação em relação aos serviços ora contratado.  

 

A tradição e o histórico da escola foram fatores de motivação para a escolha do 

Colégio Batista, com 56 ocorrências. Os pais apontaram a escola como tradicional, 

pois possui um histórico pautado em quase cem anos de ensino, conforme os 

relatos seguintes: 

 
Tradição [QA058]; Tradição cristão [QA148]; Tradição de ensino [QA177]; 
Pela história, tradição e princípio cristão na educação [QA211]; Várias 
indicações e pessoas confiáveis e o prestígio e reconhecimento da instituição, 
de uma forma geral [QA233]; Indicações, história [QA264]; Pela história, 
tradição e princípios cristãos na educação [QA313]; Histórico [QA465]; Pelo 
histórico da escola e a filosofia cristã [QA512]; Colégio de tradição familiar 
[QA575]; Tradição no ensino, valores compatíveis com a família [QA597]; 
Tradição de família, tios, tias, primos etc. [QA606]; Próximo à minha casa, 
ensino de qualidade, tradição familiar (mãe foi diretora do CBM Betim, 
trabalhou a vida toda no CBM, meu pai também. O CBM foi meu primeiro 
emprego [QA826]. 
 

Diante de uma história de cem anos, a escola se caracterizou no estado de Minas 

Gerais como uma escola tradicional. Para muitos, cursar o Colégio Batista Mineiro é 

uma tradição familiar. 

 

No que concerne aos motivos para matricular o filho no Colégio Batista Mineiro em 

função do ex-alunos/egressos, os indicadores apuraram 50 corrências, da seguinte 

forma: familiares, vizinhos, amigos, parentes estudaram no colégio. Todos, em algum 

momento, passaram pela experiência Batista. 

 
Porque sou egressa e devido à qualidade boa do colégio [448]; A mãe da 
criança já havia estudado no colégio [QA632]; A mãe estudou na escola 
(valores) [QA522]; Estudei no Batista [QA810]; Ex-aluna, conhece o ensino do 
colégio [QA868]; Gosto do colégio e o fato de ter estudado [QA419]; Já 
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estudou na escola [QA065]; Já havia estudado [QA031]; Os pais (mãe e pai) 
estudaram no colégio desde o maternal [QA405]; Pois já tinha estudado e 
conhecia o colégio [QA543]; Por ser cristão e por ter estudado na instituição 
[QA751]; Por ser ex-aluna e conhecer o mesmo [QA766]; Por ser o colégio 
que meu marido estudou [QA616]; Por ser um colégio cristão, por termos (pai 
e mãe) estudado no colégio [QA558]; Porque o pai estudou grande parte no 
colégio e pelo fato do colégio ter um ótimo método de ensino [QA029]; 
Primeiro estudei no CBM e sou evangélica [QA490]; Temos outra filha que 
estudou o colégio [QA791]; Todos os filhos estudaram no Batista [QA392];  

 

Os relatos dos pais vão contra o processo natural de os formandos se distanciar da 

escola após a conclusão do seu curso. Nesta instituição, os pais consideram como 

motivação terem sido ex-alunos e querem que os filhos tenham acesso ao mesmo 

tipo de educação que receberam no passado. Além disso, a escola tem com prática 

o reencontro entre seus ex-alunos e com a equipe de educadores, o que fortalece 

ainda mais a relação do CBM com seus ex-alunos/egressos. 

 

No que se refere aos aspectos financeiros identificados nesta questão, observaram-

se 37 ocorrências envolvendo os atributos bolsas de estudo, convênio, preço, 

análise de custo benefício, valor da mensalidade e descontos concedidos pela 

escola. 

 
Bolsa educacional da mãe (professora).[QA045]; Decisão familiar, levando em 
conta o custo benefício [QA101]; localização e desconto (preço) [QA186]; 
Concessão de bolsa escolar, financeira [...] [QA281]; Convênio com escola 
Nova Canaã [QA304]; Bolsa e princípios espirituais (fé) e educação de 
qualidade [QA445]; Consegui a bolsa total [QA489]; Custo benefício e 
proximidade de casa [QA674]; Bolsa concedida pelo direito do avô, professor 
Armindo [QA714]; Oportunidade de estudar com bolsa [QA778]; Pai e mãe 
estudaram na escola, pela bolsa e, principalmente, o ensino [QA816]; 
Localização e convênio [QA819]. 

 

Esses motivos são relevante para os pais terem matriculado seus filhos no Colégio 

Batista, principalmente porque no Brasil a educação de qualidade é um serviço de 

alto custo e diante do cenário econômico,com a crise financeira que assola o País. O 

perfil dos bolsista envolve: sindicato, avô, mãe/pai e funcionários do colégio. Dessa 

forma, qualquer benefício financeiro obtido em uma instituição educacional particular 

faz diferença no orçamento mensal. 
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Os aspectos relacionados à formação do aluno registraram 36 ocorrências e 

também foram considerados na hora de fazer a escolha da escola. Deve haver uma 

parceria dos pais e a escola para que os alunos tenham uma formação moral, ética, 

religiosa, educacional, pessoal e humana, além da formação do caráter, 

principalmente uma formação Batista.  

 

Os relatos que corroboram esta percepção estão descritos a seguir: 

 
Boa formação tecnológica e moral [QA048]; Formação espiritual (somos 
evangélicos) [QA071]; Formação educacional e pessoal [QA102]; Formação 
cristão e referência didática [QA144]; Localização e formação humana 
[QA199]; Formação melhor para nossa filha [QA210]; Referência em ensino e 
formação de caráter [QA223]; Educação voltada para formação de caráter 
[QA224]; Educação cristã e formação de caráter [QA229]; Formação Batista 
[QA282]; Visa à formação ética dos alunos [QA310]; Conceito no mercado e 
formação religiosa [QA314]; Por ser um colégio que se preocupa com a 
formação do caráter [QA409]; Formação cristã [QA463]; Gostamos da 
metodologia de formação de caráter e por ser cristão [QA478]; Formação e 
conduta do cidadão[QA551]; Formação cristã [QA559]; Colégio cristão, 
parceiro na formação do caráter dos meus filhos e ensino de qualidade 
[QA595]; Formação educacional e moral [QA731]; Formação do caráter 
[QA774]; Formação do pai [QA775]; Qualidade do ensino e formação dentro 
dos princípios Batista [QA788]; Escola que preocupa com a formação do 
caráter [QA822]; Diversos; entre o mais importante, formação de caráter 
[QA863]. 
 

Os pais são os responsáveis pela educação da criança e por sua formação 

considerando os princípios éticos, morais e caráter, constituídos nos primeiros anos 

de vida. Por isso, na fase escolar o apoio dos educadores às família é tão 

importante, assim como compartilhar os mesmos valores e ideais, estabelecendo 

uma parceria de sucesso na formação do caráter dos futuros cidadãos do país. 

 

No que tange à metodologia, este critério de escolha dos pais, apresentou 33 

ocorrências, que envolvem uma boa proposta pedagógica, ensino 

pedagógico,metodologia de ensino, matriz pedagógica e metodologia voltada ao 

ensino cristão.  

 

Os depoimentos que ressalta essa percepção estão descritos a seguir: 

 

Proposta pedagógica, disponibilidade da equipe e espaço físico [QA034]; 
Proposta pedagógica, acolhimento, educação integral e bilíngue [QA169]; 
Metodologia de ensino, conhecer a escola e localização [QA358]; Qualidade e 
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metodologia voltada ao ensino cristão [QA485]; Uma instituição diferenciada 
em estrutura e métodos pedagógicos [QA630]; Proposta pedagógica [QA642]; 
Estrutura, material didático e proposta pedagógica [QA655]; Proposta 
Pedagógica e segurança [QA658]; Estrutura física, pedagogia e por ser um 
colégio cristão [QA753]; Princípios, metodologia pedagógica, local e ensino 
integral.[QA760]; Localização, qualidade no ensino e proposta pedagógica 
[QA792]; Estudei na Faculdade Batista e, conversando com um colega de 
turma que trabalha no colégio, me interessei pela metodologia [QA797]; Boa 
proposta pedagógica e próximo à moradia [QA846]; Ser cristão, proposta 
pedagógica e espaço físico [QA876]. 
 

Observou-se que uma das finalidades do colégio é promover o desenvolvimento do 

aluno, com base nos pilares de uma educação cristã, utilizando metodologias e 

materiais que favoreçam a formaçãodo aluno em suas práticas de educação e 

cuidados, bem como a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivo/linguísticos e sociais. O Batista não só vê o aluno como um todo, como 

também oferece um tratamento individualizado.  

 

Em relação à afetividade/tratamento individualizado, foi possível observar, a partir 

das 21 ocorrências identificadas,que os principais termos descritos pelos 

entrevistados foram: amor ao colégio, carisma dos colaboradores, cuidado, carinho, 

respeito e atenção com as crianças. Alguns citaram que ver os filhos cursando o 

Colégio é um sonho realizado. 

 
Atenção, carisma, humildade dos funcionários e bom desconto [QA088]; Meu 
sonho era minha filha estudar no colégio [QA312]; sonho [QA416]; Realização 
de um sonho [QA471]; Um bom colégio [QA479]; Valores, ética, cuidado e 
respeito com os alunos e, depois, um ensino de qualidade [QA562]; Um 
sonho [QA568]; Primeiro, pela estrutura do colégio; e, depois, na 
apresentação, fomos cativados de vez [QA722]; Seriedade, índole dos alunos 
e pais, espaço físico, atenção, carisma, humildade dos funcionários e bom 
desconto [QA088]; Encantada [QA118];  Atenção aos alunos, educação 
cristão, seriedade e compromisso [QA276]; Escola confessional e evangélica 
[QA311]; Um sonho [QA416]; Atenção, acompanhamento e escola com 
princípios cristãos[QA422]; Realização de um sonho [QA471] Valores, ética, 
cuidado e respeito com os alunos e, depois, um ensino de qualidade [QA562]; 
Um sonho [QA568]; Atenção com as crianças [QA614]; Primeiro pela 
estrutura do colégio e, depois, na apresentação, fomos cativados de vez 
[QA722]. 
 

As práticas e intervenções educativas fundamentadas em muito afeto é a base para 

a aprendizagem saudável de qualquer ser humano. 
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As características referente à excelência como critério de escolha da instituição 

apresentou 18 ocorrências, voltadas para: excelência dos profesores, excelência na 

qualidade do ensino, indicações e referências, conforme relatos descrito: 

 
Boas recordações e excelência dos professores [QA027]; Excelência 
[QA076]; Por ser um colégio de excelência no ensino e na ética cristã 
[QA278]; Princípios cristãos e formação acadêmica de excelência [QA472]; 
Procurar um ensino de excelência para os filhos [QA770]. 
 

A escola Batista, ao longo dos anos, busca o aprimoramento dos serviços 

educacionais ofertados no mercado mineiro, realizando investimentos em recursos, 

infraestrutura, inovação teconológica e capacitação dos profissionais que atuam na 

instituição.  

 

Os resultados relativos à existência de outras opções de escolas na época em que 

os filhos foram matriculados no Colégio Batista Mineiro estão representados na 

Tabela 42. 

 

Tabela 42 
Outras opções de escolas existentes na época 

Opções Freq.    %  

Sim 768 87% 

Não 110 12% 

Não respondeu 005 1% 

Total 883 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Dentre as 883 afirmativas, 87% indicaram haver outras opções de escolas, enquanto 

12% apontaram não existir outras escolas. 

 
As possíveis escolas escolhidas para matricular aos filhos, além do Colégio Batista 

Mineiro foram: Colegio Apogeu (1), Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco (CAOB) 

(2), Colégio Cristão (6), Colégio Izabela Hendrix (2), Colégio Educare (2), Colégio 

Getsêmani (2), Colégio Magnum (6), Colégio Mariano (2), Colégio Máximus 

(1),Colégio Nacional (1), Colégio Nossa Senhora das Dores (2), Colégio Pitágoras 

(4), Colégio Santa Maria (5), Colégio Santiago (1), Colégio Santo Agostinho (2), 

Colégio São Paschoal (1), Colégio Tiradentes (1), Escola Nova Canaã (1) e Escola 

pública (1). 
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Sim, porém não havia uma cultura que auxilia o caráter [QA136; QA275; 
QA351; QA384; QA391; QA405; QA842]; Não com estas características 
[QA222; QA251; QA262; Pitágoras QA224; QA359; QA379]; Educare, 
Apogeu e Mariano, Santo Agostinho, Colégio Tiradentes [QA301; QA323; 
QA598; QA343]; Santa Maria [QA373; QA491; QA567; QA774; QA880]; 
Colégio Magnum [QA434; QA453; QA457; QA494; QA511; QA606]; Colégio 
Cristão de Belo Horizonte  [QA487; QA521]. 
 

Observou-se o cuidado dos pais em manter os filhos em um colégio cuja educação 

se pautasse em princípios e valores cristão. E, principalmente, por serem 

evangélicos, não estudaram outras possibilidades, considerando apenas a educação 

do Colégio Batista Mineiro. 

 

A questão que buscou identificar os critérios considerados pelos pais para a escolha 

do Colégio Batista Mineiro, serão apresentados por ordem de corrência (Figura 57) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 57 

Critérios considerados para a escolha do Colégio Batista 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os resultados apontam que dos 883 questionários foram identificadas 242, 

ocorrências de acordo com os depoimentos descritos a seguir: 

 
Valores educacionais [QA013]; Valores cristãos [QA047]; Valores, caráter 
cristão e o que oferecia agregava [QA079]; Os valores cultuados na escola 
[QA127]; Colégio com valores cristãos [QA175]; Educação e valores [QA195]; 
Valores éticos e cristãos [QA247]; Ensino e valores cristãos [QA267]; 
Abordagem humanizada dos valores éticos [QA348]; O trabalho dos valores 
pessoais e do caráter, bem como dos conteúdos [QA387]; Princípios e 
valores morais [QA408]; Fundamento religioso, valores e princípios bíblicos 
[QA527]; Os valores ressaltados pela escola [QA549]; Ser cristão e trabalhar 
valores sociais e familiares [QA553]; Formação dos valores cristãos nos quais 

Princípios e valores (242) 
Logística (179) 
Qualidade (148) 
Educação/ensino (145) 
Infraestrutura (136) 
Colégio cristão (090) 
Aspectos financeiros (083) 
Referência (066) 
Metodologia (065) 

Histórico/tradição (053) 
Formação (047) 
Confiança/conhecimento (045) 
Religiosidade (040) 
Indicação (039) 
Afetividade (037) 
Grade curricular (032) 
Colaborador (029) 
Acolhimento (012) 
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valorizamos [QA559]; O fato de o Batista ensinar valores cristãos [QA664]; 
Valores da escola [QA671]; Valores familiares e bem comum da escola 
[QA686]; Valores cristãos e moral, acolhimento, competência e solidez 
[QA829]; Valores [QA835]; Princípios, valores e formação do ser humano 
[QA844]; Princípios, valores e base religiosa [QA848]; Valores morais 
[QA857]; Valores iguais aos nossos [QA878]; Valores cristãos [QA879]. 

 

Os princípios e valores levados em conta para a escolha do Colégio Batista Mineiro, 

envolveram: verdadeira aplicação dos princípios, abordagem humanizada, base 

cristã, evangélica e religiosa, caráter cristão, colégio que valoriza a família, colégio 

transparente, critérios éticos e cristãos, cultura de valores e religiosa, disciplina 

exigida, doutrina evangélica, escola com ética e o ótimo ensino, caráter cristão, 

filosofia cristã e "humana da escola", identidade religiosa e ideologia cristã, não 

comemoração de festas pagãs, padrões morais, perfil humanizado, responsabilidade 

da instituição, comprometimento com a educação e rigidez na educação, valores 

educacionais, cristãos, familiares, moral e sociais e valorização do caráter. Nesse 

sentido, observou-se nesta questão que existe uma constante busca dos pais por 

uma educação de valores semelhantes aos que a família prega e pratica. Isso vai de 

encontro às premissas do Colégio Batista Mineiro, que oferece uma educação com 

foco nos valores cristãos, considerando o ser humano essencial para dar rumos 

melhores à sociedade. 

 

A logística foi um dos critérios utilzados para a escolha da escola, na qual se 

obtiveram 179 ocorrências. 

 

Os principais relatos sobre essa questão estão detalhados seguir: 

 
Proximidade de casa e boas referências [QA033]; Indicação e proximidade; 
[QA035]; Próximo onde moramos, professores e colégio evangélico; [QA202] 
A proximidade do emprego e educação voltada para formação de caráter 
[QA224]; Proximidade em minha casa [QA404]; Proximidade do meu trabalho 
[QA434]; Localidade [QA550]; Localidade e por ser cristão [QA606]; Ser perto 
de casa da minha sogra pelo fato de meu marido ter estudado na escola 
[QA616]; localização [QA666]; Proximidade do trabalho e conceitos cristãos 
[QA679]; Localização [QA727]; Filosofia cristã, estrutura, método pedagógico 
e proximidade do bairro [QA794]; Proximidade, colégio com boa referência e 
que prima valores sociais [QA809]. 
 

Os pais consideraram fatores como a escola ficar na mesma cidade de trabalho dos 

pais; distância da residência; fácil acesso no translado com transporte escolar; 
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facilidade de locomoção; localização; mobilidade; praticidade (mais perto de casa); e 

proximidade (residência, casa, do bairro, emprego/ trabalho de onde moram). 

 

Os resultados indicam que os pais consideraram a logística como um dos critérios 

para a escolha. Diante da vida corrida, em que se trabalha muito e sobra muito 

pouco tempo para fazer as atividades, é preciso considerar a logística antes de 

decidir sobre qual escola matricular os filhos.  

 

Analisando os critérios considerados para a escolha do Colégio Batista Mineiro, 

verificou-se a qualidade de ensino, apurando-se 179 ocorrências, conforme os 

depoimentos elencados a seguir: 

 
Qualidade do ensino [QA011]; Qualidade [QA038]; Ensino de qualidade e 
atendimento [QA039]; A qualidade da escola [QA048]; Qualidade do ensino e 
fé cristã [QA068]; Qualidade reconhecida comprovada na sociedade [QA122]; 
Qualidade do ensino e disciplina [QA427]; Qualidade do ensino [QA474]; 
Qualidade, conceitos de qualidade, educação e fé [QA534]; Primeiro, 
qualidade e, segundo, oportunidade [QA547]; Qualidade e localização 
[QA584]; Qualidade do ensino e preço [QA592]; Ideologia e qualidade de 
ensino [QA596]; Qualidade da educação [QA699]; Qualidade do colégio 
[QA731]. 
 

Os fatores relevantes na opinião dos pais foram: qualidade, educação e fé, padrão 

de ensino, qualidade da educação do colégio, qualidade da escola, qualidade de 

ensino básico, qualidade dos profissionais, qualidade escolar/CBM, qualidade no 

ensino, qualidade profissional e qualidade reconhecida e comprovada na sociedade. 

Ressalta-se que a escola é uma instituição transformadora e, que a busca por uma 

educação de qualidade tem sido um desafio para educadores, pais e, até mesmo, os 

alunos. Os desafios são inúmeros nesse sentido. Portanto, pode-se afirmar, diante 

dos resultados, que o colégio Batista Mineiro oferece um ensino de qualidade. Cabe 

ressaltar que, de modo geral, é fundamental que o Brasil considere a educação 

prioridade nacional para alcançar um ensino de qualidade para a sociedade 

 

Quanto ao critério educação/ensino apontado pelos entrevistados, verificaram-se 

148 ocorrências. Os principais relatos sobre esse critério estão descritos a seguir:  
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Tipo de ensino, vínculo com os alunos etc. [QA027]; O auxílio do colégio para 
a construção do caráter junto com o ensino [QA080]; Método de ensino 
(valores) [QA118]; Qualidade de ensino [QA288]; Por ter um ensino melhor e 
fundamental [QA302]; Ensino e organização [QA312]; Conhecia o ensino e a 
escola [QA320]; Pelo colégio ser referência de ensino e reforçar os 
ensinamentos bíblicos [QA323]; A forma na qual se trabalha 
criança/prática/ensino [QA353]; O melhor ensino e religioso [QA365]; O tipo 
de ensino, trabalhando sempre o caráter e a personalidade [QA372]; 
Qualidade de ensino básico e também cultura religiosa [QA391]; Ótimo 
ensino [QA411]; Ensino escolar [QA412]; Acima da questão pedagogia, os 
ensinos voltados ao caráter [QA510]; Bom ensino [QA538]; Modo de ensino 
[QA561]; Padrão de ensino e o cuidado com as crianças [QA611]; O fato de 
conhecer o método do ensino [QA650]; Sistema de ensino [QA658]; Ensino 
melhor e esporte [QA667]; Ensino por princípios cristãos [QA763]; Pelo 
ensino qualificado que o colégio programa [QA770]. 
 

Para os pais, bom ensino, bons ensinamentos, educação baseada em princípios 

cristãos, educação pedagógica, familiar, moral e religiosa, educação voltada para 

formação de caráter, ensinamentos bíblicos e cristãos, ensino escolar, ensino 

incentivador ao esporte, ensino integral, ensino pedagógico favorável, ensino 

qualificado que o colégio programa e ensino melhor fundamental que os preparam, 

são aspectos relevantes. Os resultados indicam que o ensino ofertado pela escola é 

fundamental para a educação dos filhos: crescer em um ambiente onde o ensino é 

religioso é uma maneira de a família reforçar o que praticam em casa e, também, 

contar com o auxílio do colégio para a construção do caráter, junto com o ensino. 

Dessa forma, percebe-se que a escola se preocupa em elaborar projetos para 

possibilitar o desenvolvimento religioso, moral, ético e de caráter do aluno, bem 

como prepará-los para a vida. 

 

Quanto à infraestrutura, 136 ocorrências, esse foi um dos critérios levados em conta 

para escolher o Colégio Batista Mineiro.  

 

Os principais relatos que identificam essa percepção estão elencados abaixo: 

 
Estrutura física [QA062]; Estrutura da escola [QA297]; Estrutura do 
colégio[QA485]; Estrutura e ambiente [QA159]; Estrutura e atendimento 
[QA317]; Estrutura e organização [QA396]; Estrutura física [QA624]; 
Infraestrutura [QA253]; Qualidade do ensino, segmento religioso, estrutura e 
conforto [QA508]; Segurança e comodidade [QA567]; Segurança e educação 
[QA208]; Segurança [QA381] 
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Nesta questão, foram considerados almoço, bom ambiente escolar, atendimento, 

colônia de férias, comodidade e conforto, estrutura física, da escola e do berçario, 

espaço físico da escola (interno x externo), esporte, limpeza e organização,  número 

de alunos por professores, poucos alunos na sala de aula, segurança, flexibilidade 

para tudo, inclusive reuniões prévias. Os alunos passam boa parte de seu tempo 

dentro da escola. Portanto, a infraestrutura tem total relevância em sua rotina. Além 

de obterem conhecimento, eles vão brincar, correr, se movimentar e realizar todas 

essas ações em um ambiente que possibilite conforto e comodidade. 

 

O fato de o colégio ser cristão foi um dos critérios que obteve 90 ocorrências na 

percepção dos pais,conforme os principais relatos sobre o colégio estão descritos a 

seguir: 

 
Ser uma escola cristã (evangélica) [QA140]; Escola cristã e confessional 
[QA528]; Ser uma escola cristã [QA539]; Escola confessional [QA588]; Por 
ser confessional cristão [QA595]; Ser confessional [QA682]; O Batista é uma 
escola confessional cristã [QA768]; Por ser uma escola confessional [QA838]. 
 

Na opinião dos pais, estes foram os critérios mais pontuados na escolha do Colégio 

Batista Mineiro: colégio evangélico, escola confessional cristã, orientação cristã e 

religiosa, ótica cristã e ser uma escola convencional. Nesse sentido, o colégio cristão 

propicia à criança iniciar sua trajetória educacional conhecendo, além do conteúdo 

acadêmico, os princípios éticos e filosóficos básicos. Diante de uma sociedade do 

imediatismo, por meio de um colégio cristão a criança terá contato com a 

confessionalidade. 

 

Em relação ao aspectos financeiros, identificaram-se 83 ocorrências pelos pais, 

conforme corroboram os principais relatos: 

 
Qualidade do ensino, valor da mensalidade e localização [QA093]; Preço 
(custo benefício) [QA171]; Desconto na mensalidade e método de ensino 
[QA325]; Resultados pedagógicos e questão financeira [QA364]; Critérios 
sociais e financeiros [QA383]; Qualidade do ensino, disciplina e fator 
financeiro [QA448]; Desconto [QA488]; Valor (R$) e localidade [QA583]; 
Custo x benefício [QA629]; Proximidade de casa, valor acessível e ensino 
[QA685]; Localização, qualidade de ensino e incentivo financeiro [QA706]; O 
preço, mensalidade, localização doutrina e estrutura [QA723]; Desconto na 
mensalidade e escola parceira [QA725]; Desconto concedido[QA801]; 
Localização e convênio[QA819]; Custo x benefício [QA849]. 



225 

 

Os pais consideraram: bolsa de estudos (SIMPRO, escola), convênio, custo x 

benefício, desconto na mensalidade, fator financeiro, incentivo financeiro, preço, 

Valor (R$), valor acessível, valor da mensalidade e valor financeiro. Para eles os 

benefícios financeiros são fundamentais, principalmente pelo valor elevado de uma 

escola particular. Nesse sentido, a escola possui convênios com várias escolas, 

empresas, associações e sindicatos. 

 

O Colégio Batista Mineiro foi considerado como referência em 66 ocorrências. Os 

principais depoimentos descritos a seguir representam o sentimento dos pais sobre 

esta questão. 

 
Conceito da escola [QA007]; Referência [QA026]; Boas referências [QA058] 
Boa procedência, bons ensinamentos e localização [QA142]; Ótimo conceito 
no mercado e proximidade residencial e por obter desconto na mensalidade 
[QA221]; As referências [QA332]; Pela referência de boa qualidade que a 
escola passa e disciplina [QA464]; Qualidade, prestígio, indicações e o ensino 
religioso [QA497]; Referência de outros alunos [QA504]; Conceitos 
educacionais e princípios religiosos [QA519]; Referências [QA792]; Boas 
referências [QA817]; Realmente, a história e o seu bom conceito [QA873]. 
 

Para os pais, o fato de o colégio ser referência de ensino e reforçar os ensinamentos 

bíblicos, ter boa procedência e possuir um ótimo conceito no mercado, além de 

receber bons comentários pela internet, também tem credibilidade e prestígio. Como 

referência de ensino. O Colégio Batista Mineiro tem sido referência no mercado 

educacional mineiro, principalmente por entender que crianças, adolescentes e 

jovens precisam de uma educação que inclua o melhor do conhecimento científico e, 

ao mesmo tempo, uma formação que privilegie a construção do caráter e o 

desenvolvimento da moralidade e da ética. 

 

Os resultados apontaram a metodologia de ensino, com 65 ocorrências, como um 

dos critérios cosiderados para a escolha da escola, de acordo com os principais 

depoimentos: 

 

Metodologia pedagógica, cuidado e atenção com as crianças [QA024]; 
Valores cristãos e metodologia de ensino [QA032]; Metodologia pedagógica 
da escola, cuidado e atenção com as crianças [QA043]; a metodologia 
[QA053]; Metodologia de ensino e por ser uma escola com compromisso de 
integrar conhecimento e experiência prática [QA054]; Metodologia de ensino 
de qualidade junto aos valores que o colégio prega [QA113]; Metodologia 
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adequada para a faixa etária [QA174]; Metodologia utilizada e acolhimento 
[QA232]; A metodologia diferenciada [QA257]; Metodologia [QA442]; 
Estrutura, aulas especializadas e horário de aula [QA610]; A metodologia 
diferenciada [QA625]; Metodologia cristã [QA795]; Metodologia de ensino e 
disciplina [QA832]. 

 

Metodologia diferenciada, aulas especializadas, conteúdo didático, diretrizes, 

metodologia adequada para a faixa etária, tarefa para casa não muito grande e 

saber que a proposta realmente é executada são fatores decisivos. Assim, a 

metodologia de ensino infantil é um dos principais fatores analisados pelos pais na 

hora de escolher a escola que os filhos irão estudar.  

 

Quanto ao critério tradição, observaram-se 53 ocorrências, descritas nos principais 

depoimentos: 

 

Tradição de bom ensino aliado à linha cristã [QA061]; Pelo histórico do 
colégio e por ter boas referências [QA29]; Tradição e bom conceito [QA314]; 
Fé cristã, estrutura física e tempo do colégio no mercado; [QA342]; Escola 
tradicional em Betim [QA369]; Seu histórico positivo [QA370]; Por ser uma 
escola com anos de experiência [QA409]; O nome e a história do colégio 
[QA612]; Tradição [QA687]; Histórico [QA739]; Princípios bíblicos e boa 
história de sucesso no ensino [QA811]; Tradição e indicação [QA843]. 
 

Para os pais, escola tradicional em Betim, histórico, nome e história, ser um colégio 

tradicional e cristão, ser um colégio tradicional na cidade, ter um histórico positivo, 

tempo do colégio no mercado, tradição de bom ensino, à linha cristã e ter anos de 

experiência são aspectos fundamentais a escolhada escola para os filhos. Para eles, 

o Colégio Batista Mineiro tem uma tradição que vai muito além da sala de aula. Com 

cem anos de tradição, o colégio construiu sua história por meio da educação integral 

de seus alunos, orientando-os sobre ética, cidadania e outros valores importantes 

para o desenvolvimento de um cidadão consciente, um indivíduo com valores e um 

profissional de sucesso. 

 

Nessa indagação, os pais mencionaram o termo formação em 047 ocorrências, 

descritas nos principais depoimentos: 
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Formação evangélica [QA071];Formação humana [QA192]; O foco na 
formação do caráter do aluno, a não comemoração de festas pagãs [QA206]; 
Ensina formação de caráter [QA243]; Formação humana e conhecimento 
[QA322]; Formação religiosa [QA473]; Formação cristã [QA496]; Formação 
cristã [QA586]; Formação educacional de qualidade e bolsista [QA788]; 
Preocupação com a formação integral do aluno [QA822]; Uma ótima 
formação no aprendizado e também religiosa [QA824]; Diversos. Entre o mais 
importante, formação de caráter [QA863]; Pela formação em todos os 
sentidos, que o colégio oferece [QA870]; Melhor formação [QA877]. 
 

Na percepção dos pais. formação de caráter cristão, formação do ser humano, 

formação dos valores cristãos, formação educacional de qualidade, formação 

educacional valorizada em princípios, formação evangélica, formação moral, 

formação no aprendizado, formação no perfil do aluno, formação religios, melhor 

formação, ótima qualificação educacional e formação integral do aluno são aspectos 

fundamentais. Nesse sentido, a formação do caráter do aluno é tão importante 

quanto à formação acadêmica. A educação dada aos alunos não se limita ao que se 

aprende dentro da sala de aula, mas se expande, desenvolvendo pessoas com 

valores adequados à filosofia da instituição. Isso é ressaltado pelos pais quando 

buscam a formação para os filhos. 

 

O critério religosidade foi mencionado em 40 ocorrências. Os principais depoimentos 

corroboram essa percepção. 

 
Seriedade, compromisso e fundamentação na palavra [QA087]; 
religião[QA120]; religiosos[QA222]; Religioso e qualidade [QA284]; Por levar 
as crianças aos caminhos de Deus [QA436]; Informações curriculares, 
localização e religiosidade (doutrina) [QA437]; Qualidade e o mesmo 
segmento cristão, [QA459], religião [QA493], localização e mesma fé 
[QA554]; Princípios religiosos [QA585]; Seriedade e compromisso, 
principalmente com a palavra de Deus [QA662]; Deus [QA675]; Nossa 
religião, infraestrutura e tradição do colégio [QA747]; Por não haver idolatria 
[QA765].  
 

Na opinião dos pais, critérios como religião, crença, culto, Deus, fé cristã, 

fundamentação na palavra, fundamento religioso, mesma fé, mesmo segmento 

cristão, nossa religião, por não haver idolatria, professar fé, religiosidade (doutrina), 

segmento religioso, seriedade e compromisso principalmente com a palavra de Deus 

pesam no momento da escolha. 
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No que se refere ao critério indicação utilizado pelos pais, observaram-se 39 

ocorrências de acordo com os principais depoimentos abaixo relacionados. 

 
Boas recomendações [QA021]; Elogios dos amigos [QA293]; Filhos de uma 
amiga estudavam no colégio [QA417]; Formação moral, atendimento e 
indicação de mãe de alunos [QA100]; Indicação boa [QA121]; Indicação de 
um amigo, projeto político pedagógico, princípios cristãos e espaço físico 
[QA833]; Indicação [QA042]; Por ser recomendado [QA640]; Primeiro, 
confiabilidade da indicação; e, segundo, os princípios e valores [QA509]; 
Propaganda de algumas mães [QA730]; Receptividade, atenção com os pais 
e crianças e ótimas recomendações [QA880]. 

 

Foram relevantes para os pais aspectos como: boas indicações, ótimas 

recomendações, elogios dos amigos, filhos de uma amiga estudavam no colégio, 

indicação de mãe de alunos, amigo e outros pais, ser recomendado e propaganda 

de algumas mães. Os pais ressaltaram que o critério indicação é de extrema 

relevância, principalmente quando a indicação ocorre a partir de alguém que já 

passoupela experiência dos serviços ora contratados e deseja replicar o sucesso 

deste conhecimento vivenciado na prática. 

 

Em relação a afetividade e tratamento individualizado, na escola houve 37 

ocorrências, das quais os principais relatos estão destacados: 

 
O ensino, a limpeza da escola, o carinho dos funcionários; [QA028]; ensino 
cristão e atenção individualizada volta para a família [QA218]; Qualidade de 
ensino/tratamento interpessoal [QA219]; Conforto e tratamento com os alunos 
[QA343]; Entusiasmo da escola com as minhas meninas [QA376]; O 
ambiente escolar e a atenção e carinho no tratamento [QA614]; A dinâmica 
para cuidar das crianças em relação a faixa etária [QA645]; Valores, 
disciplina, carinho e qualidade de ensino [QA783] Filosofia, cordialidade e 
atenção com a criança [QA830]. 

 

Os pais apontaram como critérios de escolha: dinâmica para cuidar das crianças em 

relação à faixa etária, amor pelas crianças, cuidado e atenção com os pais e 

crianças, atenção e carinho no tratamento, atenção individualizada voltada para a 

família, carinho dos funcionários, cordialidade e atenção com a criança, entusiamo 

da escola com as minhas meninas, escola companheira dos pais, grau de amizade 

com a funcionária, relacionamento escola/família e outras pessoas, tratamento com 

os alunos e vínculo com os aluno 
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Quanto à grade curricular, observaram-se 32 ocorrências. Os depoimentos inerentes 

à esse critério de escolha estão detalhados a seguir: 

 

Classificação ENEM, estudos abordados e robótica entre eles [QA078]; 
Oferta de ensino o turno da manhã [QA152]; A escolha foi feita em 2013, 
almoço, integral, colônia de férias e preço [QA161]; Oferta do primeiro 
período no turno da manhã [QA165]; Na época, precisava de uma escola que 
tivesse horário integral [QA236]; A Confessionalidade, o horário matutino e ter 
conseguido desconto [QA552]; Turno integral [QA678]; Localização, preço, 
qualidade e plantão pós turno [QA712]; Integral [QA760]; Disponibilidade de 
vagas no horário da tarde [QA802]; SEI e colocá-los em salas separadas 
(gêmeos) [QA859]. 

 

Para os pais, este é um critério importante, que precisa ser considerado na hora de 

escolher a escola, uma vez que pode impactar: o dia a dia, trabalho e rotina dos 

alunos, grade curricular, horários, estudos abordados, turno/períodos e ensino 

integral. Alguns pais têm que adequar sua rotina às demandas, à correria e aos 

horários de trabalho. É necessário considerar a grade curricualr ofertada pela 

instituição. 

 

Colaboradores são um dos critérios de escolha utilizado pelos pais para a escolha 

do colégio, com 29 ocorrências, conforme depoimentos a seguir: 

 
Equipe técnica e localização [QA037]; Profissionais, inclusão e histórico 
[QA063]; Qualidade da escola, ensino e equipe de profissionais e na época 
estrutura do berçário [QA160]; Educação, limpeza, professores e funcionários 
[QA193]; Educação cristã, infraestrutura e equipe de profissional [QA276]; Ser 
um colégio confessional, equipe de professores e funcionários [QA368]; 
Localização e funcionários [QA533]; A receptividade dos funcionários com a 
estrutura pedagógica, além, claro, da aceitação e interesse do nosso filho 
[QA722]. 
 

O colaborador tem um papel relevante na educação do filho. Por isso, os pais 

consideram esse aspecto importante, pois a equipe técnica, os profissionais, os 

professores e os funcionários convivem com o aluno a maior parte do tempo, às 

vezes em horário integral. Então, o comportamento, a forma como tratam os alunos 

e, até mesmo, a receptividade são fundamentais. 

 

Os pais consideraram outros atributos relativos com menor índice de indicação, mas 

que também foram relevantes no momento de escolha da instituição. Eles foram 
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elencados conforme o número de ocorrências identificadas na questão: 

Comprometimento (12), desempenho (11), Excelência (10) e avaliação MEC/ENEM 

(09) foram considerados pelos pais. Assim, o critério acolhimento foi pontuado pelos 

pais como importante para a escolha do Colégio Batista Mineiro. Os principais  

relatos referente a esta questão estão descritos de forma resumida: 

 

Acolhimento aos alunos, acompanhamento e parceria [QA468]; Localização, 
organização e acolhimento no berçário [QA856]; Me senti acolhida e com 
confiança na escola [QA338]; O bom conceito da escola no município, o 
acolhimento sincero e esclarecido da diretoria [QA209]; Comprometimento e 
qualidade escolar [QA030]; Reputação de ser uma escola comprometida 
[QA050]; Estrutura física, didática, comprometimento da escola com os 
alunos e princípios morais [QA622]; Desempenho escolar [QA587]; 
Excelência na formação acadêmica e caráter [QA076]; A base cristã e 
excelência no ensino [QA684]; Excelência na educação e disciplina [QA841]; 
Avaliação MEC [QA356]; ENEM [QA386]; Nota do ENEM e valores cristãos 
[QA536]; Valores, pontuação no ENEM e preço [QA333]. 

 

Para os pais, a maneira como são recebidos pela instituição (o acolhimento) tanto 

aos pais quanto aos alunos, causa conforto. Muitas vezes, a atenção dispensada em 

um momento de dificuldade traz paz e tranquilidade em muitas situações. O Colégio 

Batista tem essa característica acolhedora. Os pais reconhecem que a escola é 

acolhedora e que, muitas vezes, em momentos difíceis, proporciona aos pais um 

sentimento de conforto.Para os pais,este aspecto é crucial. O compromisso do 

colégio, demonstrado por meio de sua equipe de educadores, é ímpar e envolve 

também a participação dos pais na vida escolar dos filhos, o que propicia uma 

unidade educacional comprometida com o aluno, pais, família e comunidade. 

 

Nível de desempenho da escola, avaliações pedagógicas e educacionais e potencial 

da escola são critérios relevantes no momento da decisão. O aspecto excelência, 

considerado pelos pais, abrange: educação e disciplina, excelente base para a 

formação do caráter, excelente em valores e excelente na parte pedagócica e no 

ensino. Ou seja, envolve um conjunto: professor, aluno, infraestrutura da escola, 

qualidade das aulas, participação dos pais, conteúdo programático e gestão escolar. 

É um todo, com foco principal no aluno. 
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Em relação à avaliação do MEC/ENEM, para os pais este foi um critério relevante 

para eles avaliação da escola no MEC/ENEM tem um peso, pois muitos almejam 

que os filhos possam cursar uma universidade, sendo preparados desde cedo para 

enfrentar a concorrência na época de provas. E, ainda, o ingresso em alguns cursos 

extremamente concorridos. Essa é uma avaliação inovadora e recente. ressalta-se 

ainda que a classificação da escola nos concursos do MEC bem como o 

desempenho da Instituição no mercado educacional são acompanhados de perto 

pelos pais. 

 

A questão que buscou verificar o modelo satisfatório de um colégio para a educação 

dos filhos na percepção dos pais está descrita na Figura 58, que elenca em ordem 

decrescente o número de ocorrências apresentadas na questão.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 58  

Modelo do colégio satisfatório para a educação dos filhos 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Para os pais, colégio satisfatório é aquele que se baseia em princípios e valores, 

com 163 ocorrências. Os principais depoimentos estão descritos a seguir: 

 

Que atenda às necessidades sociais e educacionais baseados nos princípios 
cristãos [QA086]; Deve conter os princípios e ser rigoroso no ensino [QA089]; 
Colégio com ensino de qualidade e bons princípios de educação e disciplina 
[QA104]; Ensino, valores e princípios [QA111]; Confessional, mais rígido 
quanto aos princípios [QA115]; Passe valores e princípios [QA123]; Estilo 
Colégio Batista (valores/exemplos/princípios) [QA125]; Educação por 
princípios bíblicos de qualidade, com professores qualificados e segurança 
[QA131]; Com a qualidade, métodos adequados e princípios cristãos 
[QA135]; Educação de excelência, princípios e professores capacitados 
[QA299]; Norteadores de princípios cristãos e educadores [QA384]; Com um 
excelente ensino e com bons princípios [QA396]; Com princípios cristãos 
[QA472]; Princípios bíblicos e preocupados com o caráter [QA479]; Deveria 
ter bons princípios morais e éticos e ter bom estudo [QA482]. 

 

Princípios e valores            (163) 
Satisfação                          (141) 
Ensino/Educação               (120) 
Formação                           (112) 
Qualidade                           (097) 
Infraestrutura                       (096) 
Colaborador                        (059) 

Grade curricular                 (054) 
Aspectos financeiros           (053) 
Metodologia                        (049) 
Parceria                              (035) 
Afetividade                          (027) 
Ambiente                            (027) 
Acolhimento                        (025) 
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Os pais indicam dentre eles: bons princípios de educação, colégio baseado em 

princípios parecidos com os nossos, colégio com normas mais rígidas, colégio 

tolerante, plural e crítico da realidade, com a disciplina de antigamente, com bases 

morais e bíblicas sólidas, com os mesmos princípios da minha casa, conceituado e 

prazeroso, confessional, mais rígido quanto aos princípios conservador e que 

considera valores familiares e religiosos. De acordo com os entrevistados, uma 

escola satisfatória é aquela que se baseia em valores e princípios cristãos, 

evangélicos, ético, de caráter e, também, norteadores de princípios cristãos e 

educadores. Ressaltaram, ainda, que o estilo colégio Batista 

(valores/exemplos/princípios) é ideal. 

 

Na percepção dos pais o critério satisfação obteve 141 ocorrências, citam-se alguns 

dos depoimentos: 

 

Do jeito do colégio Batista unidade Ouro Branco [QA061]; Assim como é o 
Batista, com mais interação entre professores e pais [QA074]; Como já é o 
Colégio Batista [QA122]; Com o perfil do Colégio Batista (inclusivo e humano) 
e foco nos conteúdos [QA207]; Estou satisfeita com os métodos do Batista 
[QA227]; Da forma que o Colégio Batista é, sou satisfeito [QA231]; Como o 
Batista, que transmite conhecimento e valoriza a família [QA250]; Com um 
bom ensino, como o Colégio Batista [QA255]; Como o Colégio Batista (amo 
tudo!) [QA353]; Estou muito satisfeita com o Colégio Batista [QA463]; Como 
Colégio Batista Mineiro [QA515]; Como é o Colégio Batista que ajuda no 
desenvolvimento dele [QA536]; Até agora exatamente como o Colégio Batista 
[QA551]; Como o Colégio Batista é, porém mais incentivo a produções, 
pesquisas e projetos [QA562]; Assim como o Colégio Batista, sou super 
satisfeita [QA607]; Estamos satisfeitos com a postura do Colégio Batista 
[QA642]; Estou super feliz com o CBM [QA728]. 
 

Os pais estão satisfeitos com o modelo de colégio: perfil do colégio, inclusivo e 

humano; transmite conhecimento e valoriza a família e a postura do ColégioBatista. 

Os resultados indicam que existe uma satisfação plena em relação ao Colégio 

Batista Mineiro. Para os pais, ele atende bem as necessidades dos filhos. Para eles, 

é um colégio ideal. Por isso, são clientes da instituição. 

 

No que tange a ensino/educação foram observadas 120 ocorrências sobre o modelo 

de colégio para os filhos estudarem. Os principais relatos que caracterizam esta 

percepção são: 
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Valorização do conteúdo e ensinamentos para a vida [QA032]; Rigoroso, 
exigente com disciplina e o conteúdo e ensinamento para a vida [QA048]; 
Com bom nível de ensino e que contribua na sua formação ética [QA146]; 
Continuar com educação e ser mais rigoroso [QA208]; Ter um bom ensino 
[QA263]; Aprofundar mais o ensino em sala de aula [QA302]; Ensinasse mais 
valores morais e menos materialismo [QA339]; Auxílio no ensino cristão, junto 
projeto pedagógico adequado [QA389]; [...] seguir os ensinamentos religiosos 
[QA447]; Com ensinamento cristão [QA589]; Acho interessante a maneira 
como o colégio conduz o ensino [QA612]; Que o ensinasse  o melhor, caráter 
cristão e que cuide dele [QA619]; Ensinamentos de valores da vida, esportes 
e religião [QA707]; Com um nível de ensino preparatório ótimo e, ao mesmo 
tempo, respeito à infância deles [QA818]; Ensinando os padrões cristão e 
cognitivos de qualidade [QA850]. 

 

Os pais citaram: aprofundar mais o ensino em sala de aula, boa educação, que 

ensina a prática, com um nível de ensino preparatório ótimo e, ao mesmo tempo, 

respeito à infância, educação com qualidade, ética, respeito e valores, educação 

para uma sociedade melhor e ensinar mais valores morais e menos materialismo. 

Observou-se, diante dos resultados, que o ensino deve ir muito além do contexto 

acadêmico. É importante que a escola possa oferecer um ensino emocional, 

cognitivo, de valores e para a vida. Ou seja, a escola se caracteriza como ótima 

quando é capaz de agregar valores e estes serem evidenciados pelos alunos. 

 
A categoria referente à formação apresentou 112 ocorrências, em que os pais 

apontaram, resumidamente. 

 
Formação evangélica [QA071]; Formação humana [QA192]; O foco na 
formação do caráter do aluno, a não comemoração de festas pagãs [QA206]; 
Ensina formação de caráter [QA243]; Formação humana e conhecimento 
[QA322]; Formação religiosa [QA473]; Formação cristã [QA496]; Formação 
cristã [QA586]; Formação educacional de qualidade e bolsista [QA788]; 
Preocupação com a formação integral do aluno [QA822]; Uma ótima 
formação no aprendizado e também religiosa [QA824]; Diversos; entre os 
mais importantes, formação de caráter. [QA863]; Pela formação em todos os 
sentidos, que o colégio oferece [QA870]; Melhor formação [QA877]. 
 

Nessa questão, a preocupação dos pais com a formação do caráter, formação 

humana, educacional e religiosa são importantes. Ou seja, eles entendem que o 

colégio contribui para dar continuidade àquilo que preconizam em casa. O ensino 

Batista vai muito além da formação escolar; é uma educação que não se limita ao 

conteúdo didático e ao aprendizado dentro de sala de aula. 
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O termo qualidade foi apontado pelos pais em 097 ocorrências,citando-se os 
seguintes relatos: 

 
Qualidade educacional, localização [QA002]; Ensino de qualidade e 
atendimento [QA039]; A qualidade da escola [QA048]; Qualidade do ensino e 
fé cristã [QA068]; Qualidade reconhecida comprovada na sociedade [QA122]; 
Qualidade do ensino e disciplina [QA427]; A qualidade de ensino [QA489]; 
Conceitos de qualidade, educação e fé [QA534]; primeiro, qualidade; e, 
segundo, oportunidade [QA547]; Qualidade e localização [QA584]; Qualidade 
do ensino e preço [QA592]; Ideologia e qualidade de ensino [QA596]; Ensino 
de qualidade [QA673]; Qualidade da educação [QA699]; Qualidade do colégio 
[QA731]. 
 

Na opinião dos pais, a qualidade da escola, educação e ensino é reconhecida e 

comprovada pela sociedade. Para eles a qualidade é fundamental, principalmente 

quando se consideram as dificuldades do cenário educacional brasileiro. Saber que 

os filhos estão recebendo uma educação de qualidade e voltada para o 

desenvolvimento de seus filho dá aos pais tranquilidade em relação ao futuro deles. 

 

Infraestrutura é um atributo que contribuiu para satisfação dos pais, apontada em 

096 ocorrências. Os principais relatos estão resumidos: 

 
Deveria ter um poliesportivo padrão Magno [QA511]; Lazer, segurança e 
conteúdo [QA018]; Mais investimento em laboratórios de informática (Por 
exemplo, robótica) [QA377]; Que fornecesse merenda escolar [QA667]; 
Renovado fisicamente [QA287]; Seguro e com tradição em educação 
[QA433]; Ter mais condições para que possamos saber para onde vão as 
coisas dos nossos filhos, como a perda de objetos [QA013]; Ter uma estrutura 
predial, localização, conceito pedagógico, qualidade e uma doutrina baseada 
também na fé [QA534]; Um colégio com boa estrutura, com ensino de 
qualidade [QA052]; Um local seguro para explorar o conhecimento [QA839]. 
 

Aspectos como almoço, ambiente escolar, aprendizagem, atendimento, colônia de 

férias, espaço externo, espaço físico da escola, esporte, estrutura física (berçário), 

conforto, flexibilidade, limpeza da escola, número de alunos para professores, 

organização, agendamento de reuniões prévias, segurança, suporte às crianças e 

suporte pedagógico são fundamentais. Nesta questão, os pais apontaram que, para 

ser uma escola ideal, é necessário realizar melhorias relativas – infraestrutura da 

escola, mesmo possuindo um complexo com cerca de 7.000m², amplo espaço 

esportivo destinado aos aluno e tendo espaços multimídia e salas ambiente 

(química, física e biologia), sempre há o que se melhorar na infraestrura do colégio. 
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O aspecto relacionado ao colaborador apresentou 059 ocorrências, conforme os 

relatos demonstrados abaixo:  

 
Educadores bem qualificados, com experiência, além do ensino de qualidade. 
[QA040]; Ser organizado e ter bons profissionais; [QA075]; Deveria valorizar 
mais seus professores e servidores [QA083]; Professores excelentes, boa 
convivência e estudo de qualidade [QA142]; Com mais atividades culturais 
com professores motivados [QA177]; Um colégio onde há respeito mútuo 
entre os professores e alunos [QA323]; Mais atenção e carinho por parte dos 
professores [QA374]; Corpo docente e comprometimento [QA503]; Um lugar 
acolhedor, com profissionais atualizados e com princípios sólidos [QA622]; 
Ser segura, bons profissionais  e boa estrutura [QA654]; Bons professores, 
qualidade de ensino e preço justo [QA665]; Bons educadores e um ensino de 
referência [QA673]; Com profissionais que amem ensinar [QA686]; 
Profissionais sérios e boa proposta pedagógica [QA846]; Com maior 
dedicação dos professores e bom ensino [QA866]. 
 

Na opinião dos pais, a escola possui professores qualificados, comprometidos e 

competentes, bem como profissionais atuam com seriedade e postura ética. 

Contudo, apontaram, também, que os profissionais devem estar motivados ao 

desempenhar suas funções. Observou-se, ainda, a falta de valorização dos 

profissionais e servidores da educação, uma vez que estes são os responsáveis 

pelo início de carreira de qualquer profissional, pois todos passam pela mão do 

educador. 

 

Outro atributo, apontado pelos pais em 054 ocorrências, refere-se à grade curricular, 

conforme os principais relatos descritos abaixo: 

 
Além do que já é, que oferecesse atividades extracurriculares [QA027]; Ter 
mais aulas extras e mais opções de esporte [QA056]; Só falta investir mais no 
esporte e dividir mais as classes (salas cheias) [QA057]; Com mais opções 
intraturno incluso na mensalidade [QA134]; Período integral, com aulas de 
música, artes e dança [QA344]; Aulas dinâmicas e trabalhos interdisciplinares 
[QA390]; Além do que lá oferece, precisaria que a bilíngue fosse próprio 
currículo escolar, e não à parte [QA444]; Feliz, com muitas atividades 
educacionais e esportivas [QA631]; Incentivo aos esportes e áreas verdes 
[QA704]; Professora de inglês nativa como americano para pronunciar melhor 
sem sotaque e acento forte errado [QA729]; Além do ensino, focasse mais no 
esporte [QA831]; Escola integrada, em que tenha aulas especializadas no 
currículo [QA882]. 
 

Este é um importante aspecto para atingir a satisfação dos pais em relação ao 

colégio. Atividades extracurriculares, disciplinas especializada inseridas no currículo, 
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horário integral, inclusão de atividades esportivas na grade e inserção do bilíngue 

como atividade obrigatória e inclusa na mensalidade são aspectos importantes 

considerados pelos pais. 

 

Os aspectos financeiros considerados quando se trata da satisfação dos pais em 

relação à escolha dos filhos foram apontados em 053 ocorrências, das quais alguns 

dos principais depoimentos estão descrito abaixo: 

 
Em relação aos ensinos, estamos satisfeitos, mas a mensalidade, não 
[QA021]; Deveria oferecer mais atividades extras já incluídas no valor pago 
mensalmente, que é bem alto [QA062]; No caso do Batista, por ser vinculado 
à conversão, visar menos lucro [QA106]; Com o Batista, só que com 
mensalidade menor [QA129]; Bom ensino e mensalidades mais baratas 
[QA214]; Sem ônus e com qualidade (governo) [QA465]; Qualidade, ensino, 
valores, disciplina e valores monetários justos [QA637]; Na minha situação, 
melhor preço [QA688]; Ter um valor onde todos podem pagar [QA726]; Custo 
dentro da realidade econômica, cristão, e elevado nível de ensino [QA749]. 
 

Nessa questão, os pais entendem que os valores pagos são elevados e que deveria 

haver a inclusão de disciplinas dentro do valor que já está sendo cobrado. Para 

alguns, a educação deveria ser gratuita e o governo deveria ofertar nas escolas 

públicas o ensino tal qual a qualidade batista de educação, ou seja sem ônus e com 

qualidade.  

 

A Metodologia também se fez presente nessa questão, apontada, em 049 

ocorrências, de acordo com os relatos abaixo: 

 

Com material (livros) próprios [QA015]; Interdisciplinaridade metodologia 
pedagógica [QA024], [QA043]; Tecnologia avançada/atividades 
complementares[QA044]; Mostra coerência entre o Pepe a realidade 
[QA064]; Colégio onde o brincar seja importante [QA117]; Com uma proposta 
pedagógica mais explícita [QA381]; Cristão, ético, com metodologia de ensino 
avançada [QA442]; Proposta pedagógica que tem como foco o indivíduo 
[QA477]; Uma escola não conteudista [QA496]; Aberta ao diálogo e com 
melhorias contínuas de metodologia [QA520]; Que tenha projetos científicos 
[QA556]; Metodologias ativas e projetos[QA628]; Sonho com uma escola 
menos conteudista, sem livros didáticos e com material pedagógico produzido 
pela equipe CBM [QA826]; Que estimule o pensamento autônomo e 
responsável [QA883]. 

 
A interdisciplinaridade, proposta política pedagógica, pode e deve ser melhorada. Os 

pais pontuaram que projetos científicos agregam valor na educação dos filhos. 
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Contudo, entendem que a escola poderia  ser menos conteúdista, na qual o material 

didático pudesse ser produzido pelo colégio. 

 

O termo parceria foi pontuado pelos pais em 035 ocorrências. Os principais 

depoimentos caracterizam essa questão. 

 
Maior interação sala de aula e ambiente [QA025]; Interação família/escola 
[QA098]; Colégio parceiro com a família [QA099]; Com profissionais 
capacitados e integração da família [QA222]; Sinto falta de proximidade com 
os pais [QA317]; Parceria entre a escola e os responsáveis [QA489]; 
Parceiro, apoiador e com opções de reforço [QA732]; Uma escola que seja 
parceira da família [QA754]; Um colégio que caminha junto com a família 
[QA827]; [...] A escola deve ser parceira com os pais, que se preocupam com 
a educação dos filhos e trabalham constantemente para conseguir mantê-los 
em uma escola tão cara e de qualidade [QA868]. 
 

A escola parceira é aquela que caminha junto com os pais, a família e os docentes. 

É a união de forças, sempre em benefício da educação ofertada ao aluno, 

principalmente por ser por meio da educação que uma sociedade se transforma. Na 

opinião dos pais, a parceria pais x familia x escola pode ser vista também como uma 

troca de experiências. Para os pais, é possível contribuir com seu conhecimento e 

saber no que tange às questões educacionais. Muitos podem e querem ter maior 

participação nas demandas do colégio.  

 

Os termos afetividade e ambiente apresentaram 027 ocorrências, conforme 

detalhado nos principais depoimentos. 

 
Uma interação maior, sala de aula, ambiente prático e atividade esportiva 
[QA034]; Uma escola VIVA [QA063]; Que ensine amor e ser um ser humano 
bom [QA110]; Lugar tranquilo, respeitoso e cortês [QA149]; Um ambiente 
onde minha filha se torne uma cidadã de bem [QA253]; Alegre, livre e seguro 
[QA376]; Agradável, tranquilo aliado ao ótimo ensino [QA395]; Ambiente feliz, 
que dê autonomia e segurança [QA428]; Ambiente salutar, seguro e afetivo 
[QA507]; Melhorar a classificação do ENEM, atenção, carinho e educação 
cristã [QA529]; Local de convivência agradável para desenvolvimento da 
criança [QA669]; Que incentive o pensamento crítico e tenha um ambiente 
familiar [QA674]; Aliar o pedagógico com a afetividade [QA875]. 
 

Nessa indagação, os pais consideram que o ambiente escolar em que seus filhos 

estão inseridos exerce um papel singular em suas vidas, principalmene por ser 

nesse ambiente que ocorre a continuidade dos princípios familiares. A afetividade 
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também tem muito significado na vida do aluno. Aspectos como atenção, carinho e 

cuidado com o aluno são bens vistos pelos pais. 

 

Outros aspectos identificados no estudo referem-se a: acolhimento (25) 

aprendizagem (21), excelência (19), comprometimento (16), religiosidade (15), 

humanização (14) e colégio cristão (12). Os principais depoimentos dessa questão 

estão detalhados a seguir: 

 
O colégio dever ser um lugar onde se aprende com prazer [QA002]; Estimular 
o aprendizado e o convívio em sociedade [QA010]; Onde a palavra de Deus 
fosse (seja) a base para o ensino [QA046]; Colégio que ofereça a excelência 
em todos os serviços prestados [QA248]; Acolhedor e, acima de tudo, com 
excelência na educação [QA338]; Valorizasse uma aprendizagem com todas 
as áreas do cérebro [QA410]; Colégio que fale de Deus [QA451]; Deveria ter 
o compromisso e eficiência da instituição particular, porém sendo públicas 
[QA645]; Um colégio que tenha excelência no ensino, respeito, base cristã e 
facilidade com conflitos [QA684]; Trabalhar questões humanas [QA755]; 
Acolhedor e integrador entres alunos e família [QA793]; Precisa ter um 
excelente currículo escolar [QA840]; Que ensine princípios e a palavra de 
Deus e uma base pedagógica excelente [QA867]. 
 

Os termos pontuados pelos pais vão ao encontro da filosofia de ensino preconizada 

pelo Colégio Batista Mineiro, com uma abordagem cristã, visando o desenvolvimento 

humano e apregoa uma educação para a vida. Seu modelo de aprendizagem se 

identifica com o que a família costuma praticar em casa. Essa continuidade tem 

levados os pais a desejarem esse tipo de educação para os filhos. Muitos que já 

passaram pela instituição Batista hoje retornam com filhos e ou netos para que 

recebam uma educação já vivenciada por eles. 

 

Os atributos mais representativos sobre a avaliação da qualidade dos serviços 

educacionais, na percepção dos pais,estão descritos na Figura 59, explícitos em 

ordem decrescente, de acordo com o número de ocorrências identificadas na 

questão.  
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Figura 59 

Atributos mais representativos sobre a avaliação da qualidade dos serviços 

prestados pelo Colégio Batista Mineiro 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os resultados apontaram a metodologia (161 ocorrência) com o atributo de maior 

representatividade quando se avaliam os serviços odertados pelo Colégio Batista 

Mineiro. Alguns dos depoimentos estão expostos a seguir: 

 
Metodologia de ensino, profissionais qualificados e ambientes adequadas 
[QA081]; Disciplina, educação, metodologia e transparência [QA183]; 
Estrutura capacitação dos professores e metodologia [QA357]; Aprendizado 
do aluno e metodologia de ensino [QA481]; O nível de ensino que está sendo 
empregado junto com sua metodologia [QA497]. 
 

A metodologia é significativa, principalmente por se trata de um atributo que avalia a 

qualidade dos serviços. Envolve didática, forma de ensinar, (métodos educacionais) 

conteúdo, proposta pedagógica, material didático utilizado (livros e apostilas) e 

recursos pedagógicos. Isso fortalece o Colégio Batista Mineiro, uma vez que ela é 

cuidadosamente trabalhada pela instituição. Os pais ressaltaram que o 

acompanhamento pedagógico ao longo do ano proporciona um retorno do 

desenvolvimento do aluno. Para eles, o CBM é reconhecido como especialista na 

área educacional. 

 

Os resultados indicam que o atributo princípios e valores e recebeu 150 ocorrências, 

sendo, também, um dos principais indicações, na percepção dos pais. Os relatos 

evidenciamesta afirmação: 

 
Conjunto de avaliações da escola e princípios [QA106]; Responsabilidade, 
ensino, valores, atenção ao aluno e diálogo [QA690]; Resultados, nossas 
duas filhas passaram em medicina na UFMG em Ciências Médicas sem 
cursinho e o aprendizado de valores e respeito a todos [QA458]; Valores, 

Metodologia                       (161) 
Princípios e valores           (150) 
Resultados                         (144) 
Colaborador                       (131) 
Infraestrutura                     (116) 
Qualidade                          (098) 
Ensino/Educação              (077) 

Formação                        (046) 
Capacitação                    (043) 
Aprendizagem                 (039) 
Avaliação MEC/ENEM    (038) 
Afetividade                       (033) 
Comprometimento           (030) 
Satisfação                        (027) 
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atualidade e respeito [QA180]; O desenvolvimento, caráter, respeito de todos 
os princípios que o colégio transmite [QA231]; Princípios priorizados pelos 
profissionais [QA277]; Organização do ambiente, planejamento pedagógico, 
corpo docente, princípios e valores da instituição, segurança e qualidade do 
ensino [QA579]; Que ensine princípios e a palavra de Deus e uma base 
pedagógica excelente [QA867]. 
 

Um importante atributo, identificado pelo pais nesta indagação foi resultados, com 

144 ocorrências. Os principais depoimentos são expostos a seguir: 

 
Observamos os resultados alcançados no desenvolvimento dos nossos filhos 
[QA024]; Desenvolvimento das crianças/alunos [QA036]; Acredito que o 
resultado do trabalho ao longo do ano [QA095]; Acompanho o conteúdo dado 
e a forma que é ensinado e avaliado; Curva de aprendizado [QA159]; Pelos 
resultados que minha filha está desenvolvendo [QA29]; Os resultados, se 
mostram através de como nossos filhos aprendem. [QA335]; Aprendizado, 
feedback diário das crianças [QA482]; A forma de como ele tem demonstrado 
interesse no aprendizado. Percebo que, realmente, está aprendendo 
[QA667]; Acompanhar e perceber a evolução dos filhos nos estudos [QA809]; 
[...] proporciona um retorno do desenvolvimento do aluno [QA815]. 
 

De acordo com os pais, os resultados percebidos ultrapassam a vida acadêmica do 

aluno, principalmente pelo fato de que a bagagem intelectual adquirida será levada 

para a vida toda. Para os pais, é possível perceber a evolução e a capacidade de 

absorção do conhecimento no dia a dia. Além de receber feedback diário das 

crianças, é possível ver o progresso e o grau de felicidade da criança em relação à 

escola. Outros pontos importantes mensurados como resultado são: histórico e a 

ascensão dos ex-alunos. Uma das mães participantes do estudo ressalta: 

 
Como mãe, procuro saber o conteúdo ministrado, qualidade dos deveres de 
casa, notas da minha filha e o retorno diário, por meio dos relatos da minha 
filha [QA759]. 
 

Nesse sentido, a participação ativa dos pais na vida escolar das crianças é essencial 

e interfere positivamente na qualidade do ensino. É também uma maneira de 

assegurar o sucesso no ensino-aprendizagem e o bom rendimento do filho na 

escola. 

 

Para o termo colaborador, observaram-se 132 ocorrências, das quais alguns dos 

depoimentos mais relevantes se destacam: 
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A formação dos professores e produtividade da equipe em geral [QA041]; 
Atenção e cuidado por parte dos professores e funcionários [QA042]; 
Formação acadêmica e experiência do corpo escolar [QA136]; Bons 
professores (qualificados e graduados), Formação e perfil profissional da 
professora, material didático, qualidade do ensino dentro da sala de aula 
[QA281]; Os professores (professora do ano de 2017 excelente!) [QA285]; 
Qualidade no ensino, valores transmitidos, capacitação da equipe docente e 
capacidade da escola dialogar com os pais [QA406]; Os professores são 
sensíveis as necessidades dos alunos [QA436]; Profissionais dedicados, 
qualificados e atenciosos [QA484]; Disposição de todos os funcionários 
[QA527]; Altruísmo, educação, gentileza e cordialidade [QA610]; Ensino, a 
escolha dos funcionários e o atendimento destes funcionários [QA684]; 
Compromisso com a verdade ética e o maior ensino é o exemplo [QA706]; 
Profissionais dedicados e atenciosos, bem como de elevada qualificação 
profissional [QA788]; A pedagogia do colégio, a dedicação da maioria dos 
funcionários, apesar que uma minoria é arbitrária [QA797]; Saber a 
qualificação dos professores e interesse dos mesmos [QA866]. 
 

Para os pais o colaborador é peça chave na organização. Sua participação pode 

determinar o sucesso ou o fracasso da instituição. Portanto, a forma como ele lida 

com o cliente é fundamental, até porque muitos deles estão na linha de frente. No 

Colégio Batista Mineiro, o corpo docente e toda sua equipe de funcionários estão em 

contato direto com pais, alunos e familiares. Dedicação, apoio, postura, altruísmo, 

educação, gentileza e cordialidade são características percebidas pelos pais. A 

escola possui um corpo técnico e acadêmico. A equipe pedagógica qualificados e 

competentes. A direção tem participação ativa. Ela se faz presente sempre que 

necessário. Ou seja, existe disposição de todos os colaboradores, independente do 

nível hierárquico. E, ainda, para o colégio a premissa básica é ser o exemplo e saber 

lidar com o fator humano. 

 

O atributo Infraestrutura, com 116 ocorrências, foi apontado como fator de avaliação 

sobre a satisfação dos serviços prestados. Ocupou a quinta posição em ordem de 

ocorrência e considerado pelos pais como relevante na hora avaliar a satisfação, de 

acordo com os principais relatos: 

 
Competência, qualificação dos docentes, amor pelo ensino e boas 
instalações [QA368]; Segurança, disciplina, competência e tecnologia 
[QA676]; Que os profissionais a educação sejam qualificados e que a escola 
tenha boa infraestrutura [QA672]; Ensino, lazer e espaço físico [QA572]; 
Material, professores, instalações e relações sociais do aluno [QA264]; 
Professores capacitados, serviços prestados e Infraestrutura [QA738]. 
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Na concepção dos pais, a infraestrutura da escola envolve: espaço físico, bom 

atendimento (pais, acadêmico, equipe/funcionários) e estrutura educacional 

extracurricular, flexibilidade, lazer, leitura, maleabilidade, modernidade, planejamento 

e pontualidade. O número reduzido de alunos por classe facilita o ensino, pois os 

professores têm maior disponibilidade para lidar com cada aluno individualmente. 

Eles consideram muito importante a disponibilidade de equipamentos inerentes a 

cada aula e, também, salas arejadas, laboratórios informatizado e utilização de 

tecnologia para os alunos. a limpeza, organização, segurança e instalações foram 

atributos pontuados pelos pais. 

 

Em relação ao atributo qualidade, identificaram-se no estudo 098 ocorrências,sendo 

os principais depoimentos descritos a seguir. 

 
Ensino, qualidade visando ser como um todo [QA091]; Qualidade de 
conteúdo e professores. Qualidade dos livros e das provas [QA230]; Uma 
qualidade de educação excelente [QA302]; Ensino de boa qualidade [QA371]; 
Qualidade das atividades, comunicação e formação do aluno [QA415]; 
Formação dos profissionais (coordenadores e professores) e qualidade de 
ensino (materiais) [QA477]; Compromisso, qualidade de conteúdo, 
professores e valores cristãos [QA537]; Qualidade dos docentes [QA539]; 
Qualidade dos profissionais e do material didático [QA623]; Qualidade e 
técnica aplicada [QA789]; Qualidade do ensino, valores éticos, preço e custo 
[QA802]. 
 

O atributo qualidade é uma das formas de avaliar o nível de satisfação dos pais em 

relação aos serviços prestados pelo colégio. Nesse sentido,os pais consideraram 

que a escola oferece um ensino de  qualidade, que abrange alfabetização, 

atividades, atendimento, materiais, conteúdo livros, provas e pedagógica. 

Identificaram-se no estudo: qualidade relacionada à educação, corpo docente 

(professores), profissionais e também na técnica aplicada. Os pais ressaltaram que a 

escola possui qualidade nos serviços prestados e visa ser como um todo,resultando, 

assim, em uma proposta de educação de excelente qualidade. 

 

O atributo categorizado como ensino/educação apresentou 77 apontamentos, dentre 

os quais foram elencados os seguintes: 

 
Educação pessoal, relacionamento, didática e conhecimento fornecido ao 
aluno [QA345]; Relacionamento, educação pessoal e conhecimento para o 
aluno [QA400]; Ensino aprendizado do aluno frente ao conteúdo e ambiente 
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da escola [QA608]; Alinhamento educacional com o mercado. Suporte 
emocional as crianças, proximidade com a família [QA025]; Educar para a 
felicidade e para um mundo mais fraterno [QA165]; Dar ensino voltado para a 
realidade de IAC estudo [QA328]; Conceitos educacionais [QA519]; 
Educação plena; não apenas nos conteúdos [QA838]. 
 

Para os pais, alinhamento educacional com o mercado, conceitos educacionais e 

gestão dos serviços são práticas importantes na educação do Colégio Batista, em 

que se procura educar para a felicidade e para um mundo mais fraterno. Seu ensino 

vai muito além dos livros. É uma educação plena, e não apenas baseado em 

conteúdos. A escola oferece uma educação libertadora, clara e objetiva, percebida 

na educação dos egressos que receberam a educação Batista e retornaram em 

busca dessa mesma educação para algum familiar (filhos, netos, sobrinhos e 

irmãos). 

 
Formação foi um dos atributos indicados para mensurar a satisfação quanto aos 

serviços prestados, com 046 depoimentos, dos quais os principais são apresentados 

a seguir: 

 
Formação integral do aluno, não apenas a formal [QA014]; O resultado na 
formação do aluno [QA045]; Formação do cidadão e pedagógico [QA063]; 
Aqueles que prezam pelos valores da família e na formação do caráter da 
criança e adolescente [QA087]; Um colégio inclusivo, acolhedor, preocupado 
com a formação humana e acadêmica [QA322]; Preocupação com o aluno 
[QA352]; Formação pessoal e intelectual [QA425]; Capacidade de prepará-los 
para o futuro [QA864]; Formação pelo lado positivo em todos os aspectos 
[QA870]. 
 

A formação proporcionada pelo colégio objetiva não só a formação acadêmica, mas 

também a formação humana, de caráter, moral, pessoal e intelectual. A capacidade 

de  preparar os alunos para o futuro é vista como positiva em todos os aspectos. 

 

O atributo capacitação/qualificação foi evidenciado em 043 ocorrências, citando-se: 

 
Boa capacitação e respeito pelos alunos [QA299]; Grade curricular e 
capacitação dos funcionários e professores [QA303]; O caráter e a 
capacitação [QA378]; Qualificação dos docentes [QA435]; Qualificação dos 
seus professores, ambiente e atividade extracurriculares [QA648]; Titulação e 
qualificação permanente [QA733]; Eficiência e capacitação técnica dos 
docentes e material escolar [QA784]. 
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A capacitação de qualquer profissional precisa ser contínua, prática, específica e 

direcionada. Na área de educação também. Profissionais qualificados proporcionam 

boa qualidade na educação. Estar atento e sempre em busca de novos 

mecanismos, boas práticas e boas ações que possibilitem a todos uma 

aprendizagem significa um diferencial no mercado. 

 

No que tange ao atributo aprendizagem, registrado nesta questão com 039 

ocorrências, os pais relataram: 

 
Aprendizado e satisfação dos alunos [QA060]; índice de aprendizado 
[QA074]; O aprendizado do aluno [QA130]; O aprendizado do aluno (grau) 
[QA221]; Aprendizado e aprovação em faculdade [QA275]; O grau de 
aprendizado apresentado pelo aluno [QA349]; O aprendizado didático  
e comportamental [QA370]; A aprendizagem com prazer [QA376];  
O aprendizado vivenciado pelo aluno e a interação escola/pais [QA532]; 
Competência dos profissionais e aprendizagem do aluno [QA580];  
O aprendizado educacional e cognitivo [QA833]. 
 

Nesse contexto, o aprendizado e as vivências do filho, bem como seu 

desenvolvimento, são acompanhados pelos pais. Inclusive, a curva de aprendizado 

do aluno é relevante para os pais, principalmente, considerando que a 

aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, 

comportamento ou valores são adquiridos ou modificados, como resultado de 

estudo, experiência, formação, raciocínio e observação na vida dos alunos.  

 

A avaliação MEC/ENEM foi categorizada em 038 ocorrências, conforme os 

seguintes depoimentos  

 
Quantidade de alunos aprovados em vestibulares e média do ENEM [QA069]; 
A divulgação das notas em PAIES e vestibular [QA089]; A preparação dos 
alunos para prestar quaisquer testes [QA094]; Bom desempenho em provas. 
Ex: ENEM [QA117]; Os resultados como a prova de ENEM [QA310]; Notas do 
MEC e ENEM. Caráter formado nos egressos [QA442]; Boa nota da 
instituição recebida pelo MEC [QA472]; Classificação ENEM e material 
didático [QA529]; Concurso externos/ENEM [QA533]; Valor e colocação do 
ENEM [QA583]; Desempenho no ENEM e facilidade dos nossos filhos na 
escola [QA763]; Proposta didática e colocação o ENEM [QA791]; 
Desempenho no ENEM [QA858]; Provas realizadas pelos alunos com 
aprovação fora do CBM [QA842]. 
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Na concepção dos pais, a classificação (notas) doBatista no Enem é crescente, 

principalmente quando se considerar a média estadual nos últimos anos divulgada 

pelo MEC. O colégio demonstra um resultado ainda maior. Por isso, os pais 

consideram este atributo para avaliar a satisfação dos serviços prestados pela 

instituição. Eles pais almejam a aprovação do filho em uma faculdade. Muitos até 

mencionam o alto índice de alunos  aprovados em universidades federais e 

particulares que já passaram pelo ensino.  

 

A afetividade, com 033 ocorrências é percebida pelos pais, como demonstrado nos 

depoimentos abaixo: 

 
 
Competência, clareza, objetividade, carinho e respeito com o meu filho 
[QA163]; Material didático, professores especialistas e atenção ao aluno 
[QA334]; dedicação e disciplina [QA343]; Atenção individual com cada aluno 
[QA356]; carinho dos funcionários com os alunos [QA392]; Atenção com 
nossos filhos [QA589]; A atenção e cuidado especial da escola com o aluno e 
pais [QA632]; Carinho com as crianças [QA675]; Atenção, respeito e cuidado 
[QA682]; Amor, paciência, ética e compromisso [QA721]; Atenção ao aluno 
[QA781]; Competência, compromisso e dedicação [QA806]; Regras, 
participação, carinho e respeito [QA813]; Atenção pedagógica [QA874]. 
 

A afetividade tem estado presente no cotidiano da escola. Muitos pais consideram 

esse um diferencial da instituição. Os filhos passam cada vez mais tempo dentro do 

ambiente escolar e a forma como são vistos bem como o tratamento que recebem 

dos funcionários são fundamentais para os pais. A escola tem sempre atenção e 

cuidado especial com alunos e pais. 

 

A variável comprometimento foi registrada em 030 ocorrências citando-se alguns 

depoimentos descritos abaixo: 

 
Grau de comprometimento dos profissionais da escola [QA077]; Se o colégio 
cumpre com o que se prega [QA115]; Serenidade, compromisso e valores 
cristãos [QA237]; Compromisso e seriedade com as alunos [QA261]; 
Responsabilidade e compromisso [QA278]; Atualização curricular e 
comprometimento [QA503]; Compromisso, responsabilidade, valor éticos e 
morais [QA508]; Compromisso com os alunos, responsabilidade e valores 
éticos [QA525]; Seriedade, compromisso e valores cristãos [QA641]; Virtudes 
e compromisso [QA677]. 
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Observaram-se nesta questão o comprometimento e o carinho dos professores com 

a verdade ética (ensino é o exemplo) o grau de comprometimento dos profissionais 

da escola para com toda a comunidade acadêmica (pais, alunos, familiares). 

Contudo, um dos pais alertou a necessidadade de verificar se o colégio cumpre com 

o que se prega. 

 

No quesito satisfação, observaram-se apenas 27 ocorrências, citando-se: 

 
A satisfação dos alunos [QA473]; Satisfação de alunos e aprendizagem 
[QA499]; Satisfação dos ex-alunos [QA182]; Satisfação com minha filha 
[QA561]; A satisfação infantil [QA630]; Muito bom [QA726]; Conhecimento 
adquirido e satisfação do aluno [QA777]; A completa satisfação e 
desempenho do meu filho [QA826]; Satisfação das crianças [QA839]. 

 
Os pais consideram a satisfação com os colaboradores um indicador de qualidade, 

uma vez que eles são quem estão lidando diretamente com a criança. É importante 

observar o aluno e acompanhar seu índice tanto de satisfação quanto de 

desempenho. 

 
Uma variedade de atributos foi elencada pelos pais com menor número de 

ocorrências, porém é importante mencioná-las: tratamento /individualizado, (17), 

ambiente (13), responsabildidade (13), comunicação (12), parceria (10), 

desempenho (14), competência (8), acolhimento (7), atividade extracurriculares (7), 

conhecimento (6), atualidade (5), confiança (5), grade currricular (5), religiosidade 

(5), transparência (5), referência (3), adversidade (1), indicação (2), inovação (2), 

acessibilidade (1), colégio cristão (1), diversidade (1) e logística (1).  

 

Os depoimentos aqui descritos consolidam esse resultado, em ordem de ocorrência. 

 
Personalização dos alunos, tratando-os como únicos [QA344]; Olhar o aluno 
como um todo [QA457]; O ambiente e a referência [QA743]; 
Responsabilidade dos educadores [QA120]; Se a escola é responsável no 
que faz [QA363]; Responsabilidade e humanismo [QA727]; Assiduidade das 
informações [QA511]; O envolvimento da escola com o aluno e a família, 
buscando a melhor forma de educar [QA798]; Gosto do desempenho e 
desenvolvimento criança [QA614]; O desempenho e a satisfação do aluno; 
[QA875]; Competência do corpo funcional [QA854]. 
 

Para os pais, o Colégio Batista é uma escola confessional cristã de característica 

acolhedora e formadora de pessoas para o bem. Tem seu foco na formação integral 
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do ser humano, compreendendo as áreas cognitiva, relacional, interrelacional e 

espiritual. Desenvolve uma pedagogia afetiva e estimuladora de potenciais. Além 

das atividades extracurriculares, o colégio busca sempre oferecer serviços alinhados 

aos objetivos, valores e missão. 

 

A pergunta que investigou a adaptabilidade das crianças e procurou apurar se elas 

são felizes na escola está retratada na Tabela 43. 

 

Tabela 43 
Responsável pela escolha do Colégio Batista Mineiro 

Responsável Freq. % 

Sim 866 98,07 
Não 11 1,25 
Às vezes 2 0,23 
Não respondeu 4 0,45 

Total 883 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Para 98,07% das crianças, a escola é um lugar onde elas se sentem felizes, 

conforme demonstram os principais depoimentos que confirmam esse índice.  

 
Dos 883 registros, optou-se por apresentar um resumo dos relatos mais expressivos: 

 
Sim. No começo estranhou (veio do Pirlim Pimpim), mas super se adaptou 
[QA071]; Sim. Porém reclama de formação de turminha e exclusão bullying 
[QA135]; [...] Hoje eles estão gostando [QA138]; Muito! Sua maior felicidade e 
ir para a escola [QA228]; Muito feliz. Gosta muito de tudo na escola [QA248]; 
A cada dia mais; Sim! [QA323]; [...] a adaptação foi tranquila. Procurei a 
coordenação e a professora para lidar com os conflitos vividos na escola pela 
aluna, mas acho que precisa mais acolhimento, falta incentivo [QA374]; Ele 
acha o colégio muito rígido com os para-casa [...] [QA405]; Está em processo 
de adaptação. Tem dificuldades de se sentir inserido na turma. Não o percebo 
muito feliz [QA434]; Se pudesse, colocaria rodinhas no CBM e levaria para 
casa [QA445]; Muito. Ela tem um enorme orgulho de estudar no Colégio 
Batista [QA515]; Fiz esta pergunta ao meu filho. Ele me disse "É o lugar que 
mais amo, mamãe" [QA536]; Muito. Nossa segunda família [QA540]; Ela é 
feliz na escola. O começo foi difícil, porque viemos de outro estado, mas a 
aproximação da escola com a família foi fundamental [QA809]; Ela é 
apaixonada pelo CBM [QA812]; Sim. Muito feliz e apaixonada com a 
professora [QA827]. 
 

De modo geral, as crianças são felizes na escola, adaptaram-se bem e muitas 

consideram o colégio como uma família, a extensão de casa. Para os pais, é lá que 

o filho,além de ser feliz, aprende coisas maravilhosas, que serão utilizadas ao longo 
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da vida. Ver o filho obter formação e ainda ser feliz no ambiente escolar é para os 

pais resultado positivo. Prinicipalmente diante do investimento feito ao longo da vida 

acadêmica da criança, para os pais, crescer faz parte do movimento da vida. E se 

esses crescimento ocorrer em um ambiente em que o filho se identifique e se sinta, 

isso feliz gera tranquilidade para os pais e familiares. 

 

Em relação à quantidade de atividades extracurriculares destinadas aos alunos, os 

principais resultados estão descritos na Figura 60 e foram elencados em ordem de 

prevalência. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 60 

Quantidade de atividades extracurriculares 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A questão que investigou a opinião dos pais em relação à quantidade de atividades 

extracurriculares apresenta os principais relatos: 

 
Acho o suficiente! [QA227]; Acho que são muito relevantes [QA044]; Acho 
satisfatória [QA236]; Acho suficiente e necessária [QA344]; Até o momento 
satisfatória [QA551]; Atende bem às expectativas [QA724]; Coerente no 
aprendizado [QA761]; Compatível com a capacidade do aluno [QA503]; 
Considero satisfatória [QA650]; Está em equilíbrio com os tempos atuais 
[QA661]; Estou satisfeito. Procuro acompanhá-los em todas [QA420]; Eu 
acho satisfatório [QA134]; Faz parte da educação e aprendizado [QA541]; 
Gostamos pela variedade [QA811]; Na medida certa [QA531]; Perfeito: 
quantidade suficiente e satisfatória [QA546]; Quanto a quantidade o número é 
relevante. São bem distribuídos [QA253]; São pertinentes [QA731]; 
Satisfatória desde que possam ser feitas pelas próprias crianças. Alguns não 
são [QA839]; Satisfatória. Satisfatória. Projetos como criança cidadã e Proerd 
são excelentes [QA759]; Satisfatório e suficientes [QA707]; Satisfatórios, nem 
muito, nem pouco [QA669]; Suficiente para o aprendizado [QA778]; 
Suficiente, tendo em que vista às vezes o tempo para curriculares é pequeno 
[QA833]; Todas as atividades são bem-vindas ao conhecimento e crescimento 
no todo [QA261]. 

Relevante/Satisfatória/Suficiente                                                     (140) 
Boa(s)                                                                                              (138) 
Quantidade (Adequada/considerável/razoável)                              (064) 
Excessivo (a)                                                                                   (050) 
Aumentar Qtde/opções/variedade de atividades                            (048) 
Bom/Bons                                                                                        (039) 
Poucas (atividades/opções/variedade)                                           (037) 
Muito (boa/bom)                                                                              (032) 
Excelente(s)                                                                                    (024) 
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Os pais consideram as atividades extracurriculares satisfatórias e essenciais. É uma 

forma de desenvolver as habilidades dos alunos, além de aumentar o engajamento e 

a satisfação dos pais no trabalho desenvolvido pela escola. 

 

A categoria boa(s) resultou em 138 evidências, das quais os principais relatos estão 

descritos resumidamente. 

 
Boa, pois direciona para o estudo, nos permite tempo para a criança ficar livre 
(brincar e outras atividades) [QA439]; Boa para o estímulo do aluno [QA754]; 
Boa: Às vezes as crianças não conseguem interpretar a atividade [QA208]; 
Boa. Penso que os próprios alunos podiam ter autonomia para fazer mais 
trabalhos na escola [QA486]; Boa, podendo melhorar [QA866]; Boa. Poderia 
se criar correções de pais e anotar no diário [QA168]; Boa, sem exceção 
[QA791]; Boa. Os preços deviam ser mais acessíveis [QA678]  Boa. 
Quantidade não é qualidade[QA309]; Boas opções [QA698]; Boas. Poderiam 
aprofundar mais, ser mais criativos [QA058]; Fora os sábados letivos, são 
boas [QA741]; No maternal III/SEI, as atividades são boas. Gostaria de dias 
diferentes de balé e iniciação esportiva para a criança ter oportunidade das 
duas atividades [QA161]; Para a idade dela, está boa [QA080]; São boas 
[QA786]; São boas e de qualidade[QA520]; São boas, mas poderia ser mais 
[QA513]; São boas, mas tem dias que tem muitas atividades e ainda provas. 
Neste caso, perde-se o foco das provas[QA711]. 
 

Os pais consideram as atividades “boas”, pois, mesmo tendo que fazer as 

atividades, os filhos ainda têm tempo livre para brincar e realizar outras atividades. 

Contudo, sugerem que os próprios alunos tenham autonomia para fazer mais 

trabalhos na escola, porque,às vezes, eles não conseguem interpretar as atividades. 

Indicam, também, criar um método de correções de pais e anotar no diário. 

 

Na percepção dos pais (64 ocorrências), a quantidade de atividades 

extracurriculares classifica-se como boa, adequada, considerável e razoável. Os 

depoimentos que confirmam essa afirmativa estão detalhados a seguir: 

 
Acredito que são adequadas e suficientes [QA132] Acho a quantidade 
adequada [QA152]; Acho adequado, mas penso que deve ser só para os 
alunos [QA475]; Acho consideráveis e suficientes e diversificadas, porém 
acho que  poderiam fazer parte do valor pago nas mensalidades [QA627]; 
Acho que a quantidade é razoável, pois não sobrecarrega as crianças 
[QA747]; É uma boa quantidade [QA750]; Em boa medida [QA533]; 
Quantidade boa [QA277]; Acho razoável [QA478]; É uma quantidade razoável 
[QA033]; Quantidade razoável, porém qualidade ineficiente e ruim [QA714]. 
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Em relação à opinião de que as atividades extracurriculares são excessivas, 

observaram-se 50 ocorrências, das quais os principais depoimentos foram: 

 
"Pesadas" para os alunos e para os pais [QA405]; A meu ver, é um número 
excessivo [QA547]; Acho as atividades em demasia [QA178]; Acumula muito 
para-casa [QA297]; Algumas vezes, são enviadas em grandes quantidades e 
pouco tempo para entregá-los [QA748]; Às vezes, acho a quantidade para 
casa excessiva para a idade dele [QA397]; Às vezes, excessiva, 
principalmente no dia anterior às provas [QA450]; De acordo com a idade do 
meu filho, Baby, é passado um para casa por sexta-feira. Meu filho só tem 
três anos [QA163]; Em relação a trabalho e para-casa, às vezes, 
sobrecarrega [QA508]; Especificamente do terceiro ano do ensino 
fundamental, acho exagerada, visto que os pais, no intuito de auxiliar os filhos 
nas atividades, acabam tomando o lugar do professor, sendo que a matéria 
deveria na prática ser ensinada integralmente na escola [QA815]; Excessiva. 
Noto que é necessário reforçar muito em casa [QA036]; Os trabalhos são 
extensos e exigem a presença dos pais [QA183]; Percebo que, às vezes, há 
sobrecarga [QA128]; São exagerados para a faixa etária [QA045]; São 
excessivas, principalmente véspera de feriado [QA490]; Sinceramente, achei 
muito. De onde ele veio era bem menos atividades [QA667]; Tem aumentado 
a quantidade, mas poderia haver mais investimentos do colégio [QA580]; Tem 
dias que vêm muitas folhas de dever [QA801]; Tenho achado muito puxado 
[QA813]; Trabalhos para-casa em épocas de provas sobrecarregam a criança 
[QA525]; Uma quantidade elevada de "para-casa" [QA841]; Volume às vezes 
acumulativo, sem sentido e sem coerência pedagógica [QA720] 

 

As atividades extracurriculares podem ser forte aliadas no processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, cabe aos docentes respeitar os limites e a faixa etária das 

crianças. Os pais também têm um papel fundamental no auxílio dos filhos, 

principalmente se considerar que esse tipo de atividade contribui para o 

desenvolvimento global do aluno. 

 

Na percepção dos pais (48 ocorrências), é preciso que a escola aumente a 

quantidade de opções e a variedade das atividades extracurriculares, conforme 

confirmam os principais relatos extraidos dos resultados saber: 

 
Poderiam oferecer mais atividades relacionadas[QA024]; Poderiam oferecer 
mais atividades relacionadas ao que é ensinado [QA043]; Pode-se ampliar, 
dando mais prioridade aos idiomas [QA107]; Poderia haver mais opções de 
horário [QA192]; Em minha opinião, estas deveriam ser mais abundantes 
[QA311]; Poderia ter mais, porém com mais propósito [QA334]; Acredito que 
poderia ter um número maior e mais diversificado [QA448]; Deveria haver 
uma maior e mais variada, e oferta de atividades [QA507]; Acho que poderia 
expandir mais [QA526]; Poderia ter mais opções [QA612]. 
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Alguns pais sugerem aumentoar as atividades extracurriculares. Para eles, esse tipo 

de atividade é benéfico pois, propicia ao aluno inúmeras possibilidades de 

aprendizado. 

 

Para 71 pais, o volume de atividades extracurriculares foram consideradas como 

“muito bom/bons”, de acordo com os principais depoimentos identificados nesta 

questão: 

 
Acho muito bom para a socialização de pais e alunos [QA046]; Bons [QA070];  
Em bom número [QA113]; Acho muito bom as opções que o CBM oferece 
[QA321]; Muito bom. Aluna demonstra liberdade para errar [QA376]; São 
bons. A oferta das aulas de inglês e esportes também [QA406]; Está bom 
[QA444]; Possui um bom número de atividades extracurriculares [QA558]; 
Bom. Talvez um enfoque maior em questões que para o futuro se desenhar 
[QA544]; Acho que está bom [QA565]; Bom. A interação com a família é 
importante [QA643]; Muito bom. Temos que explorar seus conhecimentos 
[QA726]; Bom [QA805]; Pela idade dos meus filhos, eu acho que tá bom 
[QA881]. 
 

Na opinião dos pais, está boa a quantidade de atividades extracurriculares enviada 

para os alunos. O envio desse tipo de atividade permite que a familia tenha uma 

interação maior com os filhos, o que contribui para seu desenvolvimento. 

 

Os pais que indicaram haver poucas opções e variedade de atividades registraram 

37 ocorrências, resumidas nos relatos a seguir: 

 
Acho que mandam pouquíssimas atividades para casa [QA184]; Acho que 
são poucas as oferecidas [QA081]; Acredito ser pouco. Neste item, a escola 
pode oferecer mais opções e horários [QA763]; Muito poucas opções durante 
o ano [QA496]; Muito poucas. Inexistentes em Ouro Branco [QA014]; Nível 
baixo. Poucas atividades/pouca correção das mesmas/nunca teve atividade 
de inglês ou educação cristã extracurricular [QA579]; Pouca variedade e com 
horários inadequados [QA177]; Poucas atividades extracurriculares [QA840]; 
Poucas. Deveria ter mais opções [QA328]; Pouco (“principalmente com o 
para-casa”) [QA059]; São poucas atividades, poderia ser mais [QA587]; São 
poucas [QA126]; São poucas [QA512]; São poucas [QA736]; São poucos. 
Poderia focar na profissão [QA543]; Tem pouca opção[QA861]. 

 

O aspecto excelente(s) foi observado na categorização desta questão em 24 

ocorrências, como demonstram os relatos resumidos: 
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Acho excelente! [QA728]; Apesar de sermos "novatos" (um mês de Batista), 
consideramos excelentes [QA151]; Excelente! [QA787]; Excelente! Ideal para 
o nível da escola [QA664]; Excelente. Entretanto, deve ter reforço em 
matérias [QA471]; Excelente, muito necessário [QA616]; São excelentes, 
porém poderia haver outros opcionais [QA136]. 
 

A quantidade de atividades é percebida como “excelente” pelos pais. Observou-se 

que, mesmosendo pais novatos, eles já conseguem ter uma percepção de 

excelência em relação à quantidade de atividades destinadas aos filhos. Ou seja, as 

atividades extracurriculares também são uma uma excelente opção para 

complementar o tempo livre dos filhos. Identificou-se na pesquisa diversos aspectos, 

tais como: Ofertar outras atividades (19); Não se aplica (18); Normal (17); Dentro da: 

expectativa, esperado, limite, padrão e previsto (14); Importante(s) (14) 

Razoável/Regular (14); Insatisfeito/Insuficiente (13); Poderiamelhorar/ampliar (13); 

Ideal (9); Necessário (9); Aspectos financeiros (7); Positivo(a)/Produtivo(a) (6); 

Tranquilo (6) Auxilia na formação (5); Média/Mediana/Moderada (5); Qualidade (5); 

Diminuir atividades (3); Extender prazo de entrega (2); Fraco(a) (2); Investimento em 

esportes (2); Diversificada (1); Estimular a escrita (1); Executar em sala de aula (1); 

Falta:atividades/padronização (1); Incentivar a leitura(1); Integração ensino 

atividades (1); Interessante (1); Não gosto (1).  

 

Os aspectos apontados com um menor número de ocorrências foram agrupados e 

demonstrados nos principais relatos descritos a seguir: 

 
Poderia ser oferecidas aulas de música [QA119]; Acredito que a escola 
poderia oferecer mais atividades fora do ambiente escolar, como, visitas a 
museus e parques, pois as visitas orientadas oferecidas às escolas são 
recursos fantásticos para a aprendizagem dos mesmos [QA207]; Poderiam 
ser mais, como no âmbito de esportes [QA482]; Acho que falta uma disciplina 
voltada para educação no trânsito [QA633]; Acho que o xadrez deveria fazer 
parte da grade [QA700]; Não há atividades extracurriculares para a série do 
meu filho (quarto ano) [QA062]; O aluno ainda não participa dessas 
atividades [QA609]; Minha filha não exerce nenhuma atividade. Por isso, não 
posso opinar [QA800]. A quantidade de atividade é normal [QA002]; Normal. 
É importante que o aluno tenha atividades extras [QA266]; Normal, porém 
alguns conteúdos deveriam ser trabalhados em sala [QA055]; Quantidade 
esperada, dentro da expectativa [QA598]; Acho que está dentro do limite do 
aluno [QA812]; Dentro dos padrões das demais instituições [QA534]; Acho 
que está dentro do que é previsto para que o aluno obtenha sucesso na vida 
[QA226]; Acho as atividades extracurriculares de extrema importância. 
Quanto mais opção, melhor [QA172]; É de grande importância, a distância, 
essas complementações para a preparação do aluno, porém sinto a falta dos 
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trabalhos de apresentação, pois minha criação foi de outra escola e a mesma 
oferecia diversos trabalhos avaliativos e de apresentação, indo desde o 
primeiro ano. Eu acho muito importante a criança se desenvolver nesse 
ponto, até mesmo a timidez, e achei fraco o nível dos trabalhos [QA089]; São 
importantes para a relação família-escola [QA473]; Razoável, necessita de 
maior proximidade nos horários [QA174]; Razoável, porém exigem 
conhecimentos avançados, ou seja, conhecimento que as crianças não 
conseguem nem fazer sozinhos [QA356]; Regular [QA102]; Às vezes, 
mandam atividades para os pais, e não para os alunos [QA120]; Precária, 
principalmente na área esportiva [QA142]; Acho que tem muitos trabalhos em 
grupo desnecessários [QA665]; Acho que é o ideal [QA607]; Acho os valores 
altos, pois a média demonstra ser cobrado 1/4 do salário mínimo [QA858]; 
Enriquece e reflete positivamente [QA648]; Acho muito tranquilo [QA847]; 
Contribuem ainda mais para a formação da criança [QA641]; Mediana, mais 
para menos do que o necessário [QA692]; A qualidade de aprendizado é 
muito bom [QA302]; Muito. Deve-se diminuir trabalhos para-casa; dever de 
casa, não [QA048];Prazo maior para a entrega dos mesmos [QA017]; Fraco 
(a).[QA245], [QA375]; Investir na escola de esportes [QA076]; Diversificada 
[QA742]; Deveria estimular a escrita [QA379]; Acho que deveria ser ensinado 
mais na sala de aula [QA339]; Faltam atividades extracurriculares [QA034]; 
Não existe um padrão. Dias vem pouco e outros muito [QA553] Além do 
"para-casa" o incentivo à leitura é muito interessante [QA631]; Integrar o 
ensino com as atividades [QA015]; Integração ensino-atividade. Gosto. Tem 
bastante, mas acho interessante [QA071]; Não gostei muito [QA816] 

 

De modo geral, as atividades extracurriculares são práticas que têm por finalidade 

melhorar o desenvolvimento socioafetivo do sujeito e trazem um ganho significativo, 

tanto no desempenho acadêmico como na formação geral do aluno. A educação 

infantil, ou séries iniciais, é um momento fundamental na formação de um indivíduo, 

quer seja por absorver o conhecimento, mas também por promover a integração 

aluno, familia e escola. É de extrema importância que os pais acompanhem as 

atividades propostas pelo colégio, bem como dialogar com o corpo docente da 

instituição sobre as melhores formas de aprendizado dos filhos. 

 

A questão sobre a percepção dos pais em relação aos canais de comunicação do 

colégio serão descritas em ordem de prevalência, de acordo com a categorização 

dos resultados ilustrados na Figura 61. 
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Figura 61 

Percepção quanto aos canais de comunicação 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os resultados apontam uma quantidade massiva de pais indicando que o colégio 

possui bons canais de comunicação em432 ocorrências.Alguns dos relatos 

relevantes nessa questão estão elencados a seguir: 

 
São bons canais, nos mantêm bem informados [QA022]; São bons, facilidade 
de acesso [QA025]; A escola tem bons canais de comunicação [QA033]; Mais 
uma ferramenta de ajuda dos alunos e pais [QA078]; Acho bom. Não tenho o 
que reclamar [QA134]; De uma forma geral, são bons [QA152]; São bons, 
dando o suporte esperado [QA223]; Muito boa e importante para o 
relacionamento com todos [QA242]; São bons. Há várias opções tecnológicas 
e presenciais [QA250]; Facilita com as informações, nos mantendo 
conectados com a escola [QA278]; Eu acho uma comunicação muito boa 
[QA302]; Bons. Pela internet facilita o acompanhamento do aluno [QA344]; 
Me coloca sempre a par do universo que minha filha convive [QA387]; Muito 
bom. Atende ao propósito [QA426]; São bons os veículos de comunicação 
[QA441]; Atende às nossas necessidades [QA463]; Muito bons e funcionam. 
Parabéns pelo ID! [QA483]; Acho fundamental. Acredito que deveria ser mais 
divulgado [QA519]; Bons canais de comunicação [QA522]; Acho que são 
muito bons e funcionais [QA542]; Adorei o controle do ID [QA543]; Bem 
acessível. Acho que as notícias poderiam ter acesso sem ter que logar. 
[QA548]; São bons. Nós ficamos bem informados [QA552]; Boa, com 
evidências de melhoras [QA588]; Diversificado e prático pois utilizam-se de 
recursos tanto o virtual quanto o tradicional [QA627]; Boa comunicação. O 
aplicativo nos mantém online e por e-mail também [QA643]; Acho bom. 
Recebemos sempre os comunicados [QA691]; Eu gosto muito e consulto 
praticamente todos os dias o ID [QA711]; Bons canais [QA725]; Boas, 
principalmente o Batista ID [QA745]; Acho os canais muito bons [QA755]; 
Boas. Fácil acesso [QA766]; Bom. Nos mantêm informados [QA798]; São 
bons os canais utilizados [QA800]; Muito bom para nos mantermos 
informados [QA812]; Muito bom, bem comunicativos [QA813]; Bons e claros 
[QA843]. 

Bons canais de comunicação                                                           (432) 
Precisa melhorar                                                                               (060) 
Ótimo                                                                                                 (055) 
Satisfatório(a)                                                                                    (050) 
Excelente(s)                                                                                       (038) 
Efetivo/eficaz/eficiente                                                                       (033) 
Dificuldade de acesso/Falho                                                              (027) 
Insatisfatório(a)                                                                                  (020) 
Adequados(a)                                                                                    (016) 
Razoável/regular                                                                               (013) 
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A viabilidade de manter um canal de comunicação entre pais e escola é 

fundamental, principalmente pelo cenário de profundas e aceleradas 

transformações, em que os pais têm estado cada vez mais conectados com a 

tecnologia. Ao dispobilizar um bom canal de informação entre os pais e a escola, 

acaba resultando em praticidade. Ou seja, esta é mais uma ferramenta utilizada para 

ajudar os pais a se manterem conectados com a escola. 

 

O segundo termo apontado nessa questão, com 060 ocorrências, indica que o 

colégio precisa melhorar seus canais de comunicação, conforme os depoimentos 

descritos resumidamente: 

 
Podem ser melhor utilizado. Por exemplo, aplicativo celular [QA036]; As 
plataformas digitais são úteis, mas não tão amigáveis para quem não acessa 
com frequência. Talvez a escola pudesse aderir ao whatsApp. [QA062]; Pode 
melhorar e tornar a comunicação mais eficaz com o professor [QA127]; O 
aplicativo precisa ser melhorado e adicionar a opção atendimento online 
[QA154]; O acesso e direção/coordenação poderia melhorar [QA156]; Podem 
ser aperfeiçoadas [QA165]; Em geral, penso que é uma das questões que 
precisa melhorar (meio tumultuada), mas tem melhorado [QA170]; Poderia 
haver melhoria em relação ao financeiro da unidade [QA188]; Melhorar o site 
e portal do aluno [QA258]; Podem ser melhorados [QA265]; Precisa melhorar 
o aplicativo. Ter um canal mais fácil de comunicação [QA270]; Poderiam usar 
e-mail; O aplicativo é ruim [QA282]; Poderia melhorar em relação à 
comunicação por e-mail [QA338]; É necessário aprimorar [QA364]; Melhorar 
os digitais [QA430]; Precisa melhorar por telefone. É difícil conseguir 
atendimento por telefone [QA444]; Precisa melhorar. Não conseguimos no ID 
comunicar/escrever [QA574]; Devem melhorar [QA581]; Poderia 
melhorar[QA590]; Melhorar o site e canal web (Portal) [QA623]; O 
atendimento presencial na escola em qualquer horário deixa a desejar 
[QA669]; Necessita melhorar [QA683]; Acho que o ID poderia ser mais 
explorado ou recebêssemos mais fotos. Recebo poucas em relação aos 
encontros [QA786]; Precisam melhorar. Nunca consegui acessar o Batista ID 
[QA826]. 
 

Nessa questão, os pais apontaram as necessidade de melhorias em relação a todos 

os processos de comunicação (virtual e por telefone). O atendimento presencial 

precisa ser melhorado. Para os pais, a comunicação é primordial no ambiente 

escolar. Muitas vezes, uma solução pode ocorrer por meio do canal de comunicação 

com a instituição. 

 

O atributo ótimos(a) foi considerado em 55 ocorrências. Para os pais, o colégio tem 

ótimo canal de comunicação, conforme confirmam os principais depoimentos: 
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Ótimo. A direção é de fácil acesso e as áreas digitais são ótimas [QA168]; 
Objetiva [QA005]; São ótimos mas faltam informações mais precisas, datas 
de volta às aulas [QA219 ]; São ótimas, mas tenho mais controle quando 
enviam por bilhetes junto aos materiais [QA29]; São ótimos [QA453]; Ótimos, 
pois facilitam a comunicação entre a escola e família [QA484]; Acho ótimo, 
mais satisfeita com o APP precisa de canal resposta [QA526]; Ótimos, 
funcionam bem [QA531]; Ótima evolução, organizado, moderno e atualizado 
[QA634]; Ótima, qualidade com frequência [QA742]; Ótimos, pois facilita a 
comunicação entre escola e família [QA788]; São ótimos o acesso aos 
docentes, coordenadores e direção. É muito fácil e de grande agilidade 
[QA797]; Ótimos. São muitas informações em vários diferentes lugares 
[QA823]. 
 

Nesta questão, observou-se que os pais entendem que a escola facilita o processo 

de comunicação com a família, desde professores, coordenadores e diretoria.Além 

de organizados, são modernos e atualizadose disponibilizam uma série de 

informações utilizando recursos diferenciados. 

 
Um dos atributos reconhecidos em 50 ocorrências, na opinião dos pais, é 

“satisfatório”.Para eles, a escola disponibiliza canais de comunicação com essa 

característica, conforme corroboram os principais depoimentos elencados a seguir: 

 
Por enquanto satisfatório [QA095]; São satisfatórios. Então, não tenho porque 
me preocupar [QA172]; Satisfatório até então [QA311]; Tranquilos! [QA374]; 
São satisfatórias [QA447]; São variadas e com boa qualidade de 
funcionamento [QA485]; Considero-os satisfatórios [QA546]; Simples e 
objetivo [QA601]; Acho satisfatória [QA603]; Sou muito satisfeita, pois  
sempre estou informada [QA607]; São satisfatórias e modernas [QA702]; 
Sempre que precisei consegui ser atendida [QA795]. 
 

Diante dos resultados, tem-seque os canais de comunicação proporcionam aos pais 

tranquilidade,pois ficam cientes de questões ecolares, mantendo-se informados 

sempre que necessário. Ou seja a escola manterem os canais de comunicação,que 

atendem de modo satisfatórios. Isso é fundamental para o colégio. 

 

Em relação a ter um canal de comunicação excelente, observaram-se 38 evidências, 

descritas abaixo: 

 
Excelente, ativo e atuante  [QA125]; Excelente! [QA166]; Excelente. O Batista 
ID é  inovador. Só faltou a parte de darmos nossa opinião [QA403]; Excelente, 
principalmente pelo aplicativo [QA472]; Excelente. O Batista ID é inovador. Só 
faltou a parte de darmos nossa opinião [QA555]; Gosto muito. Acho excelente 
o aplicativo [QA564]; Excelentes, bem modernos [QA579]; Excelentes Batista 
ID [QA739]; Excelente, pois participamos de perto [QA881]. 
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Para os pais, essa fase de educação infantil requer cuidado e atenção 

especiais.Quando o colégiodisponibiliza canais de comunicação vistos pelos pais 

como de excelência, isso facilita a troca de informações e auxilia no processo de 

desenvolvimento das crianças. Nesse sentido, é preciso buscar canais 

decomunicação que incentivem ao máximo essas capacidades.  

 

Para os pais, a escola possui um canal de comunicação efetivo/eficaz/eficiente, 

identificado em 033 evidências, de acordo com os principais relatos: 

 
São eficientes e de fácil acesso [QA099]; Muito atual e eficiente [QA415]; 
Facilitadores e eficientes [QA508]; Eficazes [QA517]; Facilitadores eficientes 
[QA525]; São eficientes, embora não acham em determinadas máquinas 
[QA597]; Uma comunicação clara e eficiente [QA703]; Muito bom e 
eficiente[QA754]; Efetivos [QA768]; Eu gosto. É eficiente [QA781]; Tem o ID 
no celular e acho eficiente [QA829]; São bem eficientes [QA860]; Eficientes 
[QA872]. 
 

A importância de um canal de comunicação eficiente, principalmente nas séries 

iniciais, é fundamental. Uma comunicação clara, objetiva e facilitadora traz 

benefícios tanto para a escola quanto para os pais. 

 

No que se refere à dificuldade de acesso/falho, visto em 027 ocorrências dos pais, 

apontam-se os principais relatos: 

 

Dificuldade com o Batista ID [QA027]; Não acho dinâmico. Tenho muitos 
problemas para acessar. Muitas vezes, não reconhece a senha. Aí, tenho que 
ir à escola [QA040]; Bom, não consegui baixar o aplicativo. É, só utilizo o site 
para impressão dos boletos [QA089]; Acesso pouco o site, mas quando faço 
acho o acesso difícil [QA240]; Difíceis. Só consigo falar com a professora 
através de bilhete. Para conversar com a professora, tem que marcar hora 
[QA281]; Falho. Falta mais interação [QA317]; Acho falho. Atualmente, tenho 
enfrentado problemas neste sentido [QA334]; Tenho dificuldade de acessar o 
sistema [QA342]; Difícil acesso. Não sei opinar [QA371]; Às vezes, tenho 
dificuldade em acessar, mas, como vai também para meu marido, ficamos 
ciente juntos [QA468]; O acesso ao Batista ID é chato (sempre pede senha e 
não reconhece) [QA496]; Não tão fáceis de usar (muitas vezes, travam) 
[QA604]; Apenas informativos. Há dificuldades em dialogar com a escola 
[QA610]; Site com problemas para renovação, bolsa e impressão de boletos 
[QA697]; Acho falho apenas a parte financeira. Dificultam muito para os pais 
quando necessitamos de  segunda via e etc... [QA732]. 
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As dificuldades relatadas pelos pais envolvem questões de impressão de boletos, 

monitoramento de notas, acompanhamento acadêmicoe de utilização de senhas. 

Muitas vezes, acabam tendo que deslocar até a escola para solucionar situações 

que poderiam ser resolvidas por meio dos canais de comunicação 

 

Em relação à insatisfação dos pais quanto aos canais de comunicação do colégio 

observaram-se 020 registros, caracterizados nos principais relatos a seguir: 

 

Muito ruins. Em Ouro Branco, inexistentes [QA014]; Não existem [QA148]; 
Insatisfatório [QA157]; Não gosto [QA225]; O contato por telefone é 
excelente. Internet deixa a desejar [QA229]; Não considero eficaz, mas a 
mensagem chega, impessoal e fria [QA256]; Não funcionam adequadamente 
[QA348] Ruins. As notas não são lançadas a tempo. Demoram muito 
[QA359]; Ruim. Difícil acesso para iniciantes [QA481]; Insatisfatória [QA561]; 
Não funcionam (online) para mim [QA618]; Não os considero com grande 
eficácia. [QA632]; Ruim. O aplicativo nunca funcionou [QA639]; Não 
considero muito satisfatórias. Sempre encontro dificuldades [QA655]; Não 
acho eficiente [QA675]; O Batista ID é uma esperança, mas o processo de 
informática é horrível [QA706]; Péssima [QA714]. 

 

Os pais relatara quem não existe canal de comunicação em uma das unidades do 

colégio.Para eles, a comunicação é ruim, principalmente pela internet, que deixa a 

desejar. Ressaltaram que em alguns casos a mensagem chega fria e impessoal. 

Assim, para a maioria é insatisfatória. Em contrapartida, o atendimento telefônico é 

excelente. 

 

Os aspectos com menor número de ocorrências foram agrupados e as principais 

evidencias estão elencadas de acordo com sua ordem de prevalência, tais como: 

adequados(a) (16); Razoável/regular (13); Subutilizado (13); Caderno de bilhetes 

funcional (9); Moderno (7); Em evolução/melhorando (6); Falta (divulgação/ 

efetividade/objetividade/praticidade (6); Em adaptação (5); Médio(a)/mediano (5); 

Abertura de comunicação com os pais (4); Suficiente (4); Falta de material impresso 

(3); Antecedência no envio das informações (2); Conflito de informações (2); 

Desatualizado (2); Fraco (2); Proximidade com a família (2); Acompanhamento dos 

deveres de casa (1); Aumentar divulgação (1); Aumentar reuniões presenciais (1); 

Deficiente (1); Desconheço (1); Desnecessário (1); Investimentos em marketing (1); 

Moderado (1); Nada a declarar (1); Normal (1); Otimizar (1); Qualidade (1); 
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segmentação por assunto (1); Transparência (1); Unificar portal do aluno (1); Unificar 

canais de comunicação (1). 

 
Adequadas para este tempo [QA778]; Razoável. Já tivemos problemas 
quanto aos recados/evento [QA174]; Razoável. O atendimento telefônico é 
ruim [QA093]; Não acesso muito[QA369]; Ainda utilizo pouco [QA396]; Bons, 
mas subutilizados pelos pais! [QA482]; Quanto ao ID, uso pouco. Onde 
moramos a viabilidade é difícil [QA445]; Acho funcional apenas o caderno de 
bilhetes [QA290]; O caderno de bilhete ainda é mais rápido [QA335]; Página 
da internet pouco amigável. Caderno de bilhetes funciona bem [QA224]; Só 
utilizo caderno de recados [QA844]; Acompanha a modernidade [QA437]; 
Atuais e acessíveis [QA063]; Inovadoras para acompanhar a evolução das 
tecnologias [QA498]; Percebo que o CBM tem buscado melhorar cada vez 
mais [QA530]; Percebo um esforço e melhoria significativa [QA580]; Quase 
não vejo notícias sobre a unidade Betim [QA351]; Ainda estar me adaptando 
ao site e aplicativos [QA409]; Bom, porém eu estou em falta. Preciso me 
adaptar melhor [QA218]; Não me adaptei [QA353]; Média [QA805]; Mediano 
[QA158]; Deveria ser mais fácil e aberto para os pais [QA208]; Gostaria que o 
APP fosse interativo, que pudéssemos responder [QA566]; Bom, mas bem 
unilateral. Não tem jeito de perguntar ou comentar no Batista ID [QA729]; São 
o suficiente[QA513]; Suficientes e eficientes, mas seria bom acessar as notas 
pelo site [QA769]; Boas, mas sinto falta de mais material impresso, inclusive o 
que diz respeito às informações curriculares [QA313]; Não me adaptei aos 
aplicativos e/os avisos virtuais e sinto falta dos impressos[QA303]; O 
problema  maior é apenas que as mensagens vêm muito próximas [QA674]; 
Percebo que, algumas vezes, fica em cima da hora para solucionar algo 
[QA575]; A comunicação pelo aplicativo funcionam, mas são muito em cima 
da hora [QA161]; Acho excelentes opções, mas o site poderia ser atualizado 
com maior frequência [QA569]; Site está desatualizado. A escola tem 
procurado estar próxima da família [QA641]; Às vezes, ocorrem informações 
desencontradas [QA549]; Às vezes, têm que repassar o que foi internamente 
resolvido, sem negociação [QA503]; Bons. Só gostaria de receber os deveres 
de casa para acompanhamento [QA775]; Percepção que falta mais 
divulgação [QA246]; Acho que deveria ter mais reuniões [QA772]; Deficiente 
[QA140]; Desconheço [QA375]; Desnecessários [QA715]; Precisa de 
investimento no marketing [QA076]; Moderado, utilizar canais tecnológicos 
mais eficazes [QA389]; Nada a declarar (ND) [QA621]; Devem sempre 
otimizados e muito importantes [QA707]; De boa qualidade [QA459]; Confuso. 
O "Batista ID" deveria ser segmentado por assunto [QA784]; Comunicação 
com transparência [QA046]. 

 

A indagação que buscou investigar a opinião dos pais sobre a eficiência dos canais 

de comunicação foi categorizada da seguinte forma: Eficiência (aspectos positivos)  

e Ineficiência (aspectos negativos).  
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Dos 883 respondentes 675 consideram eficientes os canais de comunicação do 

colégio com a família, conforme exposto nos principais depoimentos identificados na 

pesquisa: 

 
São eficientes. Funcionários muito próximos [QA025]; São eficientes. Equipe 
muito acessível e atenciosa [QA034]; Muito eficiente [QA046]; Funciona. 
Muito incisivos e eficientes [QA079]; Eficiente, através dos sites / bilhetes e 
cartazes [QA088]; São eficientes e efetivos [QA100]; São eficientes, mas o 
APP precisa ser melhorado [QA126]; Bons. São eficientes [QA232]; Acho 
eficiente [QA296]; Uma eficiência comunicativa com a família [QA302]; São 
eficientes e importantes para comunicação com a família [QA436]; Boa e 
eficiente [QA439]; Boa eficiência [QA483]; Eficiente e eficazes no diálogo. 
Une escola e família. [QA484]; Boa eficiente [QA535]; Bastante eficiente 
[QA542]; Atendem com eficiência [QA551]; São eficientes e simples 
[QA552];É eficiente [QA562]; Boa eficiência dos canais de 
comunicação[QA579]; Eficiência moderada [QA587];Muitos práticos e 
eficientes [QA627]; Boa eficiência [QA690]; Uma comunicação eficiente 
[QA703];Muito eficiente [QA712]; Os canais de comunicação são eficientes 
[QA713]; Comunicação eficiente [QA717]; Considero bem eficiente 
[QA725];Bastante eficientes.  Devem ser mais divulgados [QA733]; A 
eficiência dos canais de comunicação é muito boa [QA747]; Eficiente e eficaz 
na comunicação entre escola e família [QA788]; Percebe que vem se 
aprimorando a cada dia, sendo eficiente [QA815];A comunicação tem sido 
eficiente [QA838]; Acho muito eficiente [QA852]; Com já dito, são bem 
eficientes [QA860]; Bem eficientes [QA862]. 

 

Em relação aos aspectos negativos da questão, 165 pais indicaram, problemas e 

dificuldades em relação, a comunicação do colégio com a família. Alguns fizeram 

sugestões de melhorias na comunicação com as famílias, conforme relatos descritos 

a seguir: 

 
Acredito que extremamente virtual. Poderia ser mais acessível para 
funcionários e família [QA001]; Não existiam em Ouro Branco [QA014]; Baixo. 
As atividades de casa poderiam ser divulgadas pelo aplicativo também 
[QA036]; Apesar de haver vários meios digitais, o bom e velho bilhete em 
papel continua sendo a forma mais efetiva de comunicação [QA062]; Poderia 
haver um meio de mensagem pais e escola através do Batista ID [QA086]; 
Deficiente [QA140]; Pouco eficientes [QA157]; Comunicação regular. Muitas 
vezes, incompletas. A secretaria não sabe informar nada de maneira 
adequada [QA161]; Carece de melhoria. Em geral, as informações são 
incompletas e em cima da hora [QA170]; Acho que os professores deveriam 
usar o e-mail para comunicação também [QA191]; Tenho dificuldade para 
acessar algumas coisas [QA208]; Rever. Inclusive, nem a boleta consigo 
imprimir [QA225]; Baixo. Acho que falta funcionalidade dos canais [QA243]; 
Pouca eficiência [QA245]; A desejar [QA259]; Ruim. Não tem comunicação. 
Em dias de reunião, é falado no início que, para falar de assuntos 
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particulares, só em outros dias, com hora marcada [QA281]; Poderia fazer 
uso de mensagens SMS além do financeiro, Whatzapp também [QA290]; 
Falho. Falta mais interação [QA317]; Os bilhetes são mais eficientes [QA338]; 
Não funcionam adequadamente [QA348]; Acho fraca. Tenho dificuldades em 
acessar o aplicativo [QA357]; Canais digitais ruins [QA359]; É necessário 
aprimorar [QA364]; Muitos manuais e baixa eficiência [QA389]; Apesar de 
várias palestras oferecidas; ou melhor, a eficiência é ainda falha. Na hora 
mais precisa, o caminho é complicado [QA405]; Os canais para a família se 
expressar são pouco eficientes e ágeis, enquanto a escola consegue 
comunicar o que deseja rapidamente [QA406]; Não muito eficientes [QA434]; 
Poderíamos ter direito de respostas e boletos no Batista ID [QA567]; 
Extremamente difíceis, especialmente o ID, mas a atualização do site deixa a 
desejar [QA569]; Boa. Acho que o caderno de bilhete e advertências não 
funciona [QA577]; Melhorar os canais de comunicação "internet" [QA648]; 
Deveria ser mais intimista [QA661]; Pouco eficiente no momento [QA697]; 
Pouco eficientes [QA720]; Acho que centralizar tudo por internet. Por isso, 
não é positivo [QA767]; Há excesso de informações misturados com as 
exigências dos alunos [QA784]; O caderno de bilhetes é o melhor e mais 
eficiente meio [QA826]; Poderia haver comunicação com os professores 
através de e-mail ou do Batista ID [QA830]; O aplicativo da escola não me 
parece muito eficiente [QA868]. 

 

Para a maioria dos pais é relevante as anotações no caderno de bilhetes, eles 

entendem como uma forma de comunicação eficaz, pois diariamente eles tem 

acesso ao caderno dos meninos. outros veem a internet como uma forma negativa 

de comunicar, as vezes depende muito dos conhecimentos sobre a ferramenta.  

 

Os resultados descritos na Tabela 44 referem-se ao fato de ovalor pago ser o motivo 

da permanências dos pais no Colégio Batista Mineiro  

 
Tabela 44 
Valor pago como motivo da permanência no Colégio Batista Mineiro 

Responsável Freq. % 

Não 616 70 
Sim 198 22 
Não respondeu 69 8 

Total 883 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Dos 883 pais, 616 informam que o valor não é o motivo de permanência na escola. 

Eles consideram outros atributos além do financeiro para manter os filhos recebendo 

uma educação Batista, conforme os principais relatos: 
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Entendemos que a escola é o segundo lar dos nossos filhos. Logo, o conjunto 
da escola nos atende e eles são felizes aqui [QA043]; Gosto muito da 
receptividade que meu filho recebe dos funcionários. Ele gosta de todos e 
todos gostam dele [QA219]; Não acho a mensalidade e o material baratos. O 
motivo da minha permanência é a qualidade do ensino. Obs: Professora 
excelente 2017. OBS: O meu nível de satisfação em 2017 em relação à 
qualidade de ensino foi altíssimo. O mais representativo foi o nível de 
excelência da professora regente [QA285]; Eu só estou com minha filha 
estudando onde sempre sonhei em ter estudado porque, ainda pela graça de 
Deus e pela bondade da direção, consegui desconto, porque se não, não 
conseguiria pagar o preço normal. Estou abrindo mão de adquirir meus bens 
próprios para conseguir mantê-la no colégio, que é quase uma faculdade que 
se paga para uma criança de seis anos [QA627]; Estudei no Batista. Amo 
esta escola. Por isso, quero que minhas filhas estudem nele! [QA810]; Acho o 
preço do colégio justo comparado ao praticado pelo mercado, mas não é o 
principal motivo da nossa escolha [QA839]; O custo é alto. Não é isso que 
nos faz manter nosso filho na escola, mas sim a felicidade que ele demonstra. 
Aprende com prazer, sem pressão e obrigatoriedade [QA856]. 

 

Para os pais, a adaptação e o desenvolvimento do filho são fundamentais. Eles 

consideram o aprendizado em todos os sentidos. Poder proporcionar aos filhos uma 

educação baseada nos valores e princípios cristãos significa um investimento. 

Oimportante é manter o filho em um ambiente escolar que complemente os 

princípios e valores pregados em casa. O ensino baseado na palavra de Deus não 

tem preço. Além disso, o Batista oferece uma educação de qualidade, em que o 

ensino está interligado com a personalidade. Existe, também um relacionamento de 

amizade entre escola, aluno e família.Muitos pais consideram o Colégio Batista a 

segunda casa.Outro motivo fundamental é a “felicidade” dos filhos. Significa muito 

para os pais saberem que os filhos estão em um ambiente escolar onde são 

reconhecidos e bem tratados pelos funcionários. A receptividade e o carinho com os 

quais eles são vistos e reconhecidos no cotidiano escolar também fazem uma 

grande diferença. Para esse grupo de pais, o valor pago perde referência quando 

todos esses atributos são levados em consideração. 

 

Dentre os 198 pais que apontaram que o valor pago é motivo de permanência no 

colégio, observaram-se os seguintes depoimentos: 

 
Está adequado ao orçamento familiar. [QA050]; Possuo algum para manter o 
meu filho/ter conhecimento. Não só na teoria, mas condições de mantê-lo na 
escola. [QA070]; Hoje, o valor cobrado se enquadra nas nossas 
possibilidades. [QA117]; Além de toda qualidade do Batista, o preço se 
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adéqua ao meu orçamento. [QA151]; Além da qualidade, valorizamos o custo 
acessível. A qualidade encontramos também em outras escolas, porém com 
maior custo. [QA171]; É compatível com o ótimo serviço e nossa 
disponibilidade econômica. [QA395]; A mensalidade com um valor que posso 
pagar me faz permanecer na escola e a bolsa que temos me contribui para 
podermos investir no inglês e esporte. [QA406]; O custo/benefício deve ser 
adequado. Sim! Acho que está. [QA461];  

 

Os resultados apontam que um número expressivo de pais 105 dentre os 198 que 

informarem ter bolsa ou algum tipo de desconto concedido pelo colégio, se não 

fosse essa condição, muito provavelmente, os filhos não estariam cursando o 

Colégio Batista. A escola tem também um papel social importante, pois viabiliza que 

um público de condição financeira específca possa dar ao filho uma educação de 

qualidade em um colégio tradicional e reconhecido em todo o estado de Minas 

Gerais. Em contrapartida, outros pais mencionaram ter capacidade financeira e 

consideram que os preços são justos, principalmente quando relacionam a questão 

custo x benefício, e que os custos relativos à escola se enquadram no orçamento. 

Contudo, observou-se certa preocupação em relação ao próximo ano, uma vez que 

a crise que assola o País tem afetado inúmeras famílias e o cenário econômico 

financeiro pelo qual o Brasil vive ainda é muito incerto. 

 

4.4 Discussão dos resultados 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico “Identificar aqualidade percebida, pelos 

pais observou-se que afetividade, os projetos, infraestrutura e metodologia foram 

muito bem avaliados. O colégio desenvolve projetos riquíssimos, que despertam a 

atenção dos pequenos, os quais deveriam ser compartilhados com a comunidade 

acadêmica (pais, familiares e sociedade). A metodologia é um item de qualidade 

significativo, pois envolve a didática (forma de ensinar) métodos educacionais, o 

conteúdo, a proposta pedagógica, o material didático utilizado (livros, apostilas) e os 

recursos pedagógicos. Tais aspectos fortalecem o Colégio Batista Mineiro, uma vez 

que são cuidadosamente trabalhados pela instituição.  

 

Os resultados apontam a infraestrutura como diferencial uma vez que proporciona 

conforto aos alunos. Além de flexibilidade, lazer, leitura, maleabilidade, modernidade, 

planejamento e pontualidade, os pais contam com classes com um número reduzido 
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de alunos, o que facilita o ensino aprendizado. O item “comprometimento dos 

professores” se faz presente no Colégio Batista. É efetiva a presença do corpo 

docente nos eventos organizados pela escola. Ou seja, eles são presentes até 

mesmo em atividades extraclasse, e com dedicação, cordialidade e presteza em 

recepcionar os pais e os alunos. O aprendizado do aluno é acompanhado pelos pais 

de perto, inclusive por meio de curva de aprendizado. Essa é uma importante 

questão, pois a aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades, 

conhecimentos, comportamento e valores são adquiridos ou modificados. Assim, a 

participação ativa dos pais na vida escolar das crianças é essencial e interfere 

positivamente na qualidade do ensino. Também, é uma maneira de assegurar o 

sucesso no ensino-aprendizagem e o bom rendimento do filho na escola. 

 

O atributo qualidade” é uma das formas de avaliar o nível de qualidade dos serviços 

prestados pela escola. Em um mercado de trabalho como o atual brasileiro,em que 

os níveis de desemprego estão altíssimos, poucas pessoas podem escolher a área 

que irão trabalhar. Para os egressos do Colégio Batista, essa escolha é possível em 

função da educação de qualidade promovida pelo colégio, além de ser exemplo para 

outros que avaliam a inserção dos filhos em uma das unidades da instituição. 

 

Quanto aos atributos da qualidade relacionados – garantia, presteza e empatia–, 

identificaram-se diversos “gap” negativos o que significa que as afirmativas precisam 

ser trabalhadas no sentido de modificar esse resultado. A tangibilidade apresentou 

uma afirmativa negativa.  

 

Na concepção de (Oliveira, Silva, Rodrigues & Lopes, 2015), a qualidade percebida 

está ligada à expectativa do consumidor ao comprar um produto ou serviço e ao que 

lhe foi entregue. A medida de quanto o nível de serviço entregue corresponde às 

expectativas do consumidor caracteriza a qualidade percebida do serviço. 

 

Segundo, (Grönroos, 1990) os consumidores escolhem prestadores de serviços 

comparando as percepções que têm do serviço recebido com o serviço esperado. 

Isso que é chamado de “qualidade percebida de serviço”. Bons resultados na 

qualidade percebida são obtidos quando os serviços recebidos ou experimentados 

atendem às expectativas dos clientes. 
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Qualidade é aquilo que o cliente percebe quando sente que o produto ou serviço vai 

ao encontro de suas necessidades e corresponde às suas expectativas. Identificar a 

percepção de qualidade do cliente é um dos desafios enfrentados pelos prestadores 

de serviços (Townsend, 1991). 

 

O segundo objetivo específico buscou identificar o grau de satisfação dos pais do 

ensino fundamental I do Colégio Batista Mineiro. Verficou-se que a satisfação dos 

pais está ligada ao sentimento das crianças em relação ao Colégio. Além disso,  

valorizam o bom relacionamento vivenciado com os alunos e reconhecem a 

capacitação dos professores. Também estão satisfeitos com o modelo de colégio, 

uma vez que apresenta um perfil inclusivo e humano; transmite conhecimento e 

valoriza a família. O colégio ensina na prática, com um nível de ensino preparatório 

de excelência, mas que, ao mesmo tempo, respeita a infância. Oferece uma 

educação de qualidade, com ética e respeito aos valores, visando a uma educação 

transformadora para uma sociedade melhor. Contudo, verificou-se preocupação dos 

pais em relação à formação humana, educacional e religiosa.  

 

O ambiente escolar vivenciado pelos alunos contribui de maneira singular em seu 

desenvolvimento e formação. É nos primeiros anos de vida que eles precisam dar 

continuidade aos princípios e valores que recebem em casa, construindo e recebem 

toda a base acadêmica que levarão para a vida toda. Ou seja, o modelo de 

aprendizagem Batista se identifica com o que a família costuma praticar em casa. 

Essa continuidade é relevante e por isso os pais consideram esta educação para os 

filhos. Segundo (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988), a satisfação e a qualidade 

percebida – têm sua origem no paradigma da desconformidade. A qualidade 

percebida é o julgamento global, ou atitude, relacionada à superioridade de um 

serviço. A satisfação do consumidor está relacionada a uma transação específica. 

Valendo-se dos incidentes de satisfação que ocorrem ao longo do tempo, a 

percepção de qualidade é formada. Assim, a satisfação é um antecedente da 

qualidade em serviços.  

 

Jager e Gbdamosi (2009) afirmam que a escolha entre uma ou outra instituição de 

ensino depende da infraestrutura disponibilizada ao aluno, da imagem da instituição, 

dos aspectos acadêmicos, da localização e acesso e da qualidade da entrega dos 
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conteúdos. A entrega do serviço e a satisfação do aluno dependem da interação 

entre o estudante e a equipe da instituição, tanto docentes quanto pessoal de apoio.  

 

No que tange ao terceiro objetivo verificar o valor percebido (qualidade desejada), 

observou-se que os pais entendem que as variáveis, ações do colégio na 

valorização dos clientes, percebo que o valor dos serviços do colégio está 

equilibrado com o capital que eu invisto, é boa a relação entre os preços praticados 

e os benefícios ofertados pelo colégio, é boa a relação entre preços praticados e a 

capacidade do colégio em solucionar problemas, compensa utilizar os serviços 

educacionais do colégio porque economiza tempo, compensa utilizar os serviços do 

colégio porque os serviços ofertados facilitam minha vida, o colégio não tem preços 

elevados e o colégio me oferece mais benefícios que outras instituições 

educacionais, para eles o que tem sido entregue é menor do que o que desejam ou 

seja a escola precisa melhorar a qualidade para que em um estudo futuro as médias 

sejam maiores para qualidade percebida. É importante que a instituição crie 

estratégias para que as expectativas medidas a posteriori ser tornem positivas. 

 

Nesse sentido Zeithaml (1988); Sirdeshmuck; Singh; Sabol (2002); Kotler (2000) 

preconizam que o valor percebido é a avaliação geral feita pelo consumidor da 

utilidade de um produtou serviço baseado nas percepções do que é recebido 

(benefícios) em relação ao que é fornecido (custos) pelo cliente para sua aquisição 

comparativamente à concorrência. Por sua vez Grönroos (2003) aponta que os 

clientes ficam satisfeitos com a qualidade percebida, contanto que o sacrifício 

envolvido, que compreende preço e custos de relacionamento, não seja excessivo. 

Assim, pode-se dizer que o valor percebido afeta a satisfação do cliente. 

 

Sobre o objetivo especifico verificar o nível de lealdade dos pais, identificou-se que 

para eles a abertura da escola é fenomenal, consegue aliar a questão subjetiva à 

objetiva, os filhos dão retorno do investimento e qualidade da escola por meio dos 

resultados, o ambiente bem como o aprendizado possibilitam ao aluno condições de 

competitividade, os pais ressaltam a questão do comprometimento para com o 

aluno, com a educação de boa qualidade e com a visão e missão da escola. 

Ressaltam ainda que a escola se preocupa com questões atuais, como por exemplo 

o Bulying, problema presente no cotidiano do aluno, a postura do colégio é sempre 
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nesses casos resolutiva. Outro fator de fidelização é a conduta dos funcionários que 

não somente tratam os alunos com carinho e pessoalidade mas também buscam 

sempre ser o exemplo uma vez que os pequenos estão em fase de formação ser um 

exemplo positivo é fundamental. Contudo o estudo trouxe alguns aspectos que 

poderiam levar uma deslealdade dos pais para com a escola caso houvesse uma 

mudança nos valores ou deixasse de ser cristã, passasse a ter uma qualidade 

pedagógica ruim, não houvesse um tratamento individualizado com os alunos, em 

caso de um revés financeiro, mas nesse caso teria que ser algo muito drástico pois a 

educação dos filhos é prioridade e abandonasse o Slogan da escola “. O maior 

ensino é o exemplo” não ser professado. Em relação lealdade enquanto qualidade 

desejada e percebida verificou-se que os maiores valores concentraram-se na 

expectativa com as seguintes variáveis: Eu recomendaria o colégio a amigos e 

familiares, é elevada a minha intenção de permanecer como cliente do colégio, 

compartilho o bom desempenho do colégio com outras pessoas,no futuro, caso 

necessite, pretendo continuar utilizando os serviços do colégio. Desse modo os gaps 

identificados nesse atributo foram negativos é necessário que a escola implemente 

ações para que essas variáveis predominem no patamar da qualidade percebida. 

 

De acordo com O Liver (1997, p. 392), lealdade é um profundo comprometimento 

por parte do consumidor de recomprar o produto / serviço preferido de forma 

consistente no futuro, causando consequentemente a repetição de marca. O 

consumidor leal é aquele que deseja fervorosamente recomprar um produto ou 

serviço e para ele não haverá outro. Nesse sentido, as organizações estão 

continuamente buscando maneiras de aumentar a lealdade de seus clientes. Com a 

empresa de serviços não é diferente. O conceito de lealdade do cliente também se 

aplica às organizações de serviços que normalmente fornecem os bens 

denominados “intangíveis”. (Gremler & Brown, 1996) compreendem que a definição 

de lealdade ao serviço inclui três dimensões distintas, mas relacionadas: a) 

fidelidade do serviço – é o grau em que o cliente exibe comportamento de compra 

repetido de um prestador de serviços; b) disposição de atitude positiva em relação 

ao prestador; e c) considera usar apenas esse prestador quando surgir a 

necessidade desse serviço. 
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Quanto ao objetivo verificar a relação de influência (nomológica) entre os construtos. 

Identificou-se que a variabilidade da satisfação são explicados por qualidade e valor 

percebido). Já a variabilidade da lealdade são explicados pela satisfação. Nesse 

sentido o constructo valor percebido é incapaz de explicar a satisfação. Por outro 

lado a variabilidade da qualidade geral são explicados pelas dimensões 

confiabilidade, presteza, tangibilidade e empatia.  Sendo que a empatia é a que mais 

explica a qualidade geral e os aspectos tangíveis possui o menor coeficiente. A 

validação nomológica é de grande relevância na área educacional, tendo em vista o 

fato de que a avaliação constitui-se, na maioria das vezes, após sua definição 

operacional. Em geral, são medidos por meio de testes. (Cronbach & Meehl, 1955) 

realizaram estudos para verificara validade de construto, sua lógica e a metodologia. 

Os autores produziram documento fundamental para a compreensão desse tipo de 

validade, que é de particular importância sempre que um instrumento for 

interpretado como proporcionando medidas de um atributo ou qualidade que, 

presumivelmente, as pessoas possuem (Vianna, 2014).  

 

No que tange a verificar a influência da lealdade pelas expectativas as indagações 

feita aos pais revelam todas as médias superior a, indicando alto nível de lealdade. 

Contudo percebeu-se ao comparar a lealdade percebida com a desejada observou-

que os pais gostariam de compartilhar mais o bom desempenho do colégio com 

outras pessoas (média de 6,68). Para a recomendação do colégio a amigos e 

familiares (média de 6,75). Quanto ao nível de intenção em permanecer como 

cliente do colégio (média de 6,70) e quanto a intenção de continuar utilizando os 

serviços do colégio no futuro (média de 6,64). 

 
Assim, a escola ainda tem um longo trabalho a desenvolver junto aos os pais para 

que essas expectivas se tornem percebidas.  

 
Nesse sentido Spreng, MacKenzie e Olshavsky (1996) alertam que o consumidor 

compara o desempenho do produto ou serviço com suas próprias expectativas, 

apresentando também uma proposta de que a satisfação surge a partir da 

comparaçãoc om o desempenho tanto das expectativas quanto dos desejos. 

 
O estudo possibilitou ainda verificar o grau de confiança dos pais do ensino 

fundamental I do Colégio Batista Mineiro.Verificou-se que os pais têm plena 
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confiança nos colaboradores, e avaliam que eles estão muito bem preparados para 

lidar com os alunos. A solidariedade e os vínculos de amizade criados na vida dos 

alunos e das famílias fazem parte das características do colégio. Percebe-se uma 

aliança entre professores, alunos e pais. Às vezes, situações que passam 

despercebidas aos olhos da família, o professor está atento e se comunica com os 

pais, alertanto, pedindo ou orientando sobre determinada situação. O ensino Batista 

é disseminado em outras instituições. Pais que trabalham em diferentes atividades, 

de alguma forma, acabam compartilhando as experiências vividas no colégio. Outro 

fator de confiabilidade é a conduta criteriosa dos professores em relação à 

adaptação, ao comportamento e ao conflito. Para eles, o primordial é que o aluno 

seja feliz.  

 

A liderança é outro aspecto positivo. O desenvolvimento de um trabalho proativo em 

busca de soluções e de retorno aos pais é muito presente no colégio. Chega a ser 

referência, uma vez que no Brasil existem muito poucas figuras de liderança. E, 

tendo os filhos na base do ensino, esse é um aspecto relevante, pois os alunos 

convivem com um exemplo de líder em seu cotidiano. O colégio se preocupa em 

formar seres humanos, mas também não deixa de lado o conhecimento necessário. 

A parceria estabelecida entre a escola e os pais ocorre no sentido de preservar ao 

máximo os alunos enquanto estão em formação. Caráter, moral, princípios e ética 

são ensinados, para que, quando chegarem à idade adulta, possam sobressair 

diantedos desafios da vida. Entretanto, neste quesito, identificou-se que para a 

dimensão confiabilidade todas as variáveis apresentaram um gap negativo 

(percepção expectativa). Para os respondentes da pesquisa esperou por mais do 

que lhe foi entregue, o que indica a existência de problemas e a possibilidade de 

melhorias. Segundo (Rust & Oliver, 1994), a confiança é uma consequência 

significativa, que se dá por meio da percepção positiva da qualidade de um serviço.  

 

A confiança é um dos principais elementos subjacentes de qualquer atividade 

transacional, ainda que nem sempre se encontre na vanguarda. O ato de confiar, 

desse modo, caracteriza o “vínculo” e o “conforto” que regem o relacionamento e as 

atividades entre as partes envolvidas (Bisdikiana; Gibsonb; Chakrabortyc; 

Srivastava, Sensoy & Norman, 2014).  
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5 Considerações finais 

 

O desenvolvimento deste estudo possibilitou verificar os constructos e sua 

prevalência, assim a maior média identificada paraa variável confiabilidade, seguida 

pela lealdade, presteza, qualidade geral, empatia, valor percebido, satisfação e por 

último tangibilidade. Identificou-se também que os fatores que influenciam a 

qualidade percebida, satisfação, valor percebido e expectativas na lealdade, 

demonstram que os pais estão fidelizados à instituição e não demonstraram nenhum 

interesse em mudar da instituição em que seus filhos estudam. Contudo não 

descartam a possibilidade de deslealdade, caso a família sofra um revés financeiro 

ou a escola descaracterize seu perfil, valor e missão. É nítida a preocupação deles 

em proporcionar aos filhos uma educação pautada nos princípios, bíblicos, éticos, 

morais e humanos. A formação do filho tem que ser para a vida toda. Por isso, a 

educação Batista tem sido priorizada por muitas famílias ao longo dos últimos cem 

anos e dificilmente será substituída. A tendência é que a fidelidade ao Colégio seja 

mantida.O fato desta pesquisa ter apontado situação favorável quanto à fidelidade 

das famílias, ressalta-se que o colégio tem desenvolvido constantes ações por parte 

da administração, projetos para o aprimoramento dos processos pedagógicos e os 

gerenciais e busca sempre a aproximação com os pais. Estabelecer parceria é 

fundamental não só para a instituição mas também para famílias, uma vez que os 

filhos passam a maior parte do tempo dentro da instituição. 

 

Analisando de forma geral o instrumento de pesquisa, mesmo havendo adaptação 

das questões a partir do modelo de pesquisa é importante ressaltar que algumas 

variáveis como: afetividade, comprometimento, qualificação, proposta pedagógica 

diferenciada e colaboradores foram consideradas como um grande diferencial da 

instituição pelos pais foram essenciais na decisão dos pais. Alén disso atributos 

como cortesia dos funcionários, conveniência dos horários de aula, acolhimento e 

preocupação da instituição com os alunos, foram identificados. 

 

A satisfação do consumidor se constitui em importante fonte de estratégia 

competitiva das organizações. No momento em que a abordagem de administração 

estratégica de serviços passa a ser relevante também no âmbito educacional, 
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entender a qualidade percebida e a satisfação dos pais possibilita ao colégio 

direcionar suas ações para o aumento da retenção e da lealdade do seu público, 

uma vez que a lealdade de clientes  significa lucratividade e rentabilidade para 

atingir maiores níveis de sustentabilidade e competitividade no mercado 

educacional. 

 

As abordagem qualitativa permitiu visualizar os pontos mais fortes da instituição e 

também indicou pontos em que o colégio precisa criar ações no sentido de melhorar, 

principalmente por ter conseguido através da pesquisa obter informações 

fundamentais para a gestão da escola. Esses resultados irão contribuir de maneira 

significativa na tomada de decisão por parte do corpo diretor do Colégio Batista 

Mineiro. Por meio da pesquisa qualitativa a voz dos pais de maneira coletiva pode 

ser ouvida pela instiuição, não só pelos aspectos positivos, mas também pelos 

aspectos negativos que indicam onde precisa ser melhorado. 

 

A etapa quantitativa também foi crucial para o estudo principalemente por apresentar 

nas questões relacionadas à dimensão qualidade Gaps negativos. Demonstrando 

aos gestores a necessidade de uma atenção especial no sentido de melhorar tais 

questões. É importante que a instituição promova ações que visem melhorar a 

percepção dos pais. Recomenda se que uma nova avaliação seja realizada, após a 

intervenção dos pontos negativos no sentido modificar esse resultado. E que o 

atributo da qualidade percebida possa ser maior que a qualidade desejada.  

 

Considerações gerenciais 

 

Diante de um cenário de extrema competitividade entre as instituições 

educacionais,a busca por compreender a qualidade percebida, o grau de satisfação 

e o nível de confiança dos pais em relação ao colégio pode ser um importante 

diferencial. Ter competência para a retenção e a fidelização do aluno é tão 

importante quanto saber captar. 

 

No caso do CBM, apesar dos resultados encontrados, em sua maioria, terem 

apontado uma situação favorável, deve se buscar o maior fortalecimento em todos 

eles, principalmente na dimensão confiabilidade.  Para um Colégio que tem como 
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visão de futuro ser reconhecido como uma das principais referências em educação 

integral no Estado de Minas Gerais, essa é uma tarefa necessária. 

 

Portanto, os resultados desta pesquisa podem auxiliar o gestor em momentos de 

tomada de decisão, e na adoção de ações e projetos que objetivem fortalecer o 

processos da escola, para ofertar ao mercado uma educação realmente relevante e 

transformadora, que seja capaz de contribuir para a formação do cidadão do século 

XXI e para a construção de uma sociedade mais ética e solidária.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2017. 
 

 

Este roteiro de entrevista constitui-se de duas partes, o perfil sócio demográfico 

e questões abertas referentes ao sistema educacional. 

 
PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

APRESENTAÇÃO 
 

Nome?______Formação?_______Onde trabalha?____Qual filho está na escola? 

QUESTÕES DA PESQUISA 

1. Qual sua percepção em relação à educação no Brasil (mercado, formação de 
professores, alunos e família)? 

2. Qual sua grande preocupação e desejo em relação a educação de seu filho? 

3. Na sua percepção como a gente poderia definir um ensino de qualidade? 

4. Dentro desse ensino de qualidade que aspectos te dá mais confiança na 
instituição? 

5. O que te mantém como cliente? O que te faria mudar? 

6. Você gostaria de fazer sugestões sobre os aspectos que foram perguntados 

 

 

Agradecemos sua participação 

Direção Geral da Rede Batista de Educação. 
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Apêndice B – Questionário de pesquisa 

 

 

 

Carta aos pais e responsáveis               
 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 

 

Ao longo de quase 100 anos o Colégio Batista Mineiro tem buscado, 

permanentemente, alto padrão de qualidade e seriedade no ensino, desenvolvendo 

um relacionamento maduro entre a cultura, a fé e a educação. Temos investido em 

diversos projetos para o fortalecimento do processo pedagógico, priorizando a 

capacitação da equipe. Mas, para que continuemos na direção certa, precisamos 

ouvir sempre os alunos e as famílias parceiras.  

 

Neste contexto, estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo propósito é identificar o 

seu grau de satisfação, a confiança e a sua percepção sobre a qualidade dos 

nossos serviços. Solicitamos sua valorosa colaboração no sentido de responder 

TODAS as perguntas do questionário. Calculamos que o tempo para preenchimento 

será cerca de 30 minutos. Ressaltamos que suas respostas serão mantidas em 

absoluto sigilo e que sua identidade não será divulgada. 

 

SUA CONTRIBUIÇÃO É FUNDAMENTAL. 
 

Observação: Além do questionário, será realizada reunião com Grupo de Pais que 

possam contribuir, com maior profundidade, com os temas investigados nesta 

pesquisa. Caso você possa participar, favor responder abaixo, informando o seu e-

mail e telefone. Nossa equipe entrará em contato.   

 

Direção Geral da Rede Batista de Educação.  
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Questionário para os pais e responsáveis 

 

 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2017. 
 

Este questionário constitui-se de quatro partes, antecedidas por mensagens 

orientadora de cada uma: 

 

I Perfil sócio demográfico do responsável por responder a pesquisa: sexo, faixa 
etária, grau de formação escolar, número de filhos na escola e renda. 

II Motivos para a escolha do colégio 
III Questões relativas à satisfação, qualidade percebida e confiança 
IV Questões de avaliação global: Qualidade geral, satisfação geral e valor 

percebido. 
 

PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

1. Sexo:  
(   )  

feminino 
(   ) 

masculino 

2. Faixa etária:  
(   ) até 20 anos (   ) De 

21 a 30  
(   ) De 31 a 40 (   ) De 41 a 
50 

(   ) Mais de 50 

3. Formação escolar:  
(   ) Ensino médio (   ) 

Graduação  
(   ) Especialização (   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 

4. Qual sua renda mensal da 
família? 

 

(   ) Até R$ 2.000,00 

(   ) R$ 2.001,00 a R$ 4.000,00 
(   ) R$ 4.001,00 a R$ 8.000,00 
(   ) R$ 8.001,00 a R$ 

16.000,00 
(   ) Acima de 16.000,00 

Responsável pelo aluno – grau de 
parentesco 

 
(   ) Pai (   ) Mãe (   ) Avós (   ) Tio  

 
(   ) Outros 

______________________________ 

5. Quem paga pelos serviços educacionais utilizados? 
 

(   ) Pai (   ) Mãe (   ) Casal (   ) Avós (   ) Outros 
____________________________________ 

MOTIVOS PARA A ESCOLHA DO COLÉGIO 

6. Algum dos pais estudou no colégio? (   ) Não  (   ) Sim 

Se sim, em que época? 

7. Número de filhos no colégio atualmente (colocar a série/ano): 

8. De quem foi a escolha do colégio? 

9. Motivos para escolha do Colégio? 
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10. Havia outras opções de escolas existentes na época? 

11. Quais critérios foram levados em conta para a escolha? 

12. Para sua satisfação como deveria ser um colégio para seus filhos? 

13. Quais atributos são os mais representativos para avaliar a qualidade de serviços 
educacionais? 

14. Em relação a adaptabilidade do aluno – ele é feliz na escola? 

15. Qual sua opinião em relação quantidade de atividades extracurriculares? 

16. Qual sua percepção quanto aos canais de comunicação do CBM? 

17. Qual sua opinião quanto a eficiência dos canais de comunicação com a família? 

 
 

QUALIDADE, CONFIANÇA E SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 

Instruções de preenchimento 

 

Para cada AFIRMATIVA apresentada, dê duas notas: uma relativa à sua expectativa 
em relação aos serviços educacionais e a outra a sua percepção em relação aos serviços 
do Colégio.  
Cada afirmativa deve ser analisada de 1 a 7 sendo, 1 (muito ruim) e 7  (Excelente) 
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QUESTÕES Percebida Desejada 

 
1 2 3 4 5 6 7 3 5 6 7 

1. A equipe do colégio apresenta-se (vestimenta, asseio, 
etc.) de forma adequada - Desejada 

           

2. Quando o colégio promete fazer algo em certo período 
de tempo, ele cumpre rigorosamente esses prazos - 
Desejada 

           

3. Quando você tem um problema, o colégio procura de 
maneira sincera resolver - Desejada 

           

4. Os serviços prestados no colégio são considerados 
confiáveis pela sociedade - Desejada 
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5. O colégio mantém de fácil acesso os registros da vida 
acadêmica de seus filhos - Percebida 

           

6. O colégio é confiável no fornecimento de serviço - 
Desejada 

           

7. Confio nas informações oferecidas pelos funcionários 
do colégio - Desejada 

           

8. Os funcionários do colégio são bem informados, 
educados, competentes e dignos de confiança - 
Desejada 

           

9. Eu tenho confiança nos serviços do colégio – 
Desejada 

           

10. Sempre encontro o que procuro no colégio - Percebida 

           

11. O pessoal administrativo e os professores 
demonstram disponibilidade e interesse durante o 
período de atendimento – Desejada 

           

12. O pessoal administrativo e os professores estão 
sempre com boa vontade para ajudar – Desejada 

           

13. O pessoal administrativo e os professores do colégio 
sempre esclarecem as dúvidas dos alunos – Desejada 

           

14. O colégio fornece atenção cuidadosa e personalizada 
a você – Desejada 

           

15. As ações do colégio valorizam você como cliente – 
Percebida 

           

16. A equipe do colégio não hesita em lidar com qualquer 
problema que possa surgir com o aluno – Desejada 

           

17. O pessoal administrativo e os professores param o 
que estão fazendo para resolver os problemas dos 
alunos – Desejada 

           

18. As informações passadas por professores e pessoal 
administrativo possuem qualidade - Percebida 

           

19. O aluno se sente seguro em suas relações com o 
colégio - Percebida 

           

20. O pessoal administrativos e os professores possuem a 
capacitação necessária para o desempenho de suas 
funções – Desejada 

           

21. O aluno recebe atendimento individualizado pela 
equipe do colégio - Desejada 

           

22. O horário de funcionamento é adequado aos 
interesses da família – Desejada 

           
23. O foco do colégio é a prestação de serviços 

educacionais de elevada qualidade – Percebida 

           

24. O colégio atende às demandas específicas dos alunos 
– Desejada 

           

25. Percebo que o valor dos serviços do colégio está 
equilibrado com o capital que eu invisto – Percebida 

           

26. Compartilho o bom desempenho do colégio com 
outras pessoas – Desejada 

           

27. Eu recomendaria o colégio a amigos e familiares – 
Desejada 

           

28. Qualidade geral dos serviços prestados – Percebida 

           

29. Qualidade geral dos serviços prestados pelos 
professores – Percebida 

           

30. Qualidade geral dos serviços prestados pelos 
colaboradores administrativos – Desejada 

           

31. Qualidade geral dos serviços prestados pelos gestores 
– Desejada 

           

32. É boa a relação entre os preços praticados pelo 
colégio e a qualidade dos serviços por ele oferecidos – 
Percebida 
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33. É boa a relação entre os preços praticados e os 
benefícios ofertados pelo colégio - Percebida 

           

34. É boa a relação entre preços praticados e a 
capacidade do colégio em solucionar problemas – 
Percebida 

           

35. Compensa utilizar os serviços educacionais do colégio 
porque economiza tempo - Percebida 

           

36. Compensa utilizar os serviços educacionais do colégio 
porque economiza tempo - Desejada 

           

37. O colégio não tem preços elevados – Desejada 

           

38. O processo de pagamento do colégio não é 
complicado – Desejada 

           

39. Compensa utilizar os serviços do colégio porque os 
serviços ofertados facilita m minha vida – Desejada 

           

40. É elevada a minha intenção de permanecer como 
cliente do colégio - Desejada 

           

41. O colégio me oferece mais benefícios que outras 
instituições educacionais – Desejada 

           

 

Avaliação da Satisfação com os Serviços 
 

1 2 3 4 5 
Discordo 

totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo  
totalmente 

     
 

Todas as perguntas desta seção referem-se à prestação de serviços do Colégio 
Batista Mineiro de um modo geral. Em cada uma das afirmativas abaixo assinale um “X” 
diante do número de 1 a 5 que melhor expresse seu grau de concordância ou discordância  

QUESTÕES Escala 

42. Agilidade/Cortesia  

43. Bom relacionamento com os alunos  

44. Capacidade de associar teoria a prática  

45. Capacitação de professores  

46. Conexão com o mercado de trabalho  

47. Considero o colégio minha primeira opção de escola para 
meus filhos 

 

48. Coordenador do Curso  

49. Cumprimento dos prazos  

50. Currículo do curso  

51. Divulgas as facilidades ofertadas pelo colégio em sua 
comunidade 

 

52. Dizer coisas positivas sobre o colégio para outras pessoas  

53. É alto o seu grau de satisfação com o colégio quando 
comparada com outras instituições educacionais 

 

54. Em termos de atendimento, o colégio atende exatamente o 
que necessito 

 

55. Estimulo e motivação oferecidos pelo professor ao aluno para 
a aprendizagem 

 

56. Estou satisfeito com os serviços do colégio  

57. Eu realmente gosto do colégio  

58. Facilidade de acesso e relacionamento com professores  

59. Não tenho dúvidas se desejo continuar utilizando os serviços 
do colégio 
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60. O colégio é uma das melhores instituições educacionais da 
cidade 

 

61. O meu grau de satisfação com a IE é elevado quando 
comparado com minhas expectativas 

 

62. 62 - Quando comparado com o colégio ideal, meu grau de 
satisfação é elevado 

 

63. Reclamar junto aos órgãos externos, tais como PROCON, se 
você experimentar um problema com os serviços do colégio 

 

64.  Repassar para outros a capacidade do colégio em fazer os 
clientes se sentirem seguros e atendidos 

 

65.  Saber transmitir conhecimento  

66.  Serviços de secretaria  

67.  Titulação docente  

68.  Utilizar serviços de outro colégio concorrente que ofereça 
melhores preços. 

 

69.  Utilizar serviços do colégio nos próximos anos  

70.  Coordenação Pedagógica  

71.  Recepção  

72.  Relacionamento  

SERVIÇOS INFRAESTRUTURA 

73.  Atendimento telefônico  

74. Acessibilidade nas instalações internas  

75. Acessibilidade por transporte público  

76. As instalações do colégio são conservadas  

77. As instalações físicas, equipamentos, pessoal e material de 
comunicação atendem às suas expectativas 

 

78. Banheiros  

79. Biblioteca/Atualidade e quantidade de acervo  

80. Cadeiras/carteiras  

81. Conforto ambiental térmico  

82. Disponibilidade, quantidade e qualidade dos livros da 
biblioteca 

 

83. Facilidade de estacionamento no colégio e seu entorno  

84. Financeiro  

85. 85-O colégio possui equipamentos modernos como 
laboratórios de informática 

 

86. Localização do colégio  

87. O material de apoio ao serviço prestado no colégio, como 
provas, impressos, revistas, são atualizados e possuem bom 
estado de conservação 

 

88. Portal do Aluno na WEB  

89. Processo de matrícula  

90. Qualidade das instalações  

91. Sala de aula/luminosidade/iluminação  

92. Secretaria  

93. Serviços de segurança (inclusive no entorno)  

94. Xerox  

 

 

 

 


